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BERNARD WOODROW JANUSZEWSK! 

WOJCIECH CYBULSKI WOBEC POSELSKIEGO KOLA POLSKIEGO 

W BERLINJE 

Udzial Cybulskiego, docenta slawistyki na Uniwersytecie Berlinskim, 
w dzialalnosci parlamentu pruskiego jest przejawem jego ostatniej czyn
nej akcji politycznej w obronie interes6w narodu polskiego, podj�tej 
w pokojowych warunkach, gdy zwazy si� jego czyny wo.jenne w powsta
niu listopadowym i dzialalnosc polityczno-konspiracyjrn1 w okresie Wiosny 
Lud6w. 

W malo znanej broszurze politycznej Deputowani polscy w niemiec

kich parlamentach I polemizuje Cybulski z reakcyjnymi, ugodowymi sfe
rami, kt6re chcialy przedstawic dopuszczenie Polak6w do uczestnictwa 
w pracach parlamentöw niemieckich jako ust�pstwo w kierunku nieza
wislosci narodowej, wywalczonej przez nich w czasie Wiosny Ludöw. 
Demaskujqc t� obludnq propagand�, wskazuje na wr�cz przeciwne zamia
ry germali.skich zaborc6w. Broszura zostala napisana 1 II 1849 r. i wydana 
tego samego roku czcionkami · W. Deckera i Sp6lki w Poznaniu nakladem 
Jana Konstantego Zupanskiego. Uwaga Cybulskiego umieszczona na koncu 
ksiqzki: ,,pisane w Bukowskiem dnia 1 lutego 1849", wskazuje na to, ze 
autor przebywajqc w rodzinnych stronach w czasie akcji wyborczej, tj. 
w dkresie kampanii, kt6r'! wraz z reakcyjnym r2qdem pruskim chciala 
wygrac polska prawica burzuazyjna, pozostajqca w scis!ym sojuszu z ob
szarnictwem i episkopalem, postanowil wlqczyc si� pi6rem do czynnej 
walki, aby zagrodzic drog� do haniebnego osiqgni�cia celu przez reakcj� 2• 
Charakterystyczny jest fakt, ze Cybulski wybrany mimo wszystko poslem 
do parlamentu berlinskiego nie tylko mandat przyj'!l, ale bral przez jakis 
czas czynny udzial w pracach Kola Polskiego. 

1 W. C y b u 1 s k i, Deputowani polscy w niemieckich parlamentach, Poznari. 
1849. 

2 W lutym 1849 r. wybrano nowych posl6w do parlamentu pruskiego, wSr6d 
uich deputowanych polskich. Pruskie Zgromadzenie Narodowe dzialalo od 22 V 
do 9 XI legalnie, nast�pnie do 15 XI nielegalnie, rozwic1zane. 
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Aby jednak wyjasnic stanowisko Cybulskiego wobec r6znych ugrupo
wan politycznych, do kt6rych poslowie polscy nalezeli, i dokladniej okre
slic jego miejsce wsr6d tych koterii, sluszne �dzie blizsze zapoznanie 
si� z tresci'! tej rzadkiej dzisiaj, a ciekawej ksiqzki '· Na wst�pie pisze 
autor, iz gdyby mu „kto przed rokiem by! prawi! o podobnym wsp6lu
czestnictwie parlamentarskim i utrzymywa!, ze przez nie Polska nie 
tylko narodowosc swq ubezpieczy, ale i przyszle swe oswobodzenie przy
gotuje i osü1gnie, bylbym go wedle panujqcej krajowej i mojej w!asnej 
opinii poczci! przyj�tym u nas dla kazdego inne majqcego zdanie tech
nicznym wyrazem »zdrajcy«, a przynajmniej »wariata«, a w najlepszym 
wypadku, eo zresztq na jedno wychodzi, przydomkiem zbiega z jakiejs 
humanist6w niemieckich lub francuskich socjalist6w szJ<,oly. Ale dziejq 
si� cuda na niebie i ziemi, o kt6rych 'Si� nie sni!o naszym polskim glowom. 
Przypadek wzmiankowany mial istotne miejsce. Polacy zasiedli do nie
mieckiej o looach naszych Rady w Ber!inie, Frankfurcie, w Wiedniu, 
m6wili po niemieoku, wotowali po niemiecku, wszedlszy mi�dzy wrony, 
krakali jako ony" •. Jest rzecz'l zrozumial'!, ze przed rokiem, a scislej, 
biorqc dat� napisania powyzszej broszury po!itycznej 1 II 1849 r. pod 
uwag�. przed wybuchem rewolucji marcowej 1848 r. w Berlinie i w og6le 
Wiosny Lud6w w Europie, trudno bylo przypuszczac nie tylko Cybulskie
mu, ale nawet bardziej wtajemniczonym w arkana polityki dzialaczom, ze 
jakas wsp6lpraca parlamentarna z Niemcami b�dzie w og6le mofüwa. 
Nie w tym jednak tkwi sedno rzeczy, ze stal si�, jak to z sarkazmem 
m6wi Cybulski, cud na ziemi, cud Wiosny Lud6w. Poniewaz Polacy 
wszedlszy do parlament6w niemieckich nie nie zdzialali, tylko „wszedlszy 
mi�dzy wrony krakali jako ony", opowiada si� Cybulski obecnie w przed
dzien wybor6w da niemieckiego parlamentu w lutym 1849 r. zdecydowa
nie przeciw uczestnictwu Polak6w nie tylko w berlinskim, ale takze w 
pozostalych dw6ch parlamentach. W zwiqzku z tym pisze: ,,powtarzam 
i oswiadczam na serio, ze wzmiankowane uczestnictwo deputowanych 
polskich w obcych, i to w trzech r6wnoczesnie, parlamentach juz samo 
przez si�. bez wzgl�du na to, jakie w nich stanowiska deputowani nasi 
zajmowali, jakie zajmowac byli powinni i jakie obecnie i wkr6tce w 
dw6ch z nich - bo w trzecim frankfortskim [!), bliskim wiecznego odpo
czynlku, zapewne juz mowy nie b�dzie - zajqc obowiqzani byc majq, 
o:§:wiadczam, möwi� na serio, Ze uczestnictwo to uwaZam, nie przesqdzajqc 

niczyjego zdania, za tak w y j '! t k o w e i p o t w o  r n e zjawisko w hi
storii parlament6w europejskich, ze tylko w powszechnym zam�cie inte-

a C y b u l s k i, op. cit. Egzemplarz ten znajduje si� w bibliotece Towarzystwa 

Naukowego Poznallskiego. 

4 TamZe, s. 3. 



W. Cybulski a Kolo Polskie w Berlinie 395 

res6w, stosunk6w, dqinosci i wyobrazer\. naszego wieku cos podobnego 
zrodzic si� i pewien poz6r faktycznej egzystencji przyjqc na siebie mo
glo" 5• 

0 ile zabory Polski i niesprawiedliwe, w duchu polityki stosowania 
przemocy nad slabszym narodem potraktowanie sprawy polskiej na kon
gresie wieder\.skim mozna zrozumiec jako wynik wewn�trznych, a wi�c 
narodowych, i zewn�trznych, mi�dzynarodowych stosunkow politycznych, 
to jednak czuje si� w obowiqzku Cybulski wyznac, ,,ze nowego stosunku, . 

. w jakim przeszloroczna rewolucja postawila dwie cz�sci Polski, do Austrii 
i do Prus, a posrednio do Niemiec, stosunku, przez kt6ry cz�sci te, tracqc 
dotychczasowe prowincjonalne sejmy, a z nimi ostatni organ swego 
,narodowego bytu, rnaj'! byc odtqd, z zachowaniem swej narodowosci 
[sie/], reprzezentowane w og6lnych trzech par\.stw parlamentach, stosunku 
tego jako w zasadzie nie pojmuj� i nie rozumiem, tak w przeprowadzeniu 
nie widz<i w nirn - o eo mi przede wszystkim chodzi - nie tylko zadnej 
dla narodowosci polskiej gwarancji, ale przeciwnie, wi�ksze, niz jakie jej 
dotqd zagraialo, niebezpieczer\.stwo" 6. 

