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W przedstawieniu wykorzystano fragmenty poematu Brunona Jasieńskiego 
„Słowo o Jakubie Szeli" oraz wiersze „Pieśń o Jakubie Szeli", „Pieśń oracza 

o Jakubie Szeli" opublikowane w tomie „Rok 1846 w Galicji". 

SKRWAWIONA SUKMANA 

w latach siedemdziesiątych - osiemdziesiątych xrx w. coraz 
częściej spotykamy się z dziełami, w których autorzy w poszuki
waniu przyczyn wydarzeń z roku 1846 starają się sięgnąć głębiej. 
Znaczne oddalenie od roku 1846 sprzyja powstawaniu obrazów, 
gdzie autentyczny opis wydarzeń w znacznej mierze ustępuje miej
sca fikcji literackiej. Wyobraźnia poetycka pozwala stroić lutowe 
wypadki w ubrania zmyślone. Jasne w latach pięćdziesiątych kon
tury wydarzeń zacierają się, pisal'IZe otrzymują większą swobodę 
w kształtowaniu własnej wizji „krwawych zapustów". Swoboda ta 
podsuwa dalszą możliwość: znalezienia postaci, na którą można by 
złożyć całą odpowiedzialność za rok 1846 („.). 

W centrum owej narastającej legendy znalazł się Jakub Szela. 
Powoli na niego zaczęto zrzucać odpowiedzialność za wypadki, jego 
zaczęto piętnować znakiem wyrodnego syna Polski ( ... ) 

W związku z przypadającą w roku 1896 pięćdziesiątą rocznicą 
wypadków galicyjskich ukazało się teraz kilka prac historyczno
popularnych o „krwawych zapustach'' (.„) 

Lektura tych prac nasuwa jeden wniosek: obiegowa w szlachec
kim środowisku legenda o „rabacji" znalazła teraz wsparcie history
ków. To co można było zauważyć już w latach siedemdziesiątych -
mianowicie: przeobrażenie legendy w taki sposób, iż poszczególne 
opisy wypadków zaczęto zastępować opisem czynów Jakuba Szeli -
teraz znalazło ostateczną realizację. Na czele chłopów galicyjskich 
z. rok:U' 1846 -stoi Szela. Ale nie ten, o którym pisał jeszcze Tessar
czyk: srogi, z Biblią w ręku mściciel. Szela z roku 1896 to zbrod
niarz, morderca, natura spaczona. Pisze Schnur-Pepłowski: 

Głównym hersztem rzezi w Tarnowskiem był Jakub Szela, wło
ścianin ze Smarzowej, wysłużony wojskowy. Kilkakrotnie karany 
sądownie za kradzież, podpalenie ojcowskiej chaty, o zabójstwo żony, 
był Szela duchem niespokojnym i pieniac:rem zapalonym. Z tego też 
powodu jako deputat gminny wiódł ciągłe procesy z właścicielami 
Smarzowej, Boguszami, wobec których piekielną płonął nienawiścią. 

Jeszcze drastyczniej wygląda sylwetka Szeli w pracy Dembiń
skiego, który przy kreśleniu tej postaci odwołał się do pamiętników 
Ludwiki z Boguszów Gorajskiej. W „Kronice dworów szlacheckich" 
czytamy też, iż Szela 

tmymał ( ... ) pisarza pokątnego Winiarskiego, pisał supliki, bun
tował poddanych, zbierał od nich pieniądze na deputację do Wied
nia, palńszczyzny od trzech lat odrabiać nie chciał, kłótnie z do
mownikami prowadził: gadano, iż wiele zbrodni w młodości popełnił, 
a za naszej pamięci zamordował pod kijami pastucha, żonę, a póź
niej parobka, którego o intrygę z drugą żoną posądzał. Zwierzchność 
dworska, słusznie nie mogąca zezwalać na gorszące zuchwalstwo tego 
łotra, karała go aresztem dominikalnym, lecz gdy go chcieli oddać 

c;. 



do kryminału, doznał protekcji od rządu, pieniądze od chłopów 
wybierane posłużyć mu miały i został za niewinnego uznany. 

