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WOJCIECH CYBULSKI 

WOBEC POWSTANIA LISTOPADOWEGO 

Wojciech Cybulski wraz z innymi przyjaci6lmi wbrew zakazowi 
kr6lewskiemu porzucil Uniwersytet Berlinski, przekroczyl nielegalnie 
granic� i udal si� do Warszawy, aby walczyc w ·szeregach armii pow
stanczej. 0 zyciu jego i trudach wojennych w czasie powstania za
chowaly si� jedynie skqpe wiadomosci. Niekt6rzy autorzy wspomnien 
podajq, ze byl kilkanascie razy ranny, eo nie znajduje zadnego potwier
dzenia w jego papierach i wlasnor�cznie pisanych kilkakrotnie zycio
rysach. Faktem jest, ze bral udzial w lieznych bojach i ranny dostal 
si� do niewoli rosyjskiej, kt6ra trwala dwa lata. Sqdz� jednak, ze 
nalezy zwr6cic nieco uwagi na wspomnienie M. Mottego, j est to bo
wiem, obok Opisu ostatniego czasu mojej niewoli w Wilnie i w War

szawie, doh1d nie wydanego pami�tnika pi6ra W. Cybulskiego, napisa-
' 

nego w rodzinnym Lw6wku 15 III 1834 r.1, jedyna ,znaina dotychczas 
pelniejsza relacja o udziale Cybulskiego w powstaniu. ,,Cyb[ulski] -
pisze Motty - mial wtedy 22 lata, gdy przed Nowym Rokiem mial 
mundur na plecach i karabin w r�ku. Sluzyl w piechocie, w kt6rym 
zas pulku, tego nie pami�tam; wiem wprawdzie, ze kilka razy zna
tazl si� w gorqcym ogniu, najpierw pod Grochowem, dalej Wawrem, 
Dembem, Iganiami i Ostrol�kq, ale powiedziec nie m6gfüym, czy w tej 
ostatniej bitwie, czy tez w p6zniejszej jakiej utarczce spotkal go fatal
ny wypadek. Ot6z kompani� jego rozbito, tak iz wielu na pojedynk� 
musialo si� zgac z Moskalami; pana Wojciecha, otoczonego, zacz�to 
niemile bagnetami lechtac. Oparty o drzewo bronil si�, jak m6gl, ka
rabinkiem, ale wkr6tce, pokluty, rpadl na ziemi� i zaw leczony zostal 

1 Opis ostatniego czasu mojej niewoti w Wilnie i w Warszawie, r�kopis dato

wainy w I.Jw6wku (poznafrskim) 15 III 1834 r. wriaiz z ltsitem Cybul•skieg,o do Pan