Wiosna Lud6w, ,,przeszloroczna rewolucja", jak i'l okresla Cybulski, 
nie spelnila jednak oczekiwanych nadziei i nie zniweczyla ustalonego tra
ktatarni, . m. in. kongresu wiedenskiego, niesprawiedliwego porzqdku w 
Europie. Z'astanawiajqc si� nad istotq tego „nowego politycznego stosunku, 
w kt6ry narodowosc nasza weszla do niemieckiej, sama nie wiedzqc jak'', 
Cybulski, stosujqc na wz6r Zlotej ksiq:i:eczki ks. Piotra Sciegiennego czy 
Ksiqg narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza biblijny j�
zyk i przenosnie, tak oto przedstawia Europ� bankier6w, szalbierzy poli
tycznych w sutannach i biretach, uczonych pozostajqcych na uslugach 
reakcji: ,,Szatan wziql na siebie we Francji postac Lichwiarza, we Wlo
szech postac Jezuity, w Niemczech postac Profesora; wezwal ludy i ludzi 
w imi� Wolnosci, R6wnosci i Braterstwa do nowego zycia; zaczql na tym 
potr6jnym z ewangielicznej Chrystusowej epoki odlamanym i skradzionym 
w�gielnym kamieniu budowac narodowe nowego europejskiego spoleczeil
stwa koscioly, umiesci! w wielkich oltarzach ich, w francuskim - Roth
schilda, w wloskim - Piusa, w niemieckim - Arndta; powolal z oszolo
mionego pierwszym zbudzeniem si� ludu na arcykaplanow i zakonodaw
c6w najgorszych tych trzech b6stw czcicieli; przydal im ku obronie 
i strazy przeciwko r6znowiercom i poganom pulki zbrojnych Lewit6w; 
sprzymierzy! je we Francji z b�kartami n�dzy, we W!oszech z zglodnia
lymi lazaronami i szwajcarskimi najemnikami, w Niemczech z siepaczami 

zbieglego kuma swego Metternicha i wychowar\.cami szwagra swego 

5 TamZe, s. 4-5. 

6 Tamie, s. 7. 
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Antimachiawella i innych swi<,tej Rzeszy starost6w i ministr6w; i tak t<, 
starq Matk<, cywilizacji - Europ.,, na drog<, nowych cywilizacyjnych 
wypraw wprowadziwszy, iku dalszemu post<,powi w wszelkie rozumu 
swego srodki opatrzywszy, w imi<, szatanskie pozegnal - i zniknql ... 
Boie Kr6lestwo sciesnione do prog6w kosciola kazdego ... umarli tylko 
spiq na cmentarzu, a dalej na bitych drogach swiata stojq iywi -
wojskowi, ministrowie, kupcy; pod nimi zas - ucisk i niewola albo bunt 
i zwierz<,cy szal. Wszystkie na przek6r narodowosciom utworrone, jak 
staly, tak stojq na rozcwiertowaniu jednej lub kilku narodowosci na 
korzysc martwego idealu gabinetowego" 1_ 

Stowa powyzsze Sq nie tylko wyrazem rozczarowania z powodu nie 
spelnionych nadziei pokladanych w Wiosnie Lud6w, ale swiadcz'l takze 
o bystrosci politycznej Cybulskiego, kt6ry prawidlowo ocenial sytuacjt, 
europejskq po wypadkach 1848 r. 0 ile pierwszy parlament, w kt6rym 
Polacy wzit,li udzial, tzw. Pruskie Zgromadzenie Narodowe, m6gl budzii: 
wsr6d niekt6rych posl6w jakies, zludne zresztq zdaniem Cybulskiego, 
nadzieje na ust<,pstwa ze strony rziidu pruskiego na rzecz Pplak6w, to 
udzial Polak6w w drugim parlamencie, po gorzkich doswiadczeniach 
barbarzynskiego stlumienia poznanskiej irredenty przez ioldactwo pru
skie,. uwaia on za bluznierstwo przeciw Wolnosci i nowq zbrodnit,, jakiej 
historia dotqd nie znala. 

Ponizsze slowa, skierowane do Braci Rodak6w, wypowiedziane przez 
Cybulskiego z poczuciem wielkiej odpowiedzialnosci historycznej, a wy
nikajqce z b6lu gorzkich doswiadczeü, w kt6rych bezposrednio sam ucze
stniczyl, naleiq do najpit,kniejszych kart naszej polskiej prozy politycznej. 
,,A Wy, Bracia moi, w takim stanie, pod wrazeniem takich doswiadczen, 
jeszcze � krwi wlasnej przez wroga wylanej nie obmyci, z ran nie wy
leczeni, na ciele zbici i pi�tnowani; po zniszczeniu ogniem i mieczem gro

d6w, si6l i mieszkan Waszych, a raczej w samej chwili zniszczenia tego -
wezwani przez dwa tych panstw rzqdy, ktöre tego wszystkiego na Was 
dokona!y, wezwani, abyscie jako Reprezentanci Narodu swego - nie, 
bo tylko reprezentanci dw6ch oderwanych jego czt,sci - abyscie zasiedli 
na wsp6lnq z niemieckimi ich poddanymi Rad<, - jednq, drug'), trzeciq 
- najohydniejszlj ze wszystkich, bo z ludu przez wladz<, ludu powolanq, 
a misj<, Judasza spelnic majqcq. Wy, Bracia moi, jak za dni dawnych, 
tak za dni nowych wit,ksi w poswi<,ceniu niz mqdrzy w radzie, Wy poslu
chaliscie bez wstr<,tu, bez obawy zlowrogiego wezwania i przyszliscie 
dzwigac krzyz Polski, przyszliscie z dobr.1 wiarq i nadziejq na obcq ziemi<,, 
na obce Rady, a przyszliscie po eo? - Aby si<, dopomniec o sprawiedli
wosc u tych, eo Was niedawno mordowali? Aby bronic praw narodowosci 

1 TamZe, s. 7-8. 
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Waszej, narodowosci kongresern wiedenskirn opisanej? Aby jej bronic 
przed tyrni, eo swoj'! wlasnq Koronowanyrn Gloworn za srnieci podlego 
zysku i chwilowych widok6w sprzedac S'! gotowi? Aby slysz'!C rniotane 
na niq obelgi i potwarze, pod biczowaniern sl6w i ciosarni uchwal pocic 
si� krwawyrn potern i czuc, i rniec wiedz� czucia, jak Warn rwac b�d'! 
kawalkarni dusz� i cialo? Jednyrn slowern, aby fizycznq dotqd w bojach 
i niezliczonych. udr�czeni�ch nie skonawszy Smierciq, umrzeC w koflcu 
z wolna na rnoralnych torturach? ... Po to przyszliscie? Po to po raz 
pierwszy, po to po raz drugi przyszliscie lub przyjsc zarnyslacie? Podzi
wiam Wasz heroizn1 - ale pozw6lcie sobie powiedzieC, Ze czynem tym 

granice powolania narodowego przecüigacie, albowiern poddajecie si�, 
z swiadornosciq czy bez sw'iadornosci, ale w kazdyrn razie dobrowolnie, 
a zatern z odpowiedzialnosci'!, kt6ra na Was ci11zyc b�dzie, poddajecie si� 
gwaltowi, jakiego dot,id na Polsee dokonac ani wr6g nie srnial, ani sarn 
duch czasu nie dozwalal. Gwaltern tyrn jest wlasnie powolanie i przypu
szczenie Was do wsp6luczestnictwa w parlarnentach rtiernieckich "8• 

Cybulski uwaza, ze uczestnictwo Polak6w pruskiego i austriackiego 
zaboru w parlarnentarnyrn systernie jest niczym innyrn, jak akceptowa
niern widornyrn tego systernu ujarzrniania narodu. Nie rna tu zadnej pr6by 
odejscia od ducha trzech rozbior6w i kongresu wiedenskiego akceptuj,icego 
te rozbiory. Wci�gni�cie Polak6w do udzialu w parlarnentach nierniec
kich uwaza autor za zbrodni� potworniejsz11, gorsz11 od poprzednich (roz
bior6w), poniewaz tarnte byly wyrnierzone przeciw cialu, te zas przeciw 
duchowi. Dia Cybulskiego te nowe rnetody ujarzmiania narodu polskiego, 
rnetody dostosowane do nowych warunk6w politycznych powstalych 
w swiecie po 1848 r., sq niczyrn innyrn, jak tylko potwornyrn gwaltern, 
na falszu i zdradzie opartyrn. ,,Dziecko w lortie rnatki - pisze - r6d, 
rodzina, nar6d, plerni�. ludzkosc egzystuj11 przez si�. dla siebie i w sobie, 
a kt6rych egzystencja tylko gwaltern przerwana byc rnoze (zbrodni11). 
Jezeli wi�c rni�dzy Rodakarni znajdujq si� tacy - a wiern, ze si� znaj
dujq, bo S'l i rni�dzy narni r6znego zwania i powolania reforrnatorowie, 
nie Narod6w, ale Ludzkosci: kosrnopolici starej szkoly, socjalisci, hurna
nisci, bezwzgl�dni dernokraci, bezwzgl,:dni rewolucjonisci i inni - jesli 
rn6wi�, znajdujq si,: rni�dzy narni tacy, kt6rzy nowy ten stosunek cz�scio
wej egzystencji naszej politycznej dlatego, ze koniecznym skutkiern wy
padk6w przeszlorocznej rewolucji spowodowanyrn zostal, uwazac b�d'! 
za rezultat i podstaw� dalszego historycznego rozwoju wyobrazen o wol
nosci osobistej, politycznej i narodowej w Europie, to w rnoirn ograniczo
nyrn rnoze, ale ile rni si� zdaje, zadn,i ani polityczrni, arti socjaln'l, ani 
filozoficznq doktrynq nie przewr6conyrn rozurnie, stosunek rzeczony jest 

e TamZe, s. 9-10. 