Trzeci z wymienionych wyżej autorów prac popularno-history
cznych o roku 1846, Kazimierz Ostaszewski-Barański, w swych wy
wodach niedaleko odbiega od utartego stereotypu. I on stwierdza, 
iż „głównym wodzem chłopskiej czerni był Jakub Szela, którego 
nazwisko na zawsze otacza przekleństwo narodu". Barański szuka 
jednak w postaci Szeli głównie tych cech, które zadecydowały o jego 
niezwykłym autorytecie wśród chłopów. Znajduje je przede wszyst
kim w jego psychice i umysłowości: 

Nie umiał ani czytać, ani pisać - pisze Barański - ale miał 
tak olbrzymią pamięć, że po dwudziestu latach o każdym szczególe 
wiedział. 

Więcej: 

Była to natura niezwykle harda i stanowcza, czym imponował 
chłopom. Rządził nimi samowładnie przez dwa prawie miesiące, 
a chłopi uznawali w nim plenipotenta rządu, jak się sam chętnie 
nazywał. Chłopstwem dowodził po wojskowemu, każdą niesforność 
i uchybienie karał zaraz surowo: podróżującym, którzy mu się oku
pili lub których chciał oszczędzić, wydawał karty bezpieczeństwa, 
które chłopstwo wszędzie nadzwyczaj szanowało. 

Tak wygląda Szela w pracach historyczno-popularnych. Wykli
nając go z grona narodu polskiego, równocześnie „obdarowano" go 
takim bagażem przestępstw, morderstw i wad, że nawet najmniej 
uprzedzony czytelnik musiał wzdrygnąć się na jego imię. A prze
cież owo wcielenie legendy „rabacyjnej" już od . wielu lat straszyło 
galicyjską, i nie tylko galicyjską szlachtę. W roku 1896 ostatecznie 
sformułowano jedynie na piśmie ową upiorną legendę: uczyniono to 
przy pomocy symbolu, jakim stał się Jakub Szela ( ... ) 

Na gruncie uprawionym przez ową legendę o roku 1846 wyrósł 
mit „rabacyjny". Jeśli jednak legenda odnosi się zawsze do wyda
rzeń . przeszłych, historycznych, mit-idea głosi prawdy aktualne na 
dziś i jutro. Toteż jeśli „Weselny" wizerunek Szeli uznać należy 

. za jeszcze jedno ogniwo życia upiornej legendy o wodzu powstania 
1846 r., to słowa Czepca: 

Panowie, ja'keście som, 
jeźli 111ie pójdziecie z nami, 
to my na was - i z kosami! 

zinterpretować wypada jako pogłos mitu „rabacyjnego". Upatrywa
nie w chłopie polskim z przełomu wieków XIX i XX jeszcze jedne
go wcielenia krwawego Szeli, Szeli „potencjalnego", nieobce było po
koleniu Wyspiańskiego. 

Możliwość powtórzenia się historii roku 1846 nakazywała prze
de wszystkim przyjąć i głosić ideę solidaryzmu narodowego. Strach 

nakazywał otoczyć chłopów pańską „opieką". Tym bardziej, że re
wolta społeczna była groźbą realną. Przekonuje o tym sporo przeka
zów. Nas przede wszystkim zainteresować może znamienny fakt 
- życia pośród chłopów galicyjskich odrębnej od szlacheckiej, ludo
wej legendy o Szeli. 