taleona Szumana napisanym we Lw6wku 20 III 1B34 w sprawie Opisu... niewoli ... , 

Biblioteka Nial'lodowa (dalej skr6t BN), bez sygin., akc. 7'539. 
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do grornady je:nc6w. Parnüitka tej nier6wnej walki zostala rnu na 
cale zycie; pokazywal mi jq raz i naliczylern na jego piersiach i jednyrn 
boku ,siedernnascie wyraznych jeszcze tr6j!kqciik6w. Tylko gruby plaszcz 
oraz rzernienie tornistra ocalily go wtenczas od srnierci. Urnieszczono 
go z poczqtku gdzies tarn w lazarecie, a gdy si� z grubszego wyleczyl, 
w�drowac rnusial w kajdankach przez blota i sniegi az do Bobrujska, 
gdzie jako rniateznik pokutowal blisko trzy lata. Zapoznal si� tarn 
z rydlem i motykq, pracujqc po walach, dmgach i w rowach fortecz
nych, ale z czasern, gdy oficerowie· i lekarze wojskowi poznali, ze to 
czlowiek . wyksztalcony i do:wiedzieli si� o jego przeszlosci, polozenie 
jenca uleglo znacznej zmianie; obchodzono si� z nirn przyzwoicie, ,poz
wolono przebywac w rniescie i zawierac tarn znajornosci. Rozsqdnie 
zrobil i wyszlo mu to p6zniej na dobre, ·2;e lkoirzystajqc �e sposobinosci 
wyuczyl si� ruskiego j�zyka tak, iz nirn biegle m6wic i pisac potra
fil" 2. Trudno kategorycznie stwierdzic, na czym oparl Motty powyzszq 
relacj�, najprawdopodobniej na opowiadaniu sarnego Cybulskiego, kt6re 
p6zniej w latach w Przechadzkach ·z licmymi niescislosciami za.pisal. 
0 tym, ze jest to tylko wspomnienie niedokladne, w kt6rym pewne 
fakty zostaly przeinaczone, swiadczy sam Cybulski w swym pami�t
niku, opisujqcym ostatni czas jego niewoli. Wspornina tarn na przyklad 
autor o dolegliwosciach odczuwanych w nogach, gdy wracajqc do dornu 
po p:rzekroczeniu granicy rosyjskiej p:rosil landrata · w Ostrzeszowie 
o fur�, ,,bo rnajqc zbite i poranione nogi, jeszcze od czasu karnpanii
do dzis dnia duzo chodzic nie rnog�" 3

• 0 kilkunastu ranach na piE:ff
siach i innych cz�sciach ciala, kt6re Motty rnial oglqdac, Cybulski nie
nie rn6VJi, chodaz ten parni�tnik, pisany z goryczq, najzupelniej do
tego si� nadawal. Motty wymieniajqc slawne boje pod Grochowern,
Wawrem, Dernbern, Iganiami i Ostrol�kq, w ikt6rych Cybulski za

pewne wzh:il udzial, nie moze powiedziec dokladnie, gdzie wzi�to go 
do niewoli. W parni�tniku natorniast czytamy ·doslownie, ze „w rnaju 
1831 w wyprawie na gwardi� dostalem si� pod Rutkarni do niewoli" 4• 

W jakich okolicznosciach to si� odbylo, a wi�c czy -rannego, jak twierdzi 
Motty, urnieiszczono najpierw w lazarecie, czy tez zdrowego z rniejsca 
skierowano w glqb Rosji, o tym, niestety, Cybulski w pamiE:tniku nie 
wspomina, dotyczy on zresztq tylko ostatniego okresu niewoli. Relacja 
Mottego o korzystaniu przez Cybulskiego w Rosji z dobrodziejstwa 
uczciwych, przyjaznie do Polak6w ustosunkowanych Rosjan, kt6rzy 
poznawszy si� na jego wyksztakeniu traktowali go przyzwoicie i umoz-

2 M. Mo t t y, Przechadzki po miescie, t. II, Wroclaw 1957, s. 422. 

3 Opis ... , pag. 38. 

4 Tamze, pag. 26. 
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liwili nauk� j�zyka rosyjskiego, jest w calej pelni kilkakrotnie p6zniej 
w listach i zyciorysach przez Cybulskiego potwierdzona 5

• 

Szkoda wielka, ze nie udalo si� odszukac dokument6w, kt6re poz
wolilyby nam odtworzyc przebieg sp�zonego w gl�bi Rosji czasu. 
Na slad udost�pnionego mi dopiero w listopadzie 1959 r. w Bibliotece 
Narodowej wymienionego wyzej Opisu ostatniego czasu mojej niewoli 

w Wilnie i w Warszawie wpadlem trzy lata wczesniej w Bibliotece 
Raczynskich w Poznaniu. Wsr6d Luznych kartek - wspomnien z zycia 