5 - Sob6tka 3/70 
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najwi�kszii ironiii, jakii kiedy[s]kolwiek wymyslono, na egzystencj� na
rodu pozbawionego bytu swego politycznego, ironiii tym bezwstydniejszii 
i haniebniejsZq, ze w chwili i w obliczu odradzajiicego si� swiata, w imi� 
Wolnosci, R6wnosci i Braterstwa, i przed Najwyzszymi Trybunalami 
Narodu, kt6ry w zarozumieniu swym ma si� za str6za miidrosci ludzkiej, 
wyrzeczonii i faktycznie dokonanii! Przerzuccie karty historii i szukajcie 
przyklad6w na podobne bluznierstwo przeciw swi�tosci instytucji spole
cznych, zwanych narodowosciami, na prözno b�dziecie szukali - nie 
znajdziecie. Znajdziecie podbojem, przemocii, paktami, kompromisami, 
traktatami mniej wi�cej pogwalcone i ucisnione prawa narodowosci; ale 
nie znajdziecie tego pryncypialnego falszu, tego pozorem sumiennosci, 
blichtrem cywilizacji, urokiem post�pu, powabem wyzszej spoleczenskieJ 
idei oslonionego falszu, kt6ry si� w powo!anym wsp6lnictwie parlamen
tarskim, zar6wno w poj�ciu jego, jak akcie samym, miesci. Ten to falsz, 
to rozerwanie istoty i rzeczy, to swi�tokradztwo przez rziidy i parlamenta 
niemieckie na duchu w og6le, a w szczeg6lnosci na duchu Polski popel
nione i przez nie, z zupelnq swiadomosciii zlego, uzyte jako srodek do 
przeprowadzenia samolubnych materialnych swych widok6w i cel6w, 
to jest, eo na wst�pie nazwalem w dziejach dotiid nieslychanq i tylko 
w dzisiejszym wyobrazen zam�cie.i znikczemnieniu ludzi zr6dlo swe i po
z6r egzystencji miec mog11c9, polityczno-parlamentarskii anomaliii i po
tworno.Sciq'' 9. 

Trzezwosc oceny sytuacji po upadku Wiosny Lud6w polega tu na 
tym, ze Cybulski nie widzial w fakcie dopuszczenia Polak6w do sejm6w 
germanskich, austriackiego i pruskiego, kroku w kierunku rozwoju wol
nosci, demokracji i sprawiedliwosci spolecznej, jak wielu dzialaczy pol
skich ten fakt ocenialo, lecz przeciwnie, uwazal uczestnictwo Polak6w 
w wymienionych parlamentach, a raczej dopuszczenie ich przez wroga do 
tego uczestnictwa, za akt perfidnej polityki dalszego ujarzmiania narodu 
polskiego, prowadzonej w nowych warunkach w zamaskowanej rzekomii 
demokracjii i r6wnouprawnieniem formie. 

Uczestnictwo Polak6w w parlamentach pruskich jest, zdaniem Cybul
skiego, jawnym wyrazeniem zgody przez tych ostatnich wobec calego 
swiata na status qua, wyrzeczeniem si� wszelkich akcji zbrojnych i po
wstan narodowych na rzecz ugody z odwiecznym wrogiem Polski. Cybul
ski nie znajduje w historii stosunk6w polsko-niemie<Jkich zadnego uspra
wiedliwienia dla tej ugody, nie wierzy w to, aby ona w jakimkolwiek, 
nawet znikomym stopniu mogla przyniesc korzysc Polakom, kt6rzy prze
ciez stale powinni diizyc do narodowej niezawislosci. W parlamencie nie

mieckim, kt6ry w zadnym wypadku do takich cel6w diizyc nie b�dzie, 

11 Tami.e, s. 12. 
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Polacy jedynie b�d'! mogli akceptowac niemieckie panowanie nad naro
dem polskim, eo si� r6wnac moze zdradzie narodowej. 0 ile w czasie 
Wiosny Lud6w pos!owie polscy wybrani do parlament6w niemieckich 
mieli prawo miec eo do tego pewne zludzenia, obecnie w 1849 r. nie 
powinno w tej sprawie byc zadnych wqtpliwosci, dlatego Cybulski jako 
jeden z nich ma prawo targac ich i swoim sumieniem: ,,A teraz pytam 
Was, kt6rzyscie w przesz!ym roku na trzech niemieckich sejmach narodo
wej sprawy naszej bronili i zn6w jej bronic macie, pytam Was, ludzie 
narodowego rozumu i serca, czy mogliscie si� i mozecie z dobrq wiar'Jc 
spodziewac, ze w tym wsp6luczestnictwie parlarnentarskim z narodem, 
kt6ry nami�tnie poddany wlasnym tyranom razem z nimi wiecznie by! 
naszym wrogiem, kt6ry miliony Sqsiednich pobratymc6w naszych w imi� 
wiary Chrystusowej wyplenil lub zcudzoziemczy!, a ziemi� zabra!, kt6ry 
tylekroc kraj nasz w!asny najezdza!, rozrywa! i przetwarzal, kt6ry i w 

· tej chwili w nienasyconej zqdzy panowania cz�sci jego oderwac i ostate
cznie poch!om1c pragnie, kt6ry wreszcie z wyrazem misji cywilizacyjnej 
w usciech, a mieczem zniszczenia w r�ku, bezustannie z nieprzyjacioly 
naszymi na zgub� nasZq si� sprzymierzal, a z nami nigdy i nigdzie pod 
jednymi chorqgwiami w obronie praw boskich i ludzkich nie stawal, czy 
mogliscie si� i mozecie spodziewac, ze w tym uczestnictwie parlamentar
skim pozyskacie od niego - kt6ry natury ducha swego, jak to Warn
kazdy dzien wskazuje, dotqd nie odmieni! - ze pozyskacie od niego 
gwarancje ku wzmozeniu, a przynajmniej ku przechowaniu naszej na
rodowoSci?" 10 

Odpowiedz na to pytanie jest taka, jakq da! wczesniej w Gra:i:ynie 

wieszcz narodu polskiego. Cybulski pisze dalej: ,,Chybascie rozumieli 
i rozumie si�. ze si<, w�ze z ptakami, z tygrysami jagni�ta kojarzyc mogq. 
Bo takim istotnie caeteris paribus, kojarzeniem si<, jest to wsp6!uczest
nictwo parlamentarskie - sprzeczne i potworne zar6wno w poj�ciu, jak 
w rzeczy. Bo sprzecznosciq i potwornosciq jest, gdy Warn w sp6lnictwie 
tym nie jako czlonkom narodu, kt6ry ma swiadomosc swego bytu, swego 
jestestwa i powo!ania, ale jako liczbie, albo eo gorsza, jako osobnikom 

· z polskimi twarzami, a niemieckim m6zgiem, zasiadaC i radziC - o nle

mieckiej konstytucji kazq!" 11 

W dalszej cz<,sci swej broszury, polemizujqc z ewentualnymi oponen
tami, powoluje si<, Cybulski na przyk!ady z historii powszechnej i dowo
dzi, Ze historia nie zna prawdziwej wolnoSci narodowej w6wczas, gdy 

s!abszy nar6d zmuszony jest zyc we wsp6lnocie politycznej z silniejszym 
narodem. ,,Przytoczycie zapewne Irlandi<,? - pisze - M<,czennica! tak 

10 Tami.e, s. 13. 

11 Tami.e. 
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jak Polska nasza, po gwaltownym dopelnieniu Unii z W. Brytaniq, prze

sladowana na duchu i ciele, na wierze i narodowosci, zubozala, zn�dzniala 
- kona, tak jak my w niemieckich parlamentach skonac mamy, kona, 

pomimo olbrzymich wysilen Okonella, kt6ry wyzwolic i'I chcial z piekla 
wsp6lnych obrad parlamentarnych, kona - oslawiorni konstytucyjnq 
wolnosciq angielskq! "" 

Tw6r wiedenski (1815 r.) belgijsko-holenderska unia o wsp6lnym 
parlamencie rozleciala si� na sam zew francuskiej rewolucji lipcowej. 

Przytaczajqc przyklad Szwajcarii i Stan6w Zjednoczonych AP Cybulski 

wskazuje na to, ze nie moze tu byc mowy o wsp61zyciu narod6w, lecz lud

nosci r6znych narodowosci. Autor podkresla, ze takie wsp6lzycie bylo 

mozliwe w Ameryce, gdzie czlowiek zetknqwszy si� z czlowiekiem od 
razu u podstaw nowej spolecznosci, szczeg6lnie od chwili oderwania si� 