Jeszcze dzisiaj czytamy wypowiedzi chłopów, którzy w Szeli 
widzą swego wielkiego bohatera ( ... ) 

Chłopska legenda o „rabacji" i Jakubie Szeli mogła przetrwać 
tylko w formie ustnych opowieści, nierzadko wierszowanych, prze
kazywanych z pokolenia na pokolenie. Wśród pieśni ludowych trze
ba też w pierwszym rzędzie szukać jej śladów. Mamy dzisiaj kilka
naście zapisanych tekstów pieśni ludowych „rabacyjnych". Jeszcze 
obecnie we wsiach małopolskich można usłyszeć śpiewkę: 

Pamiętacie chłopcy rok czterdziesty szósty, 
Jak rżnęli panom dupę na śniegu w zapusty. 

W pieśniach tych Szela zjawia się przede wszystkim jako chłopski 
obrońca, bohater walki z panami. 

O Szeli-bohater_ze czytamy również w chłopskich pamiętnikach. 
Warto tutaj przywołać wybrane fragmenty z trzech tekstów repre
zentatywnych dla ludowego pamiętnikarstwa. 

Jan Madejczyk: 

O rabacji Szeli słyszałem od różnych starszych chłopów ogólnie 
takie zdania: że Szela był obrońcą chłopów, że przyczynił się walnie 
do zniesienia pańszczyzny. Uważano go jako działającego w imieniu 
cesarza, gdyż wt€dy i długo potem chłopi uważali swoich panów 
za wrogów, a w cesarzu widzieli swego obrońcę. ( ... ) I ja w swej 
działalności politycznej nieraz słyszałem, jak chłopi narzekając na 
swe krzywdy i ciężkie położenie wzdychali: „że się też dziś nie trafi 
nowy Szela". 

Jan Bania: 

Jakub Szela był chłopem inteligentnym, co się potwierdza w tym, 
że nikogo nawet z Boguszów nie mordował. ( ... ) W pojęciach mego 
dziadka i ojca Szela Jakub był krystaliczną postacią chłopską. 

Wreszcie Wincenty Witos: 

Nazwisko Szeli nie tylko było znane każdemu niemal chłopu, 
ale wymieniane nawet z dużym szacunkiem. Starsi się chełpili z te
g~, że go osobiście widzieli. Młodzi słuc}1ali opowiadania o nim 
z wielkim przejęciem. Nie wszystkim były znane jego czyny i nie
jednakowo też były oceniane. Wszyscy niemal zgadzali się na to, że 
gdyby Szela był wyrżnął szlachciców, to nie tylko że chłopi staliby 
się zupełnie wolni , ale majątki szlacheckie przeszłyby w ich ręce. 

Podobne charakterystyki Szeli znajdujemy w innych pamiętni
kach chłopów. Zdecydowana większość pamiętnikarzy mocno akcen-



tuje rolę Szeli jako wodza chłopskiego powstania antyfeudalnego. 
Owe zapisy pamiętnikarskie z czasem miały stać się podstawą, na 
której wyrosła ludowa publicystyka o powstaniu 1846 r. 

Istnienie ludowej legendy o Szeli uzasadniało w dużej mierze 
obawy „Weselnych" gości z miasta. Dla nas ważniejsza jest inna 
sprawa: znalezienie odpowiedzi na pytanie o przyczynę tak bujnego 
życia u progu wieku XIX „rabacyjnej" legendy. Ogląd ówczesnego 
życia politycznego i społecznego skłania do stwierdzenia, iż chodziło 
tu w pierwszym rzędzie o podjęcie walki z rodzącym się właśnie 
w Galicji politycznym ruchem ludowym. Wspominaliśmy już, iż 
pięćdziesiąta rocznica „rabacji" sprowokowała do ostatecznego 
ukształtowania mitu „rabacyjnego". Nie jest chyba sprawą przypad
ku, że prace owe pojawiły się dosłownie nazajutrz po powołaniu do 
życia w Galicji Stronnictwa Ludowego. Okazywało się oto, iż chłopi 
zaczynają się wymykać spod klerykalno-konserwatywnej kurateli 
„opiekunów", że stawiają swe własne żądania, własny program. Był 
to sygnał do podjęcia kontrakcji. ( ... ) 