mojego, nie opublikowanego r�kopisu Henryka Szumana, zaintereso
wala mnie obok innych szczeg6lnie jedna z nich 6, na kt6rej odczy
talem fragment listu Cybulskiego pisanego wlasnie z niewoli a przepi
sanego przez Henryka Szumana. Oto tekst tego fragmentu nie znanego 
dotychczas listu, odkrywajqcego przynajmniej jakis epizod jego niewoli. 
„W-u Panu dopiero dzisiaj odpowiadam na list odebrany juz o wiele 
rychlej, bo mi si� zdawalo potrzebnym podanie pewnych ·wiadomosci 
o moim polozeniu tutejszym. Zechciej W. Pan byc tez tyle laskawym
przypomniec mnie przyjadofom moim i polecenia mnie ich pami�ci.
Z zapewnieniem najwyzszego powazania mam zaszczyt poz,oistawac Wilno
6/18 styczen 1833. W. Pana ·slugq najnizszym Woj. Cybulski". Ponizej
tq samq r�kq napisano: ,,Do listu niniejszego, a raczej do listu generala
hr. Tymana, z kt6rym pismo Cybulskiego wyslanem zostalo, daje tenze
dopisek prawdziwie tragicznej osnowy nast�pujqcej.

Wlasnie mialem listy niniejsze przeslac na poczt<=:, kiedy mi przy
niesiono wiadomosc, ze general mocno zaslabl. Zanim go moglem zo
baczyc, juz nie zyl. Zalalem si� gorzkimi lzami i powstrzymac ich 
prawie nie mog�. Uznalem za wlasciwe zerwac piecz<=:c, azeby W-u 
Panu 111a tej samej karcie doniesc o smierci najszlachetniejszego i paj
szczerzej umilowanego m�za. Cierpial juz od dawna na wqtrob�, ale 
wlasnie od dni kilku czul si� zdrowym. Nagly krwotok zabral mu_ od
razu wszystko z zyciem, a tylko lzy zalu tych wszystkich, kt6-
rzy go znali, pozostaly jako pamiqtka wielkich cn6t i szlachetnych 
jego czyn6w! W. C." 

Kto byl adresatem, z lkt6rym Cybulski przebywajqc w niewoli 
m6gl prowadzic korespondencj� i jakich spraw dotyczyla ta. kores
pondencja. Kirn byl i jakq rol� w zyciu polskiego jenca odegral gene
ral Tyman, kt6remu mlody Polak tyle 1serca okazal? Ciekawe, ze 
wspomniana wyzej korespondencja Cybulskiego i Tymana znalazfa 

5 M o t t y, op. cit., s. 422. 
6 Biblioteka Raczynskich, rkps 1635 wykorzystany w moim artykule pt. 

Z zycia polskich student6w we Wroclawiu w Latach czterdziestych XIX wieku 

(Kwartalnik Opolski, nr 1 (17), 1955, i nadbitka). 
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si� w r�ku Henryka Szumana, mlodszego kolegi Cybulskiego z lawy 
szkolnej. Natomiast forma tego listu swiadczy o tym, ze adresatem 
byla osoba starsza, powazna, wplywowa, do kt6rej Cybulski zwracal 
si� o pomoc i ulatwienie powrotu z niewoli. 

Informacja Mottego: ,,Gdy wreszcie po wielu daremnych zacho
dach nadeszly sb:1d [tZID. ·z Poznania - przyp. m6j B. W. J.] wszelkie 
potrzebne swiadectwa i reklamacje urz�owe, wr6cil Cybulski trzy
dziestego cziwartego roku do rodzinnego gniazda" 7, okazuje si� 
zbyt uproszczona, bowiem nie zupelnie tak to bylo, ale wyznaczyla kie
runek mych domnieman, zanim zo.staly o·ne calkowicie wyjasnione, 