Ameryki od Wielkiej Brytanii, postawil hasla wolnosci, r6wnosci i bra

terstwa, w Europie natomiast istniejq trady;cje kulturalne i te musz,i 
byc zawsze uwzgl�dniane we wszelkich poci,igni�ciach politycznych, de

ptac ich nie wolno, a kto to czyni, musi spotkac si� z oporem gn�bionych. 
Przy okazji Cybulski ustosunkowal si� krytycznie takze do unii polsko

litewskiej, kt6ra nie byla, bo nie mogla byc idealem. Powoluj,ic si� na 

opini� publiczn,i w Polsee, twierdzi autor, ze pot�pia ona zdecydowanie 
wszelk,i wsp6lprac� parlamentarn,i z zaborcami. Stanowisko caratu jest 
bardziej jasne dla spoleczenstwa polskiego i nie moze budzic tyle niepo

koju, eo stanowiska pozostalych zaborc6w. ,,Rosja - pisze Cybulski -
przytlumiwszy powstanie 1831 r. zniosla akt gwarancji praw narodowych 
i wr6ci!a do gwaltu prostego, do pierwotnej mysli rozbior6w. Postf;powa
nie jej jasne. Opinia krajowa, straciwszy wszelkie organy polityczne, 

przez kt6re si� objawiac mogla, stoczyla si� do serca i zamkn�la w nim 

jak w grobie. Lecz zapukajcie tylko do niego, a dowiecie si�, ze je nie 
tyle ucisk moskiewski eo upi6r rzezi galicyjskiej i eo mara morderstw 
poznanskich, swi�tokradztwo parlament6w niemieckich, a przede wszy
stkim Wasza, nar6d do powolnego zniemczenia wiod,ica, w nich obecnosc 
niepokoi, boli, smuci. Za nie ze b�dziecie uwazali opini�, kt6ra si� przez 
powstale w skutku rewolucji przeszlorocznych Komitety Narodowe Po
znanski, Krakowski i Lwowski byla objawila? Za nie publiczne oswiad
czenie tylu deputacji, ktöre wyslane zostaly do Berlina, Wiednia i Frank

furtu i prawie do wszystkich w Europie rz,id6w i lud6w? - oswiad
czenia, kt6re nie wsp6lnictwa parlamentarnego, ale osobnych narodowych 
instytucji, osobnej administracji, osobnych sejm6w, a w ostatecznym 
zakr_esie osobnego politycznego bytu z,idaly? To byla prawdziwa opinia 
krajowa, kt6r,i Nar6d od razu instynktowo poj,il i objawi!, a kt6r,i naj-

12 Tamze. s. 14. 
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prz6d konferencje i uklady z odpowiednimi rz,idami skrzywdzily, a wsp61-
nictwo parlamentarskie na bezdroza bl1;dnych i niebezpiecznych opinii 
wprowadzilo" 13, 

Znaj,ic juz, na podstawie wyzej cytowanej obszernie rozprawy poli
tycznej pt. Deputowani polscy w niemieckich parlamentach, stanowisko 
Cybulskiego w tej sprawie, stajemy niespodziewanie przed paradoksalnym 
szkopulem, trudnym do wyjasnienia, gdyz - jak wiemy - Cybulski ·nie 
tylko pozwolil si1; ponownie wybrac na posla, ale bral czynny udzial w 
pracach poselskiego P o  I s k i e g o K o I a w B e r  I i n  i e, kt6rego byl 
inicjatorem jako jego sekretarz. Z tych obowi,izk6w pelnionych do 3 IV 
1849 r. wywi,izywal si1; sumiennie, a protokoly pisane przez niego - jak 
podaje Zdzislaw Grot - ,.odznaczaj,i si1; starannym ukladem tresci, ja
snym sty lern i czytelnym pismem" 1•. W okresie kiedy K o I o P o I s k i e 
nie posiadalo jeszcze wlasnego lokalu, zebrania odbywaly si1; w jego pry
watnym mieszkaniu przy Dorotheenstrasse nr 33, eo tez mogloby swiad
czyc o nadgorliwosci tego,, kt6ry kilka tygodni temu tak zdecydowanie 
przeciwstawial si1; wszelkiej wsp6lpracy parlamentarnej Polak6w z Niem
cami. Postaram si1; jednak wytlumaczyc t1; sytuacj1;. W czasie kiedy Cy
bulski pisal sw,i broszur1;, kampania wyborcza byla w toku i jego kandy
datura byla juz wystawiona. Na wyniki wybor6w oczywiscie wplywu on 
nie posiadal, m6gl jednak wycofac swq kandydatur1;, ale tego nie uczynil. 
S,idz1;, ze mialo to miejsce tylko ze wzgl1;d6w taktycznych i osobistych. 
Jak wiadomo z list6w do Purkyniego i MuczJkowskiego, pisanych jeszcze 
w 1841 r., Cybulski, docent Uniwersytetu Berlinskiego, marzyl o otrzyma
niu maj,icej powstac we Wroclawiu katedry j1;zyk6w i literatur slowian
skich. Teraz w 1849 r., gdy Czelakowski, kt6ry i'I otrzymal, nosil si1; 
z zamiarem opuszczenia tej katedry, polecajqc wlad.zom oswiatowym na 
to stanowisko wlasnie Cybulskiego, ten ostatni stan,il na zakr1;cie swej 
zyciowej kariery. Jako uczony slawista widzial, ze jest to jedyna nadarza
j,ica si1; szansa, kt6rq musi wygrac. Mi1;dzy katedn1 wroc!awsk,i a biednym 
prywatnym docentem berlinskiej Almae Matris legla cala jego nami1;tna, 
patriotyczna dzialalnosc polityczna. Wladze pruskie nie zapomnialy twier
dzy swidnickiej i owego „bl1;du mlodosci" w6wczas jeszcze studenta, 
kt6ry przerywajqc studia nielegalnie przekroczyl granice panstwa prus
kiego, aby spelnic obowi,izek. Obserwowaly takze bacznie jego dzialalnos,c 
w okresie Wiosny Lud6w. 

Swego stanowiska w sprawie wsp6lpracy parlamentarnej nie m6gl juz 
autor slusznej broszury tlumaczyc, tak jak tlumaczyl sw6j udzial w po-

1a TamZe, s. 17-18. 

14 Protokoly posiedzen Kola Polskiego w Berlinie, t. I, Lata Wiosny Lud6w 

1849-1851, opracowal i wst�pem zaopatrzyl Z. Grot, Poznat'l 1956, s. 58, przyp. 8. 
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wstaniu listopadowym. Tu musial zastosowac inrn1 taktyk� wbrew dewi
zie, kt6r11 pözniej napisal na swym profesorskim zdj�ciu do albumu 
jubileuszowego Wroc!awskiego Uniwersytetu: ,,Prawdq a Bogiem z przy
jacielem i wrogiem". Broszur� prusacy czytali, ale liczyly si� czyny. Cy
bulski przyj&l mandat i „gorliwie pracowal w Kole", sekretarzujqc i udzie
laj&c na zebrania wlasnego mieszkania. Nie siidz� jednak, ze zrnienil swoje 
stanowisko w sprawie poruszonej w cytowanej wyzej ksiiizeczce. Cale 
dalsze iycie, dzialalnosc naukowa, szczeg6lnie zas pedagogiczna, swiad
czyly o jego bezkompromi,sowej walce o polskosc niezawislq od jakiego
kolwiek zaborcy. Wielki entuzjasta autora Konrada Wallenroda uczyl si� 
od wieszcza narodowego, ze nie zawsze trzeba byc !wem, ale cz�sto Pola
kom w tych wlasnie czasach wypadnie byc Jisami. Zycie nauczylo go 
korzystac': z tej zasady makiawelskiej. Wtedy gdy.jako student-powstaniec 
zmuszony byl blagac Flottwella o !ask�, aby uzyskac za wsze]k'l cen� 
prawo do konczenia studi6w, nazwal sw'I walk� o wolnosc narodu pol
skiego „b!�dem mlodosci". Teraz gdy rnialo ,si� ziscic marzenie jego zycia 
w postaci profesury, wbrew swej teorii o funkcji parlamentu pruskiego 
w procesie ujarzrniania Polak6w wejdzie w jego sklad, a p6zniej, gdy 
otrzyma wroc!awskq profesur� po dziesi�cioletnim oczekiwaniu, zatuszuje 
swq drog� do tej kariery vwym gladkim zdaniem na <'>wym zdj�ciu 
urz�dowym umieszczonym przeciez w archiwalnym albumie profesorskim: 
,.Prawdq a Bogiem z przyjacielem i wrogiem". 

W „Spisie czlonk6w frakcji polskiej w Sejmie Pruskim" <'lpOr2qdzonym 
wlasnor�cznie przez jej sekretarza Wojciecha Cybulskiego nazwisko jego 
jest urnieszczone na osiemnastym miejscu z dopisem „z Szamotulskiego 
i Bukowskiego". Z tych samych powiat6w kandydowal wraz z Cybulskim 
August Cieszkowski, kt6ry wysunql j ego kandydatur� na sekretarza ". 

Pierwsze posiedzenie K'.ola Polskiego odbylo si� 25 II 1849 r. o godz. 
5 po poludniu, w przeddzi,en otwarcia Zgromadzenia Narodowego s<ojmu 
pruskiego, w mieszkaniu reakcyjnego posla Macieja Mielzynskiego przy 
Behrensh-. 7 pod · przewodnictwem burzuazyjnego demokraty Karola 
Libelta. Na tym zebraniu Cybulski postawil zasadniczy wniosek pod roz
wag� obecnych: ,,poslowie polscy do sejmu prookiego w Berlinie zeche& 
przede wszystkim i jako najspieszniej oznaczyc wyraznie i stanowczo 
polozenie swoje w tym sejmie, a mianowicie okreslic: 

a) stosunek sw6j do sejmu ca!ego w og6le, 
b) stosunek sw6j do stronnictw lub tez do jednego tylko stronnictwa 

sejmowego, 
c) stosunek sw6j w!asny jednych do ·drugich i wszystkich mi�dzy 

sob&". 