Dopominający się swych praw politycznych i społecznych chłop 
objawił się przerażonym konserwatystom w skrwawionej sukmanie 
Jakuba Szeli. Ale ów „rabacyjny" Szela stawał się także wygodnym 
,,straszakiem". Miał przerazić, zmrozić społeczeństwo. Miał rzucić na 
dopominających się swych praw chłopów galicyjskich cień nieufno
ści. A' może więcej - oznaczyć ich znamieniem hańby i zaprzań
stwa? W ogniu nie przebierającej w środkach walki politycznej 
wszechwładnych dotychczas konserwatystów z rodzącym się ruchem 
ludowym ożywała legenda o „krwawym" Szeli. Dla jednych była ona 
narzędziem, przy pomocy którego łatwo było przekonać współroda
ków o niebezpieczeństwie grożącym ze strony wsi, dla drugich 
- świadectwem, gorzkim, ale sprawiedliwym, siły warstwy chłop
skiej. Legenda ludowa o Szeli - wodzu żyła pośród chłopów życiem 
naturalnym w tym środowisku - w tradycji ustnej. Budzący się do 
życia politycznego chłopi, zorganizowani w Stronnictwie Ludowym, 
nie wciągali jej jednak na swe sztandary. Inaczej sprawy wygląda
ły w obozie przeciwników. Tutaj legenda o „krwawym" Szeli stawa
ła się podstawą mitu „rabacyjnego" apokaliptycznej wizji niedale
kiego spełnienia się grożby rewolucji społecznej. 

FRANCISZEK ZIEJKA, W Kręgu M i tów Polskich 

Pieśń oracza o Jakubie Szeli 

Ledwie slonko wstalo, już na swoim orzę 
Niema już pańszczyzny - Chwala Tobie Boże 

W olki moje wolki, ciągnijcie powoli 
Wreszcie świtlo szczęście w naszej chlopskiej doli 

Już ekonom batem do robót nie budzi 
Ino skowroneczek budzi świtem ludzi 
Pan rządzi we dworze swemi lokajami 
A my już wolnymi są gospodarzami. 

Co za czasy miły Boże, że człek pojąć nie może 
Jak to dzisiaj świat stoi, że się pana chłop nie boi. 

Chłop na swoim, jak chce rządzić może, 

Jak ten pan we dworze. 

Kuba Szela twardo stuka 
Za swe krzywdy pomsty szukał 
Pierwszy panom się zbuntował 

i dużo ich wymordował 

Bo mu nadto dokuczyli i ciężko nieraz skrzywdzili. 
Teraz każdy w swoim grobie, pan u siebie - chłop u siebie 

Każdy po swojemu rządzi, każdy po swojemu sądzi 
Kaśka winna - Maciek winien, bo i ścigać nie powinien. 





W historii Polski, pojętej jako historia chłopstwa polskiego, prze
suwają się perspektywy z wersalska strzyżonych alej historii ofi
cjalnej, odsłaniając na swych skrzyżowaniach nowy postument bo
haterski, który na tle poprzednim wydawał się zwykłym, urągają
cym symetrii pejzażu kamieniem przydrożnym. 

Jest nim pierwszy świadomy bojownik interesów chłopstwa 

- Jakub Szela. 

Niewątpliwie walka chłopstwa polskiego o wyzwolenie spod jarz
ma pańszczyzny nie rozpoczęła się od Szeli i nie on ją pierwszy roz
pętał. Podczas jednak, gdy prekursorzy jego w tej walce - rodzaju 
Chmielnickiego lub Kostki - Napierskiego - rekrutujący się zaw
sze z zawiedzionych w swych nadziejach awanturników szlacheckich, 
posługiwali się zgarbionymi barami idei chłopskiej jako stopniem 
jedynie do swych osobistych ambicji tronowych - Szela jest pierw
szym i jedynym w dziejach chłopstwa naszego świadomym repre
zentantem idei klasowej, wyrosłym z łona samego ludu. 