. gdy wpadly mi w r�ce dalsze papiery Cybulskiego przechowywane 
skrupulatnie w Bibliotece Narodowej. Listy generala hr. Tymana 
i Wojciecha Cy'bulskiego adresowane byly do referendarza Panta
leona Szumana, urz�dnika regencji poznanskiej, kt6rego Cybulski znal 
jeszcze z czas6w szkolnych, gdy opiekowal si� jego synowcami w Poz
naniu, a stryja Henryka Szumana. Henryk Szuman pisze, ze „Pan
taleon Szuman, prokurator za czas6w W. Ks. Warszawskiego, p6zniej 
radca regencyjny w komisji jeneralnej zaprowadzonej w r. 1822 ce
lem uregulowania stosi,mk6w wloscianskich . . . ch�tnie wplywem 
swoim poma�al utalentowanej mlodziezy. K. Libelt, W. Cybulski, 
ks. T. Borowkz, ks. Tyc, T. Matecki i inni w jego domu przebywali i za 
jego pomocq konczyli uksztalcenie naukowe" s. 

Szczeg6lnq zas wartosc dla ukazania choc cz�sci los6w w niewoli po
siada wymieniony juz wyzej pami�tnik Cybulskiego 9. Wszystkie te doku
menty pozwalajq nam ustali� caly szereg szczeg6l6w z lat 1832-1833. 
Sprostujmy z miejsca bl�nq dat� :pawrotu Cybulskiego „do rodzin
nego gniazda" podanq takze przez Mottego, a wi� powr6t ten nastq
pil o caly rok wczesniej, w Opisie - bowiem czytamy „przybylem 
w sam dzien ss. Piotra i Pawla dnia 29 czerwca 1833 r. na ratusz do 
Pozna-nia", skqd po dw6ch tygodniach otrzymal polecenie udania si� 
do Lw6wka do rodziny 10. Motty popelnil jeszcze jednq niescislosc 
twierdzqc, ze Cybylski „pokutowal" .w Bobrujsku „blisko trzy lata", 
tymczasem byl tarn niecaly rok, a w zestawieniu z datq powrotu da 

7 M ,o t t y, op. cit., ,s. 422.
8 H. S z um a n, Rys zycia i dzialalnosci Karola Libelta, Poznan 1876, s. 6-7.
9 BN, Papiery Wojciecha Cybu1skiego, bez sygn., akc. 7538. List Cybulskiego do

Bantaleona SzumaJI1Ia ,pi.sany w WilinJ.e 6 (18) I 1833 r. po niemiecku gotykiem. 
List Tymana do P. Szumana z tq samq datq po niemiecku alfabetem lacinskim 
z dopisem Cybulskiego o naglej smierci Tymana po niemiecku gotykiem. Listy po
wyzsze wyslane byly przez Cybulskiego w jednej kopercie do radcy Szumana 
w Poznaniu. Opis ... ; poprzedzony listem do P. Szumana, akc. 7539.

10 Opis, .. , pag. 3�0.
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domu upada legenda, ze w niewoli rosyjskiej przebywal az trzy lata, 
Skoro fakty podane przez samego jenca zamykajq si� w dw6ch la
tach od maja 1831 r., gdy dostal si� do niewoli ipod Ruttkami, da 
�ipca 1833 r., gdy powr6cil do rodzinnego Lw6wka 11• Zresztq sam 
Cybulski w liscie do Pantaleona Szuma'na napisanym juz po pow
rocie z niewoli we Lw6wku 20 III 1834 r. wyraznie m6wi o dwuletnim 
pobycie w niewoli na ziemiach rosyjskich 12

• W niekt6rych wspom
nieniach biograficznych, u Mottego takze, m6wi si� ze Cybulski prze
bywal w Bobrujsku w „gl�bi Rosji", tymczasem m1eJiscowosc ta lezy 
nie w gl�bi Rosji, lecz na paludniawy wsch6d od Minska, a wi�c 
niedaleko dawnej wschodniej granicy Polski. 

Fabula napisanego pami�tnika dzis juz zaledwie czytelnego, kt6-
rego autorem i bohaterem jest zarazem Wojciech Cybulski, posluzy 
mi do odtworzenia w cz�sci nie znanych dotqd las6w jego niewoli. 