15 Tamie, s. 9, przyp. 15. 
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Sprawa ta nie zastala na tym pasiedzeniu zalatwiana, uznana jednak 
za pilrn\ i odlazona do najblizszego zebrania. Szczeg6lnie pastanowiana pa 
dyskusji, ,,aby punkt trzeci, tj. stasunek pasl6w palskich jednych da dru
gich i wszystkich mi�dzy sobq, jaka zawierajqcy w sabie mysl ukanstytu
awania si� frakcji palskiej w sejmie, najprz6d wzi�ty byl pad razwag�" ". 
Z pawyzszega wynika wi�c, ze inicjatarem pawalania do zycia asabnej 
frakcji palskiej w parlamencie pruskim byl Wajciech Cybulski. Chadzila
by wi�c a ustalenie pawad6w, dla kt6rych Cybulski ad razu na pierwszym 
pasiedzeniu pawyzsze trzy punkty da rozpa trzenia pilnega pastawil, 
i a stwierdzenie, jaka byla jega pastawa palityczna wabec poruszanych 
przez siebie spraw. 

Nie ulega Wqtpliwasci, ze wniaski postawiane przez Cybulskiega juz 
na pierwszym pasiedzeniu pazastawaly w zwiqzku z jega stanawiskiem 
w sprawie udzialu Polak6w w parlamentach niemieckich, zaj�tym jeszcze 
w czasie kampanii wybarczej w cytawanej wyzej broszurze. Uwazal ba
wiem, ze rzqd pruski, wyzyskujqc perfidnie sytuacj� palitycznq pa zdla
wieniu ruch6w walnasciawych 1848 r., zmusil Polak6w da uczestnictwa 
w tej instytucji. Wniasek jega w sprawie padstawawych zasad, na pad
stawie kt6rych mieli dzialac paslawie palscy, stanawiqcy znikamq grup� 
wabec niemieckiej wi�kszasci, byl dapiero rozpatrywany na czwartym 
kalejnym pasiedzeniu 28 II 1849 r. Na tym zebraniu wi�kszasc przeciw 
jednemu glasawi wypawiedziala si� za utwarzeniem adr�bnej frakcji 
palskiej w parlamencie pruskim. W tej sprawie paslawie palscy byli 
zgadni, frakcja bowiem abradujqca systematycznie dwa razy w tygadniu 
przygatawywala w sprawach tzw. witalnych, tj. ag6lnanaradawych, ma
terialy i amawiala spas6b przedstawiania ich w parlamencie. Burzliwa 
dyskusja razwin�la si� dapiera 10 marca na zebraniu w mieszkaniu Cy
bulskiega przy Daratheenstr. 33, gdy stan�la sprawa stasunku frakcji 
palskiej da partii niemieckich. Da p6znej nacy rozpatrywana trzy wla
Sciwe wnioski: 

l. Czy paslawie majq razdzielic si� i brac udzial w strannictwach 
sejmu? 

2. Czy majq, jak propanawal Hipalit Cegielski, stanawic asabnq fra
kcj�, a kamunikawac si� tylka przez Kamitety? 

3. Czy majq stanawic asobnq frakcj�, a komunikawac si� dawalnie 
wedle akalicznasci i potrzeb, jak pragnql Wojciech Cybulski? 

Wi�kszosciq 20 glas6w przeciw 5 przeszedl wniasek pierwszy, ze pa
slawie majq rozdzielic si� i brac udzial w niemieckich stronnictwach 
sejmawych. Temu stanawisku byl kategarycznie przeciwny Wajciech 
Cybulski, aczkalwiek nie adrzucal mazliwosci luznej wsp6lpracy z nie-

1& TamZe, s. 57-58, protok6l I. 
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mieckimi ugrupowaniami politycznymi w miar� potrzeb. Dlatego prosi! 

o wpisanie swego nazwiska obok pozostalych oponent6w: Gorzolki, Pala
cza, Cegielskiego i Kalisk.iego, do protokolu 17• Za wnioskiem glosowala 

reakcja obszarnicza, kt6ra z klasowych powod6w szukala dr6g do scislej
szej wsp6lpracy z junkierstwem pruskim, poparta w tym wypadku przez 
burzuazyjnych demokrat6w z- Libeltem na czele, pragn11cych takze w zor

ganizowany spos6b wsp61dzialac z niemieckimi elementami burzuazyjno
-demokratycznymi. W argumentacji, kt6r11 poslugiwala si� wymieniona 
wyzej opozycja pi�ciu, nietrudno odkryc pewne wsp6lne elementy 

z pogl11dami Cybulskiego' - autora omawianej na wst�pie niniejszego 
artykulu broszury politycznej Deputowani polscy w niemieckich parla

mentach, dostosowanej do nowej po wyborach ·sytuacji. Dzi�ki zachowa

nemu protokolowi tego zebrania mozemy t� argumentacj� przytoczyc, 
poniewaz moze posluzyc ona do wlasciwej oceny politycznego stanowiska 
Cybulsk.iego tylko w zestawieniu z jego broszurq. 

Opoeycja Cybulskiego, do kt6rej nalezy opr6cz Cegielsk.iego i Ka
liskiego dw6ch przedstawicieli chlopstwa, Gorz�ka i Palacz, uwaza, ,,ze 

Polacy tylko koniecznosci11 zmuszeni w sejmie pruskim zasiadajq -
koniecznosc ta osobne im ikaze zaj11c stanowisko, i to bylo gl6wnym po
wodem do zawü1zania si� w osobn& frakcj�, w frakcj�, kt6ra by nie tylko 
za sejmem, ale i w sejmie samym takq si� okazywala. Stronnictwa sejmo
we majq nie tylko narodowy sw6j charakter niemiecki, ale nadto charak

ter socjalny, polityczny, pryncypialny itd. My mamy tylko, jako Polacy, 
jako poslowie ludu polskiego, wybran.i wyraznie w tym szczeg6lnie celu, 

abysmy narodowosci naszej na sejmie bronili i gwarancje dla niej takie 
pozyskali, jakie jej traktatami i postanow.ieniami rz11du byly i S'I przyrze
czone, my mamy przede wszystkim, a przynajmniej miec powinnismy, 
li partykularny, narodowy nasz interes na wzgl�dzie i dlatego tez za 
sejmem i w sejmie takiz partykularny, narodowy charakter zachowac 

winnismy. Szlachetne r6znice opinii stronnictw malo nas jako Polak6w 

obchodz11. Stawac w ich obronie, to nie nasz& rzeczq an.i tresciq naszych 
mandait6w. S t o s u n e k n a s z d o s e j m u j e s  t t a k i, j a k i j e s t 
s t o s u n e k  K s i � s t w a  d o  P r u s  ,[podkr. moje - B. W. J.]. 

Branie udzialu w r6znych stronni�twach, wedle osobistego kazdego czlon
ka przekonania, b�dzie mialo ten sku!ek, ze jedni w lewicy skrajnej, 
drudzy w umiarkowanej, inni w centrum, a niekt6rzy moze i w prawicy 
zajm,i miejsce; przynajmniej wedle raz przyj�tej zasady takowe zaj,ic 
majq prawo. Takie romzielen.ie si� zle wrazenie spra,wic musi nie tylko na 

Niemcach, juz w tej chwili z rego rozdwojenia naszego szydz11cych, ale eo 
gorsza, na narodzie naszym, kt6remu przez to zly przyklad damy i sta-

17 Tami:e, s. 74--77, i przyp. 52 na s. 77. 
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niemy si� samowolnie powodem do rozdwojenia si� tym wi<1kszego opinii 
politycznych w kraju, c o w o b  e c n y c h s t o s u n k a c h j e s  t d I a 

n a s  b a r d z o  n i e b e z p i e c z n y m  (podkr. moje - B.W.J.].Wszak

Ze mniejszoSC uznaje, ie trudno si� nie komunikowaC z stronnictwami, 

chodzi tylko o to, jakie drogi ku temu s,i najwlasciwsze, czy przez komi
tety, czy przez pojedynczych czlonk6w. W zasadzie zas pozostaje przy 
tym, aby tworzyc osobm1 frakcj� poza sejmem i w sejmie, inaczej po
wolania i celu konstytuuj,icej si� osobnej frakcji polskiej nie rozumie, 
b�dqc zanadto przekonanq, ze w kwestiach narodowych i bez tego wszyscy 

jak jeden wotowac b�d,i" 18• 

Tak wi�c Cybulski i popieraj,icy go Palacz, Gorzolka, Kaliski i Cegiel
ski uwazali, ze w sytuacji, w jakiej znajduj,i si� Polacy, zmuszeni do 
uczestnictwa w obradach parlamentu niemieckiego, najwazniejsza jest 
kwestia narodowa, kt6rej winny byc podporz,idkowane sprawy spoleczne, 

w obliczu groznej przewagi wroga usuni�te na drugi plan po to, aby 
wszystkie sily Polak6w zesrodkowac w obronie praw calego narodu. 
Zdzislaw Grat wyci,iga na podstawie tak poj�tego solidaryzmu wniosek, 

ze Cybulski reprezentuje ob6z konserwatywny. Nie s,idz�, zeby mozna si� 
zgodzic z tym stanowiskiem i zaliczyc Cybulskiego do k6l prawicowo
-burzuazyjnych, a wi�c ugodowych. Solidaryzm tego posla nie ma nie 
wsp6lnego z tymi ugrupowaniami politycznymi, wyplywa bowiem z szla

chetnych, patriotycznych pobudek jednoczenia wszystkich sil narodu bez 
wzgl�du na przekonania. polityczne w obliczu pot�zniejszego niebezpie
czenstwa germanskiego, przybierajqcego po doswiadczeniach Wiosny Lu
d6w zludn,i mask� wsp6lpracy parlamentarnej rzekomo dla dobra Pola
k6w, a w rzeczywistosci maj,icej na celu uspic czujnosc polskich dzialaczy 
niepodleglosciowych i przy ich pomocy caly nar6d, a nast�pnie zaciesnic 
jarzmo niewoli. Taka taktyka Cybulskiego nie oznaczala, ze odrzucal 
on wszelk,i form� wsp6lpracy z przychylnymi sprawie polskiej ugrupowa
niami politycznymi niemieckimi. Opowiadal si� przeciez za dowolnym 
„wedle okolicznoSci i potrzeby" komunikowaniem si� z niemieckimi 

stronnictwajili. Praktycznie uczestniczyl w spotkaniach z socjalistycznymi 
deputowanyrni niemieckimi, gdy chodzilo o uswiadomienie przyjaci6l 
niemieckich w kwestii polskiej i zapewnienie sobie ich poparcia na sejmie 
w tej sprawie "· 