Historia oficjalna, grupując w sposób odpowiadający jej kon
cepcji narodowej pewne fakty dotyczące Szeli i konsekwentnie prze
milczając inne, ulepiła z tego materiału odrażającą postać chłopa
-prowokatora, konfidenta rządu zaborczego, zdrajcy interesów naro
dowych, zawsze niewspółmiernych i częstokroć sprzecznych z intere
sem klas upośledzonych. 

Historia oficjalna stwierdza, że w okresie wyprzedzającym rzeź 
galicyjską o lat z górą piętnaście Szela był już popularnym w oko
licy orędownikiem i doradcą chłopstwa, reprezentantem i delegatem 
swej wsi w pertraktacjach z dworem. W roku 1832, aby dowiedzieć 
się, co chłopi winni płacić dworowi, a co nie - idzie pieszo do Lwo
wa, do samego namiestnika, c-0 po powrocie odpokutowuje dwumie
sięcznym aresztem. W rok jeszcze niespełna przed rzezią organizuje 
deputację chłopstwa okolicznego do cesarza, do Wiednia, celem osta
tecznego wyświetlenia u źródła sprawy ciężarów pańszczyźnianych, 
na co obkłada wieś samorzutnym podatkiem po dwa cwancygiery 
od chaty. 

Historia oficjalna przyznaje dalej, że hasło do rzezi rzucił Szela 
na skutek wyraźnej obietnicy, danej mu imieniem cesarza przez ste
rostę tarnowskiego, Breinla. Z chwilą rozprawienia się z panami 
chłopi otrzymać mieli na własność uprawianą przez nich ziemię i zo
stać zwolnieni raz na zawsze od przymusu pańszczyzny. Po trzydnio
wej jednak rzezi, na skutek interwencji u dworu opanowanej popło
chem szlachty, cesarz, zapominając o swej poprzedniej obietnicy, wy
daje dekret nakazujący chłopom powrót na pańszczyznę. O dalszych 
losach tego dekretu historia oficjalna zamilcza, ograniczając się do 
stwierdzenia faktu aresztowania Szeli i odstawienia go do Tarnowa, 
oraz późniejszego zesłania go na Bukowinę. Zarówno sam fakt are
sztowania, jak i późniejsze zesłanie przedstawione tu zostały jako 
rodzaj umówionej komedii, zainscenizowanej przez starostę Breinla 

celem uspokojenia wzburzonej szlachty oraz łatwiejszego wynagro
dzenia Szeli przez władze austriackie. W nagrodę za wyrządzoną 
przysługę cesarz obdarowuje go w dożywocie kawałkiem gruntu na 
dalekiej Bukowinie. 

W oświetleniu niektórych źródeł ówczesnych cały ten drugi akt 
dramatu galicyjskiego przedstawia się nieco inaczej. I tu punktem 
kulminacyjnym jest fakt nadejścia niespodziewanego dekretu cesar
skiego, nakazującego chłopom powrót na pańszczyznę. Towarzyszy 
mu je~na~ drugi fakt, przez historię oficjalną przemilczany, fakt 
odmów1ema przez Szelę wykonania tego rozkazu. Przy odmowie Sze
li stanęło murem całe chłopstwo okoliczne, na roboty nie wracając. 
Równało się to jawnemu buntowi przeciw woli cesarza, przez które
go chło•pstwo z Szelą na czele uważało się, nie bez słuszności, za 
oszukane. 

Ogromny autorytet Szeli, zwrócony raz przeciw władzy rządo
wej stawał się dla niej na przyszłość elementem niebezpiecznym, 
precedensem do dalszych buntów i nieposłuszeństw. Dlatego na roz
k~z tegoż samego starosty Breinla Szela został aresztowany i odsta
w10ny do Tarnowa, w następstwie zaś zesłany na dożywotnie osie
dlenie na Bukowinę, gdzie „na osłodę" wydzielono oszukanemu dyk
tatorowi chłopskiemu kawałek gruntu do uprawy. 