W czerwcu 1832 r. przybyl nasz bohater „pelen radosci, z gl�bi [!] 
rosyjskich do Wilna. . .  w nadziei, ze najdalej za miesiqc znowu oj
czyste zobaczy strony" 13. Moze tak by si� stalo, gdy,by �bieg szcz�sli
wych okolicznosci nie zastal powiklany okolicznosciami niepomyslnymi. 

Zgodnie z ukazem cara Mikalaja ogloszonym na poczqtku 1832 r., 
wszyscy jency polscy rodem z Prus lub Austrii mogli powr6cic da 
rodzinnych stron tylko w tym wypadku, gdy rzqd pruski ,lub amtria
cki zwr6ci si� z odpowiednim pismem potwierdzajqcym miejsce za
mieszkania dainega jenca. Cybulski zameldowal si� u komendanta Wil.nia, 
rozporzqdzenie carskie bowiem nakazywalo jencom oczekiwac decyzji 
wymienionych rzqd6w w gubernialnych mia,stach prowincji graniczqcych 
z danym panstwem, kt6re mialo o swego poddanega si� upamniec. 

W kamendzie wilenskiej poprosil nasz rodak, aby go „wzi�to do 
proto'kolu i poslano takowy do rzqdu ipruskiego z zapytaniem, czy 
uznaje mnie za .swego paddanego i pozwala pawr6cic da kraju" 14

. 

Ta prosba, chociaz byla zgadna ·z zarzqdzeniami rzqdu, adnioisla wr�cz 
odwrotny skutek, mianowicie pozbawiano powt6rnie wolnosci wol
nego juz jenca i wtrficono do wi�zienia, gdzie wraz z dwustoma 
innymi ,pawstancami litewskimi aczekiwac musial swega prze?nacze
nia. Cybulski opisuje ci�zkie palozenie materialne jenc6w, kt6rzy 
zywieni byli „tylko laSkq mieszkanc6w miasta". W takich warunkach 
przesiedzial przeszlo dwa miesiqce, da sierpnia. Poniewaz nie pod-

11 Tamze. Twierdzenie Grota, ze Cybulski „z tulaczki polistopadowej wr6cil 

w r. 1834", jest wi�c niescisle. Mo t t y, op. cit., t. II, s. 9, 1Przyp. 21. 
12 W liscie do P. Szumana napisanym we Lw6wku 20 III 18'34 r. Cybulski

m6wi o dwuletniej niewoli. 
13 Opis ... , .pag. 2 i 3. 
14 Tam:ie, pag. 3.
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dawal si� slepemu losowi i stale domagal si� wolnosci, komendant 
Tukiczew, ,,dziki przesladowca wszyst'kiego, co polskie", rozkazal prze
.prowadzic przesluchanie, w czaisie kt6rego „oipr6cz przymfot6w z·oi
nierza polskiego, a zarazem powracajqcego z niewoli jenca, zadnej 
ze mnie innej nie mogli wybadac zbrodni - odeslali mnie do wlasci
wej juz dla mnie cywilnej · wladzy, kt6ra po zrobieniu potrzebnego 
ze mnq protokolu, w celu przesl�ia go do Prus, przeznaczyla mi dla 
latwiejszego dozoru policyjnego i pewniejszego zabezpieczenia si� mo
jej osoby dom policji na tymczasowe mieszkanie z oznajmieniem, 
abym tarn az do przyjscia od,poiwiedzi ,z Prus dalsze,go oczekiwal prze-:

z·naczenia" 15
•· 

Pozbawiony znowu wolnosci, ,glodny, jednak ,pelen nadziei, ze na
dejdzie wreszcie dzien odzyskania upragnionej wolnosci osobistej, prze
bywal Cybulski w swej ciernnicy. Miesz!kancy Willlla nie zaipominali 
o polskich jencach i jak mogli pomagali im materialnie. ,,Zacna jedna
dama - wspomina Cybulski - znaj oma z poswi�cenia si� swego
i ofiar czynionych dla oslodzenia losu nieszcz�sliwych niewolnik6w,
potrafila ·u wladzy policyjrtej wyrobic ,sobie pozwolenie widzenia si�
ze mnq w wi�z1eniu. Za.bezpieczywszy mi tymczasowe utrzyma
nie, przyrzekla j eszcze wystarac si� o wolnosc mieszkania w mies
cie" 16• Dama ta, jak z cytowanego pami�tnika wynika, przedstawila
polozenie polskiego studenta wplywowemu rosyjskiemu generalorwi-ma
jorowi kawalerii hr. Tymanowi, kt6ry „ludzkosc za najpierwszq ma
jqc powinnosc, zadnej nigdy nie opuscil sposobnosci, w kt6rej m6gl
pom6c nieszcz�sliwemu". General Tyma.n ooobiscie -zajql si� s.prawq
Cybulskiego, spowodowal zwolnienie go z aresztu i zar�czywszy wla
dzom policyjnym lojalne post�pow�ie z jencem, przyjql go do swego
mieszkänia po przeprowadzeniu z nim nast�puj�cej rozmowy: ,,Spo
dziewam si� - r-zekl po polsku, wspomina Cybulski: - ze nie b�dziesz
mnie uwazal [za] swego nieprzyjaciela i przyjmiesz u mnie mieszkanie.
Nie robi� ci zadnej laski, ale wypelniam tylko mojq powinnosc jako
czlowiek. Wiem, ze to samo bys zrobil b�qc na moim miejscu. Doz
nawalem sam od twoich rodak6w wiele goscinnosci, b�dqc w tamtych
stronach w frartcuskiej wojnie z ran leczyc .si� przymuszony. Milo
mi dz� wysrwiadczyc ci uslug�, kt6rq jak dlug uwazam". ·,,Oto wy
razy - ipisze Cybulski - kt6re Zllliszczyly ostatni jeszeze wstr�t we
mnie odebrania kiedykolwiek laski jakiej od nieprzyjaciela" 11.

Nareszcie, po czteromiesi�cznym wi�zieniu w Wilnie, znalazl Cy-

1s Tamze, pag. 4. 
16 Tamze, pag. 5.
11 Tamze, pag. 6 7. 
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bulski znowu ludzkie warunki bytowania. Oswobodzony przez przy
jaznego mu generala, zamieszkal w jego dornu cz�sciowo w Wilnie, 
cz�sciowo w oddalonym o 12 km miasteczku ipowiatowym. Wil!kmnierzu, 
gdzie stacjonowala kawaleria generala. Tyrnan ipolubil ipolskiego stu
denta, zaipoznial si� z jego poglqdarni i prze!k,onal iSi�, ze jest to wartos
ciowy czlowiek z szerszymi horyzontami. 