1a TamZe, s. 74, protok61 10. 
19 Henryk Szuman w ksiiji:ce pt. Wspomnienia Uerliiiskie i poznaits:kie z 1R48 r., 

Warszawa 1899, s. 109, pisze, wspominajqc udzial Wojciecha Cybulskiego w takim 
spotkaniu, eo nast�puje: ,,Nie gardzono · nawet i wyprawianiem uczt dla wybitniej
szych posl6w, gdzie ))inter pocula« uprawiano takZe polityk�. Sam z Wojciechem 
Cybulskim uczestniczylem·w uczcie podobnej, jeSli si� nie myl�. przez Alf. Taczanow

skiego wyprawionej w restauracji i winiarni Trarbacha na Gensdarmenmarkt, na 
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Historia przyznala racj,: Cybluskiemu, Niedlugo po jego smierci (zmarl 
w 1867 r.) nastaly czasy Bismarcka, a p6zniej Hitlera. Z. Grot dostrzega, 
ze mniejsz'osc, kt6n1 repr.ezentowal Cybulski, nie byla jednolita, on bo
wiem wraz z Cegielskirn i Kaliskim to przedstawiciele ugrupowania mie
szczansko-zachowawczego, ,,a wi�c prawicy burzuazji polskiej, kt6ra 
realizowala program solidaryzmu narodowego, ongis wysuni,:ty przez 
Karola Marcinkowskiego, a ostatnio reprezentowany przez Lig,: Polskij''. 
Oni to „w interesie swojej klasy nielicznej, a zagrozonej konkurencjq 
niemieck'!, domagali si,: w sejmie samodzielnej polityki, nacechowanej 
jednak legalizmem i oportunizmem wobec rzqdu zaborczego. Dwaj po
zostali deputowani, Gorzolka i Palacz, to raczej przypadkowi sojusznicy, 
kt6rzy jako przedstawiciele chlopstwa, osamotnieni w tym gronie, mu
sieli do kt6rejs ze stron siP, przylqczyc. Oddali sw6j glos za tyrni, kt6rych 
widocznie uwazali za przychylnie.iszych swojej klasie. Niewiitpliwie nie 
chcieli isc razem z obszarnikami" - konczy sw6j nieuzasadniony i nieslu
szny wyw6d Z. Grot 20. 

Niezrozumiale wobec tego jest, dlaczego chlopscy przedstawiciele nie 
chcieli wsp6ldzialac z burzuazyjnymi demokratami. kt6rym przewodzil 
Karo! Libelt? To nieporozumienie w ocenie stanowiska politycznego Cy
bulskiego wynika z nieznajomosci tej postaci spowodowanej brakiem 
w6wczas, gdy Grot ocenial posta""w� Cybulcskiego, jej monografii, z czego 
autor zdawal sobie spraw,: 21• SijdzP,, ze w czasie opracowywania ksiiizki 
autor nie zdolal zapoznac siP, blizej z pracq Cybulskiego o Deputowanych 
polskich w niemieckich parlamentach. W przeciwnym bowiem wypadku 
potraktowalby odr,:bnie Cegielskiego, byc moze i ks. Kaliskiego, a Cybul
skiego raczej jako sympatyka sprawy chlopskiej, o kt6r'! swiadomie za
biegali Palacz i Gorzolka. 

kt6rq teni.e zaprosil wybitnych posl6w, przewai.nie stronnictwa demokratycznego: 
Waldecka, Jacoby'ego, d'Estera, Berga i innych. Rozprawiano dui.o o prawach 
Polak:6w traktatowych, dajc1c poslom niemieckm, rzeczy nie.Swiadomym, odpowiednie 
wskaz6wki o .reorganizacji, linii demarkacyjnej, skarbiqc sobie poparcie w sejmie 
przez stronnictwo w6wczas najsilniejsze. Po wzniesieniu toastu na czeSC stron
nictwa i jego przywodcy Waldecka przez gospodaria wni6sl Cybulski drugi, na 
czeSC Jacoby'ego, przyr6wnujqc go do szefa sztabu, obok glöwnego dow6dcy, Wal
decka. Jacoby, kt6ry byl czlowiekiem, obok pozornej prostoty, nader pr6Znym 
i siebie uwazal za duszi:: i silc:: kierowniczq stronnictwa, niekoniecznie mile g6ro
wariie to przyjql i zaledwie na suche zdobyl sie:: podzic::kowanie. Zakollczyla zaS 
polityczne to konwiwium przemowa d'Estera, powszechnie ))czerwonym« zwanego, 
tak dobrze dla ry:Zego zarostu, jak i bardzo skrajnych jego zapatrywall politycz
nych, kt6rych i tu dal wyraz tym silni.ejszy, Ze pod koniec wieczerzy i winem zdal 
si� rozmarzony, a odznaczal sie:: i talentem oratorskim, i temperamentem poryw
czym". 

20 Protokoly posiedzeii ... , t. I, s. II. 
�1 TamZe, s. 57, przyp. 6. 
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Przekonanie o ludowych sympatiach docenta berlinskiego, kt6rym dal 

silny wyraz w czasie wypadk6w berlinskich i poznar\.skich 1848 r .. mo

g!oby byc poparte nowym dowodem, gdybysmy zdo!ali od hipotezy 
przejsc do twierdzenia, ze suplik" chlop6w z Goluchowa podpisal dr Woj

ciech Cybulski 22• W6wczas te niejasne dla Z. Grota „raczej przypadkowe" 

sympatie chlopskie Cybulskiego znalazlyby swe aktualne wyjasnienie. 

Twierdzenie Grota o legalizmie i oportunizmie Cybulskiego wobec zabor
czego rz,idu pruskiego jest - jak z pracy niniejszej wynika - zupelnie 

mylne. Fakt wejscia Cybulskiego w sk!ad Kola Polskiego i jego praca w nim 

oraz w sejmie nie swiadcz,i wi�c wcale o rezygnacj i ze stanowiska, kt6re 
reprezentowa! wobec ludu polskiego i przyszlych posl6w jako autor przed

wyborczej broszury politycznej. To prawda, ze w K!ole Polskim duzej roli 

praktycznie w tym kierunku nie odegral, ale nie odegral jej tak samo 

wielki patriota, bezkompromisowo stawiaj,icy spraw" niezawislosci Polski 
od zaborc6w, Jakub Kreuthofer-Krotowski. Por6wnuj,ic pogl,idy polity

czne Cybulskiego z pogl,idami tego dzialacza, bezwzgl"dnie bardziej ru

chliwego, kt6ry wszedl w sklad Kola Polskiego w nast"pnej kadencji, 
gdy Cybulski juz nie widz,ic zadnych mozliwosci, zrezygnowal z dalszej 
wsp6lpracy, stw,ierdzic musimy, ze ich stanowiska w sprawie zasadniczej, 

stosunku Polak6w do zaborczych Prus, do kwestii rewolucji marcowej 
1848 r., s,i podobne. 

Krotowski wyst,ipil ze swoim programem w sprawie stosunku Wiel

kiego Ksi"stwa Poznar\.skiego do Prus w Kole w czasie debaty rozpocz"tej 
15 VIII 1849 r. i prowadzonej przez dwa nast"pne dni, tj. do 17 sierp

nia 23• Najpierw zaz,idal jasnego oswiadczenia w izbie, ,.iz jako Polacy 
zasiadamy w niej, nie zas jako pruscy deputowani: w ten tylko spos6b 
ujdziemy har\.by napi"tnowania nas za pruskich deputowanych. Na mocy 
zas tego wniosku zaz,idac: zrzeczenia si,: od kr6la dzierzenia ziemi dawnej 

Rzecz[y]pospolitej Polskiej" ••. Przypominaj,ic zdrad" delegacji polskiej, 

wyslanej do Berlina przez poznar\.ski Centralny Komitet Narodowy, z ar
cybiskupem Leonem Przyluskim na czele, kt6ra miala z upowaznienia 

rewolucyjnego ludu z,idac niepodleglosci, Krotowski uwa.za, ze nalezy 

w izbie ponownie zaziidac „niepodleglosci Polski na podstawie zdania lu

du, kt6ry bil si'l w zeszlym roku nie o troch" praw, kt6re z traktatu 

H Wielkopolska 1815-1850. Wyb6r i.r6del, opracowal W. Jaköbczyk, Wroclaw 

1952, s. 67-70. Skarg� chalupnik6w z Goluchowa do Nacz. Prezesa 14 V 1841 r. 