Z takiego ugrupowania faktów o łatwo stwierdzalnej autentycz
ności hist?ry~z~ej wynika, że w obliczu interesu klasowego Szela nie 
b?"ł bynaJmmeJ sprzedawczykiem, działającym w imię korzyści oso
b~tych, lecz świadomym i bezinteresownym obrońcą sprawy chłop
skiej, głuchej na abstrakcyjną dla niej argumentację dobra ogólno
narodowego. 

Gdyby nawet Szela historyczny nie istniał, to, w interesie o ca
ły świat świadomości klasowej wzbogaconej kultury polskiej nale-
żałoby go wymyślić. ' 

Gdyby Szela istniejący nie był bohaterem, to i wówczas, w imię 
męczeńskiej epopei krzywdy chłopskiej należałoby go dźwignąć na 
wyżyny heroizmu. 

Tym bardziej, skoro istniał i skoro posiada wszystkie cechy bo
haterstwa, obowiązkiem naszym jest go ożywić. 

Niechaj i tym razem uczyni to poezja, od wieków do tego po
wołana. 

BRUNO JASIEŃSKI, Przedmowa 
(do ,,SZowa o Jakubie Szeli") 



GENEZA RUCHU CHŁOPSKIEGO 

Powstanie galicyjskich chłopów 1846 r. było w Polsce pierwszym 
na tak wielką skalę wystąpieniem chłopskim przeciw · uciskowi feu
dalnemu. ( ... ) Ruch był spontaniczną odpowiedzią mas ludowych na 
zaostrzającą się eksploatację chłopów przez dwory. Kurczenie się 
obszaru działki chłopskiej, wzrost wymiaru pańszczyzny, wprowadze
nie pracy akordowej, dodatkowy wyzysk propinacyjny - to wszyst
ko spotykało się z rosnącym oporem. Nieustanne procesy z dworami, 
same w sobie mało skuteczne, sprzyjały organizowaniu się gromad 
i wyłanianiu przywódców. Cyrkuł, który w istocie rzeczy bronił intere
sów państwa feudalnego, a wyzyskiwał wieś na własną rękę, tłumaczył 
chłopom, że tylko panowie sprzeciwiają się oswobodzeniu ich przez ce
sarza. To dolewało oliwy do ognia. Od końca czwartego dziesięciole
cia docierała na wieś przygodnie propaganda demokratyczna zapo
wiadając bliskie zniesienie poddaństwa i pańszczyzny. 

W połowie piątego dziesięciolecia w następstwie klęsk elemen
tarnych sytuacja chłopów w Galicji Zachodniej stała się nie do znie
sienia. Dwa lata (1844-1845) nieur-0dzajów, słot i niszczących wy
lewów przyniosły z sobą głód. ( ... ) Latem 1845 r. na skutek wylewu, 
„w cyrkule tarnowskim sto tysięcy pozbawionych było gruntów, bu
dynków, bydła: w obwodzie sanockim, wadowskim, sądeckim 50 tys. 
ludzi podobnie ucierpiało". Tłumy głodnych błądziły po kraju w po
szukiwaniu chleba. Rosnące od wiosny 1845 r. rozdrażnienie dawało 
na wsi powody do sporadycznych wystąpień przeciwko dworom. 

Nadciągający wybuch gniewu chłopskiego stał się, jak wiemy, 
dla spiskowców tarnowskich pobudką do przyspieszenia powstania. 
Z kolei uderzenie powstańców na Tarnów dało naszym masom 
chłopskim okazję do podjęcia walki. 