J akie wrazenie wywarlo na mlodziencu miasto mlodosd .Adama 
Mickiewicza, o tym nie rna mowy w jego parni�tniku. N erwowa atrnos
fera, niepewnosc sytuacji, oczekiwanie na paszport i wyrnarzony po
wr6t do rodzinnych stron, wszystko to nie sprzyjalo spokojnyrn inte
lektualnyrn zainteresowaniom studenta. ,,Przykre mi byly te ostatnie 
chwile, zwi�kszala si� codzienna moja t�sknosc, brak urnyslowego za
trudnienia oziE;bial mq du.sz�" 18• A jednak przypusz:czac mozna, ze Wil
no, miasto autora Ody do mlodosci, wywarlo duze wrazenie na rnlodyrn 
filologu'"1)owstancu. 0 tym, ze szukal tarn slad6w filornackiej dzialal
nosci slynnego juz w Europie poety, mozerny byc prawie pewni. J akies 
rerniniscencje tego przezywania Wilna po rnickiewiczowsku znajdujemy 
w j ednym z nie publikowanych list6w .pisany,ch z Pragi do Ernilii Scza-
nieckiej,. przyjad6lki i mecena!Sa ipogl�biajqcego tam swc1 wiedz� o Slo
wianszczyznie niedawno prornowanego doktora. ,,Och! Co za pi�kne 
miasto! Jakie widoki! Bylern najprz6d na g6rze· jednej kolo rniasta, 
skc1:d mi powiedziäno, ze od razu ,cale przejrzec mog�. Przypornnialem 
sobie Wilno, kt6re rna wiele podobienstwa w polozeniu" 19• Praska 
g6ra przyipomniala mu na pewno G6r� Mendoga, kt6rc1 tak cz�sto od
wiedzali w czasie swych .wycieczek filornaci, a z kt6rej sarn nieraz 
oglqdal Wilno. Swym sklonnosci.om do rornantycznych . zadurnan dal 
Cybulski takze wyraz w obrazowych i pelnych zachwytu felietonach 
literackich o przezywa'nej w ten spos6b Pradze. Wilenskie wycieczki 
i rozrnyslania nie zostaly, niestety, utrwalone na papierze; inne to 
byly czasy. Bez tego wolno narn przypuszczac, ze rniasto to, mirno 
troski codziennej jenca wojennego, kt6ry marzyl najwi�cej o tyrn jak 
by najpr�dzej polc1:czyc si� ze ,swoirni w P.oznanskiern, bylo .dlan pelne 
wspomnien o Mickiewiczu, filomatach, a takze o Slowackirn. Z myslq 
o niedawno poznanym osohi:scie w Berlinie Micki,ewiczu szedl do powsta
nia, gdy on oddalil si� na Zach6d. Wypornni rnu to p6zniej z profe
so-rskiej katedry w wykladzie o poezji powstania listopadowego. W cza
sie niewoli znalazl pewnie dosc czasu na to, aby poznac dokladniej jego
dorobe'k poetycki. Mi�kiewicz, opuszczajqc p6ltora roku przed wybu
chem pow.stania Rosj�, slync1l tarn juz nie tylko jako autor Dziad6iv

18 Tamze, pag. 11.
19 List z Pragi do Emilii Sczaniec.kiej z 8 XII 1838 r.
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wileiisko-kowienskich, lecz takze jako autor utwor6w politycznych 
i Konrada W alenroda.

Berliiiskie spotkanie Cybulskiego z Mickiewiczem wywarlo na mlo
dym filologu z Poznania, jak si� zdaje, tak decydujqcy wplyw, ze 
wierny pozostal wieszczowi narodowemu do smierci. Studia rosyjskie 
jednak, kt6re Cybuliski m6gl küntynuowac dzi�ki przychylnej atmos
ferze stworzonej przez rosyjskich przyjaci6l, pozwolily zapewne zapoz
nac si� dokladniej z tw6irc.ziosd.q poety, tak ipoipulamc1 w6wczas w tym 