(Archiwum Pari.stwowe w Poznaniu, Nacz. Prez. XII, H52) podpisal m. in. Wojciech 

Cybulski. Brak jednak dowodu na to, Ze chodzi tu o podpis dra Wojciecha Cybul

skiego, docenta Uniwersytetu Berliri.skiego. 
2S Por. Protokoiy posiedze1i ... , t. I, s. 32 i 33, i projekt Krotowskiego w tej 

sprawie, s. 123 (w protokole z 16 VIII 1849 r.). 

u TamZe, s. 126, na posiedzeniu 16 VIII 1849 r. 
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wiedenskiego wyprowadzic moi:na" "· Pragn� w tym miejscu przypomniec 
czytelnikom, i:e o tG samq zasad� traktowania Polak6w nie jako podda
nych pruskich walczyl Cybu\ski w czasie organizowania Legii Akademi
ckiej w Berlinie w gorqcych dniach marcowych 1848 r. 2• 

Aby przekonac si�, i:e w innych kwestiach poruszonych przez Kro
towskiego stanowisko autora Deputowanych polskich w niemieckich par

lamentach jest identyczne, przytocz� tezy projektu w sprawie stosunku 
W. Ks. Poznanskiego do Prus, jaki Krotowski przedstawil deputowanym, 
a kt6ry zostal przez nich ku wiecznej hanbie odrzucony. Krotowski przed 
glosowaniem oswiadczyl, i:e jesli zostanie z swym projektem osamotniony 
w gronie polskim, ,,zmuszonym b�dzie si� widzia! sejm opuscic i do domu 
wyjechac (kandydowal z Pleszewskiego), sqdzi! bowiem, przyjmujqc man
dat, i:e wolno mu bGdzie miec wlasne zdanie w sprawach polskich i i:e
b�dzie m6gl starac si� je bez nagonki w Kaie przeprowadzic. Tymczasem 
spotka! si� z zwartq, zm6wionq reakcyjnq opozycjq, wi�c przekona! si� 
praktycznie, ze nie ma sensu w takim sejmie uczestniczyc" 27. To przewi
dzial w swej broszurze Cybulski, kt6ry w niej poruszy! wiele problem6w 
nurtujqcych Krotowskiego. Projekt Krotowskiego w sprawie stosunku 
W. Ks. Poznanskiego do Prus skladal si� z czterech zasadniczych cz�sci. 
Dlatego glosowano nad kazdq oddzielnie, zawsze z negatywnym wyni
kiem. Te g!osowania wykaza!y jasno antynarodowe, reakcyjne oblicze 
Kola Polskiego w Berlinie. W protokole z 17 VIII 1849 r. zanotowano do
kladnie w j�zyku niemieckim sformu!owania Krotowskiego, nad kt6rymi 
przeprowadwno glosowanie. Warto przytoczyc ich brzmienie w polskim 
przekladzie: ,,Izba zechce uznac nii:ej podpisanych posl6w z Wielkiego 
Ksi�stwa Poznanskiego nie za pruskich, lecz polskich deputowanych. U
znac za bezprawny podzial dawnej Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wszy
stkimi [tego bezprawia] nast�pstwami. Zniesc wlasnosc rz&du prwikiego 
na okupowanych ziemiach polskich i oglosic niezawislosc tych ziem od 
korony pruskiej" 28• Po odrzuceniu powyzszych postulat6w przez reakcyj
nq, ugodowq wi�kszosc czlonk6w Kola Krotowski, podobnie zresztq jak
to wczesniej uczynili Libelt, Lipski 29, Cegielski i Cybulski, z tych samych 
powod6w usunql si� z Kola Polskiego 30• 

· Por6wnujqc enuncjacje Cybulskiego, szczeg6lnie jako autora broszury 

25 TamZe, s. 123 128 (protok61 z 17 VIII 1849 r.). 
26 Por. B. W. Ja n u s z e w s k i, Wiosna Lud6w wroclawskiego slawisty (Rocznik 

Wroclawski, t. XI/XII, 1967/68, Wroclaw 1969, s. 15-16 i n.). 
27 Protokoly posiedzen ... , t. I, s. 128 (protok61 z 17 VIII 1849 r.). 

" Tamie, s. 128---129 (protok6l z 17 VIII 1849 r.). 
29 Lipskiego nie dopuszczono do dalszego piastowania mandatu za jego rady

kalne przekonania. 
ao Zob. Protokoly posiedzen ... , t. I. s. 14. 
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politycznej o Deputowanych polskich w niemieckich parlamentach, z po
wyzszymi wnioskami Krotows'kiego i jego stanowiskiem politycznym, co 
do kt6rego nie ma zadnych zastrzezen, stwierdzic musimy, ze poglqdy 
Cybulskiego byly r6wnie post�powe, chociaz w okresie poselskim nie wy
razone w r6wnoleglym konkretnym dzialaniu. Reasumujqc wi,:c, zalicze
nie Cybulskiego przez Z. Grota do prawicowo-burzuazyjnego, a wi�c ugo
dowego ugrupowania jest raczej nieporozumieniem. Twierdzic smiem i1a
tomiast, ze fakt niezgadzania si� Cybulskiego z burzuazyjnymi demo
kratami typu Libelta i Mieroslawskiego wynika jedynie z powodu ich 
umiarkowanego stanowiska w kwestii walki zbrojnej z zaborcami. Sym
patie Cybulskiego w czasie Wiosny Lud6w byly przeciez po stronie pol
skich, niemieckich i rosyjskich mas ludowych. Manifestowaa je w swej 
Odezwie do Ludu Berlina (8 IV 1848), napisanej prawdopodobnie z inspi
racji Stefanskiego w tym samym czasie, gdy ten pisze odezw,: Do Braci 

Rosjan 31 (5 IV 1848). 0 tym swiadczy osobisty udzial w powstaniu listo
padowym, takze p6zniejsze wypowiedzi w kwestii narodowej i koniecz
nosci walki z zaborcami w wykladach uniwersyteckich do nowego poko
lenia student6w - powstanc6w 1863 r. " 

Dzialalnosc Cybulskiego w Kole Polskim byla raczej - jak wspo
mnialem - skromna. Nie wynikala bowiem z przekonania o skutecznosci 
prac tego Kola. Sensu parlamentarnej wsp6lpracy Polak6w z Niemcami 
dalej nie widzial. Z protokol6w pisanych przez niego wiemy jedynie, ze 
uczestniczyl wraz z Libeltem w pracach komisji zwiqzanych z dqzeniem 
do zniesienia stanu obl�zenia Poznania. Sprawa ta byla rozstrzygana na 
posiedzeniu Kola w mieszJkaniu Cybul.sk.iego 6 III 1849 r. Przyj�to, ze 
nalezy i'l postawic w sejmie osobno, nie razem z wnioskiem lewicy nie
mieckiej o zniesieniu obl�zenia Berlina, lecz p6zniej, ,,ale zaraz po 18 
marca". Wniosek ten przyj,:to jednomyslnie 24 glosami. Przyj,:ty wnio
sek mial na sejmie postawic Libelt "· 

Prawie przez caly okres swej dzialalnosci w Kole Polsk.im od 25 II do 
3 IV 1849 r. Cybulski byl sekretarzem frakcji, w zwiqzku z czym napi
sal i podpisal 19 protokol6w. Dwa ostatnie protokoly z 1 i 3 kwietnia nie 
zostaly przez niego podpisane, aczkolwiek z protokolu z 1 kwietnia wy
nika, ze ponownie zostal obrany sekretarzem przez podniesienie rqk "· 
Prawdopodobnie jednak w tym czasie z mandatu poselskiego :rezygno-

u Januszews k i , Wiosna Lud6w ... , s. 27; · S. Kieniew i c z, Rok 1848 

w Potsce, Wr oclaw 1948. 
n: B. W. Jan u s z e w s k i, Wojciech Cybulski wobec powstania listopadowego 

($lc;1ski Kwar talnik Hist oryczny Sob6tka, XXIII, 1968, nr 1, s. 39---67). 
n Protokoly posiedzen ... , t. I, s. 70-71, przyp. 43, i Stenographische Berichte ... , 

Berli n 1849, s. 365. 
u Protokoly posiedzeii ... , t. I, s. 93. 
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wal. Zresztq juz 27 kwietnia sejm zostal rozwiqzany, a nast�pne wybory 
odbyly si� w lipcu wedlug nowej, bardziej reakcyjnej ordynacji, bez 
udzialu lewicy. NastE:pny sejm, do kt6rego z post�powych przedstawi
cieli wszedl osamotniony Krotowski, byl reakcyjny i ugodowy. Protokoly 
pisane przez Cybulskiego sii zwi�zle i jasne. Grat zauwazyl, ze „odzna
czajii si� starannym ukladem tresci, jasnym stylem i czytelnym pis
mem" 35• Zwi�z!osci tej nie mozna dzisiaj, ze wzgl�du na przydatnosc do 
badan historycznych uwazac za cech� doda tniq. Jak si� przekonamy, t.a 
oszcz�dnosc s!owa nie wynikala z woli sekretarza, lecz z nacisku reakcyj
nej wi�kszosci, kt6ra pragn�!a ukryc przed spo!eczenstwem polskim fakt 
braku zgody i harmonijnej wsp6lpracy w tak waznych dla narodu pol
skiego sprawach. Reakcja i w tym wypadku swe klasowe interesy prze
kladala ponad narodowe. 