Widzieliśmy, że szlacheckie kierownictwo spisku nie rozwinęło 
wśród chłopów propagandy rewolucyjnej. Nie uświadomiło ich, że 
zaborca jest sprzymierzeńcem szlachty, że walka z zaborcą ma ich 
wyzwolić od pańskiego ucisku. Nie zorganizowano chłopów zawcza
su do tej walki. Dopiero w dniu wybuchu 18 II, szlachta wyruszają
ca na Tarnów ogłaszała - i to nie wszędzie - zniesienie pańszczy
zny wzywając lud do udziału w wyprawie. 

Tymczasem starosta Breinl przez swoich urzędników, przez wój
tów i szynkarzy wiejskich szerzył wieść, że panowie się zbroją, aże
by nie dopuścić do uwolnienia ludu przez cesarza. Wzywał ludność 
do rozprawienia się z „buntownikami", a w zamian obiecywał ogól
nikowo nagrody i łaskę cesarską. Perfidna ta agitacja stwarzała po
zór, że Austriacy pozwolą chłopom rozprawić się z panami. 

Wystąpienie chłopów nie miało charakteru całkowicie żywioło
wego. Od początku dostrzegamy w nim elementy organizacji. W pierw
szej połowie lutego rozeszła się po wsi tarnowskiej pogłoska, że pa
nowie sprzysięgli się mordować chłopów. Kobiety z dziećmi chroniły 
się do lasów, mężczyźni zbroili się w kosy i drągi, wystawiali warty, 



zatrzymywali goncow spieszących od dworu do dworu. Absurdalna 
wieść szerzona była planowo: pomysł wyszedł być może z cyrkułu, 
ale po wsiach znalazły się jednostki, które podchwyciły i wykorzy
stały go dla poruszenia gromad. Przed 18 II dochodziło już tu i ówdzie 
do otwartych wystą'Pień przeciw dworom. Ogół jednak wobec spr·ze
cznych wieści przyjął postawę wyczekującą. Wójtowie donosili 
Breinlowi o przygotowaniach powstańczych, ale zdarzało się, że pro
klamacja uwłaszc:zooia przekonywała pojedynczych chłopów, którzy 
przyłączyli się do wyprawy na Tarnów. W ncx:y z 18 na 19 II chłopi 
stawiali już gdzieniegdzie opór oddziałom powstańczym. Dopiero jed
nak rejterada powstańców, ~tórzy nie odważyli się atakować Tarnowa, 
przekonała wieś o słabości ruchu szlacheckiego. Teraz już ogół decydo
wał się uderzyć na dwory widząc, że nie przeszlkodzą mu w tym 
Austriacy. 

Od rana 19 II chłopi na własną rękę zwozili do Tarnowa powią
zanych lub pomordowanych powstańców. Instrukcje rządowe naka
zywały przeciwdziałać chłopskim „wykroczeniom". W tej chwili jed
nak Breinl obawiał się przede wszystkim, by żywioł chłopski nie 
zwrócił się przeciw niemu. Urzędnicy cesarscy winszowali więc przy
byłym chłopom ich sukcesów, zachęcali ich do bicia „buntowników", 
rozdawali napiwki eskorcie. Nie ma dowodów na to, ażeby (jak 
twierdziła szlachta) Breinl przyrzekał chłopom po 5 czy 10 reńskich 
za głowę powstańca. Jest też rzeczą oczywistą, że nie dla tych kilku 
reńskich chłop podnosił rękę na swych ciemiężycieli. Jednakże po
stawa Breinla i pieniądze rozrzucane przez niego ośmieliły ogół 
chłopów do masowego uderzenia na dwory. Dzięki tej grze Benedek 
mógł z kolei posłużyć się chłopami w swej walce z powstaniem kra
kowskim. Chłopi dali się użyć jako narzędzie rządowi zaborczemu 
z największą własną szkodą. Przyczynili się do obalenia ruchu, któ
ry z hasłem wolności miał wyjść na ich spotkanie. 

STEFAN KIENIEWICZ, Historia Polski 
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