Juz 13 III 1849 r. Jan Bartoszewski postawi! wnfosek, .,aby referaty 
z czynnosci naszych byly robione". Z powodu braku odpowiedniej liczby 
posl6w do podejmowania uchwa] spraw� t� odlozono do nast�pnego po
siedzenia. Wznowiono i'l 15 marca. Wnioskodawcy chodzilo bowiem o wy
dawanie sprawozdan z czynnosci frakcji na uzytek publiczny. Poslowie 
jednak, ·zaabsorbowani rzekomo wnioskami komisji ustawodawczej, nie 
ustosunkowali si� do tej lkwestii. Dopiero 24 marca rozpatrzono � spraw� 
w czwartym punkcie obrad. Z obszernej dyskusji wydedukowac mozna, 
ze reakcyjna wi�kszosc byla przeciwna publikowaniu toku obrad w Kole. 
Zdecydowano si� jednak na ok6lnik, w kt6rym by podano genez� histo
rycznq frakcji i obraz jej obecnej dzia!alnosci, z tym jednak zastrzeze
niem, ze tekst tej publikacji b�dzie zatwierdzony przez czlonk6w Kola. 
Projekt miala napisac 3-osobowa komisja, do lkt6rej z urz�du weszli Li
belt jako prezydent i Cybulski jako sekretarz, a sposr6d pozostalych po
sl6w wybrano ks. Janiszewskiego, przeciwnika jawnosci obrad. W dysku
sji uzasadniono jednak potrzeb� publikacji material6w z posiedzen Kola 
Polskiego „nie tylko w celu oswiecenia ludu, ale i zawiadomienia wybor
c6w o post�powaniu i czynnosciach naszych, niemniej dla zapobiei:enia 
falszywym wiadomosciom, kt6re prywatnie i publicznie o poslach pol
skich w sejmie si� rozchodzq. Zgromadzenie uwai:a, ze przede· wszystkim 
wypada sprostowac falszywe wiesci, kt6re przeszly do gazet krajowych 
i zagranicznych, a potem postanowic, jak takim falszom na przysz.losc za
pobiec" ••. 

W nast�pnej kadencji sejmowej od lipca 1849 r., gdy Libelta, Lipin
skiego i Cybulskiego w skladzie posl6w zabrak!o i panoszy!a si� wi,:
kszosc klerykalno-obszarniczo-burzuazyjnych zwolennik6w wsp6lpracy 

3.s TamZe, s. 58, przyp. 8. 

" Tamze, s. 87 (protok61 z 28 III 1849 r.). 
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z rz&dem pruskim, a Krotowski zaatakowal tendencj<; do calkowitego zre
zygnowania z zasady jawnosci posiedzen, reakcyjna wi<;kszosc rozstrzy
gn<;la t<; spraw<; 16 sierpnia zorganizowanq dyskusjq na rzecz tajnosci. 
Od tego czasu, z wyjqtkiem protoko!6w Niegolewskiego,, pozostale 5q az 
przesadnie zwi<;zle i formalne . .,Tak tedy Kalo stalo si<; zborem taje
mnym. Na calym swiecie walczy lud wolnomyslny o jawnosc, tu poslo
wie najwolnomyslniejszego narodu S'! przeciw jawnosci" - pisal w 
.,Dzienniku Pohskim" 37 Krotowski, jedyny w tej kadencji obronca wol
nosci i demokracji, poparty tylko przez Niegolewskiego, kt6ry argumen
towal to stanowisko bardzo rozsqdnie, ze „dla naszej powagi jest pu
bliczne post<;powanie potrzebne, wyprzelismy si<; ·indywidualnosci sejmu 
niemieckiego, ale wobec naszych rodak6w wyrzekac si<; jej nie mozemy. 
Oglaszanie drukiem naszych czynnosci pociqgnie za sob& obradowanie 
wsp6lne z rodakami w kraju, eo w rzeczy samej jest nader korzystne. 
Wyborcy nasi · majq prawo krytyki; jesli im nie damy material6w, ode
tniemy takowq; publiczne obrady zawsze S'! powazniejsze" '8. 

WOJCIECH CYBULSKI UND DIE FRAKTION „KOLO POLSKIE" IN BERLIN 

Nach der Unterdrückung der nationalen Befreiungsbewegung im Jahre 1849 
betrieb Wojciech Cybulski eine rege publizistische Tätigkeit als Gegner der 

Beteiligung der Polen an den deutschen Parlamenten und begründete seine Stellung
nahme in einer 1849 bei Jan Konstanty Zupail.ski in Poznail. herausgegebenen Bro
schüre u.d. Titel: Deputowani polscy w niemieckich parlamentach (Polnische 

Deputierte in den deutschen Parlamenten). Cybulski polemisierte gegen die reak
tionären, kompromissbereiten Kreise, die die Zulassung der Polen zur Teilnahme 
an der Arbeit der deutschen Volksvertretungen als ein in der Zeit des Völker
frühlings erkämpftes Zugeständnis an die Unabhängigkeitsbestrebungen der Polen 
darzustellen versuchten, Als er aber ins Berliner Parlament gewählt wurde, 
arbeitete er gewissenhaft als Sekretär der polnischen Fraktion, des sog. ,,Kalo 
Polskie" (Polnischer Kreis). 

Eine Analyse der genannten, mit grossem publizistischen Elan verfassten poli

tischen Schrift erlaubt Cybulskis Haltung als fortschrittlich und demokratisch zu 
beurteilen und veranlasst zur Polemik gegen Zdzislaw Grot, den Herausgeber 
der Publikation: Protokoly posiedzen Kola Polskiego w Beriinie, t. I, Lata Wiosny 
Lud6w 1849-1851, Poznail. 1956 (Protokolle der Sitzungen der Fraktion ,,Kola 

Polskie" in Berlin, Bd. I, Die Jahre des Völkerfrühlings 1849-1851). Grot zählt 
nämlich Cybulski in seiner Einleitung zum reaktionären rechtsbürgerlichen Flügel 

dieser Fraktion, was, wie es scheint, der Unkenntn:is der erwähnten Schrift von 
Cybulski zuzuschreiben sei. Grot weist in seinen Ausführungen auf die in den 
Protokollen beobachteten solidaristischen Tendenzen bei Cybulski hin. Der Soli-

37 „Dziennik Polski", nr 27, 1 IX 1849, s. 242. 
3e Protokoly posiedzen ... , t. I, s. 120, (protok6l z 16 VII 1849 r.). 
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darismus Cybulskis und seiner Anhänger, wie der Deputierten Palacz, Gorzo1ka 
(Vertreter des Volkes), Kaliski, Cegielski (Vertreter des Bürgertums) ergab jedoch 
sich aus edlen, patriotischen Beweggründen. Angesichts der viel grösseren preu
ssischen Gefahr war man bestrebt, alle nationalen Kräfte ohne Rücksicht auf ihre 
politischen Anschauungen zu vereinen. Preussen versuchte den Anschein zu er
wecken, dass die parlamentarische Zusammenarbeit angeblich im Intt!resse der 
Polen liege, in Wirklichkeit aber ging es um die Einschläferung der Wachsamkeit 
der polnischen Unabhängigkeitsverfechter, und mit deren Hilfe sollte das ganze 
polnische Volk irregeführt werden, um es noch fester ins Joch der Unterdrückung 
zu spannen. 

Cybulskis Taktik bedeutete keineswegs, dass er jegliche Zusammenarbeit mit 
den der polnischen Frage wohlgesinnten deutschen politischen Kreisen ablehnte. 
Er nahm an Begegnungen mit sozialistischen Abgeordneten teil, wie z.B. mit 
Waldeck, Jacoby, d'Ester, Berg usw., und bemühte sich um ihre Unterstützung 
für die polnische Frage. Cybulskis Auftreten zeugt davon1 

dass er sich für Demo
kratie, öffentliche Beratungen und die Interessen des Volkes einsetzte. Da aber 
seine Bemühungen erfolglos geblieben sind, ist er aus dem Parlament zurückgetre
ten. Auf diese Weise hat die Praxis Cybulskis frühere theoretische Anschauungen 
über die Teilnahme der Polen in den deutschen Parlamenten bestätigt. Das Ab
geordnetenhaus wurde übrigens am 27. April 1849 aufgelöst und aus dem nächsten 
Haus wurde die Linke beseitigt. Das Parlament wurde auf die Positionen einer 
reaktionären Versöhnungspolitik herabgestossen. Trotzdem nahm an seiner Arbeit 
der fortschrittliche Abgeordnete Krotowski teil, der ähnlich wie Cybulski, vergeb
lich um die Öffentlichkeit der Beratunge� kämpfte. ,,Auf der ganzen Welt - rief 
Krotowski im Parlament - kämpft das freisinnige Volk um die Öffentlichkeit, hier 
sind die Vertreter der freisinnigsten Nation dagegen." Gegen diese „geheime Ver
sammlung" trat auch Cybulskis Freund, Niegolewski, auf. 