ikraju. 
Cybulski, kto wie czy nie dzi�ki Rosjan1om, poznal estetyczne i spo

leczne warto�ci tw6rczosci Mickiewicza. Przed nim tylko Maurycy 
Mochnacki - sposrod krytyk6w - docenial i ocenil wy.soko t,ego poet�, 
powszechnie bowiem w kraju panowala oszczercza opinia wytworzona 
przez tzw. recenzent6w warszawskich. Cybulski najpierw byl swiad
kiem uznru:iia dla Mickiewicza wyrazonego przez niemieckq inteligencj� 
w Berlinie, a potem, - moz:na przypuszczac - poZ!Ilal atmosfer� uwiel
bienia i przyjazni, w jakiej przebywal poeta polski w Rosji. Wiado
mosc o tym m6gl czerpac za posrednictwem periodyk6w, na kt6rych 
prawdopodobnie uczyl si� j�zyka rosyjskiego w celu zapoznania si� 
z kulturq i literaturq tego narodu. Szczeg6lne zainteresowanie si� slo
wiaiiskq literaturq i kulturq mialo wi� sw6j poczqtek w Rosji. Tak 
wi� problem tw6rczosci Mickiewicza, jednego z najwi�kszych poet6w 
slowiaiiskich, rzucony na og6lniejsze tlo historii i kultury Slo
wiaf rszczyzny od czasu rosyjskiej niewoli b�dzie szczeg6lnie interesowal 
w przyszlosci polskiego :slawist�. Chociaz nie rposiadamy dzis pisanych 
dokument6w potwierdzajqcych hipotez�, ze na Wilno patrzyl Cybulski 
oczyma historyka literatury i mickiewiczologa, cala jego p6zniejsza 
dzialalnosc naukowa poswi�cona przewaznie Mickiewiczowi pozwala 
nam to przypuszczenie podtrzymac. Problem dzialalnosci filomat6w 
h1czyl Cybulski z przygotawaniem powstania listopadowego. 0 filo
ma tach m6wic b�zie p6zniej z pewnq egzaltacjq w swych wykladach. 
Patronujqc, tp6zniej jako profesor, polskiej mlodziezy studiujc1cej czy 
to w Berlinie, czy tez we Wroclawiu w jej przedsi�wzi�ciach organi
zacyjno-politycznych, zawsze wskazywal na Wilno, miasto, kt6re pierw
sze w Polsee pokazalo wyzsze cele, poza naukowymi, do kt6rych mlo
dziez polska powinna dqzyc. 

Nie tylko Mickiewicz kojarzyl si� Cybulskiemu z tym miastem, 
w kt6rym znalazl tyle serca i przyjazni ze strony rodziny rosyjskiego 
generala. Dowiedzial si� tarn zapewne o studenckich latach mlodsze
go poety-prawnika, przygodnego urz�dnika Komisji Skarbu w War
szawie, malo jeszcze znanego rewolucyjnego poety powstania listopa

dowego. Czy Cybulski wiersze powstaiicze Slowackiego znal w tym 
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okresie? fü1dz�, ze tak. Jego Hymn wysunie na czolo calej poezji pow
stanczej, gdy p6zniej jako profesor b�zie z katedry m6wil o poezji 
powstania listopadowego. Podkresli, ze w czasie rewolucji wyzej wzniesli 
si� od Mickiewicza Slowacki, Zaleski i Goszczynski, oni bowiem „obja
wiali si� jako poeci narodowi" 20, aczkolwiek wyszli takze z pro
wincjonalnego zascianka. 

Slowacki tak silnie skojarzyl si� w swiadomosci Cybulskiego z Wil
nem, ze po latach, w wspamnianym wyzej wykladzie uniwersyteckim 
w Berlinie (a moze to samo powtarzal we Wroclawiu) pawie, ze „Poeta 
sam byl Litwinem ... Urodzony w Wilnie 1809 r. i tuze wychowany, 
syn Euzebiusza i Salamei z damu Januszewskiej, _uczyl si� takze w Wil
nie. Mial na6wczas lat dwadziescia; gdy rewolucja wybuchla z:najdo
�al si� w Warszawie" 21. To nie jest zwykly blqd biograficzny, ta po
myl'ka eo do miejsca urodzenia i pachodzenia paety m6wi nam cos 
o glEiboko zakorzenianej „autopsji" z czas6w wilenskiej niewali.

Zostawmy damniemaITTia na temat lit,eraddch razmyslan Cybulsikie
go w Wilnie i wr6cmy do twardej rzeczywistosci, kt6ra te rozmys
lania nieprzyjemnie zamqcala, aby je w koncu brutalnie przerwac. 

Pod kaniec roku „kr6tko przed nowym 1833 rokiem" regencja poz
nanska odpisala, ze Cybulski nie jesit p,addanym pru.sikim, wiEic pazo
staje da dyspozycji rzqdu rasyjskiego. Ta nieoczekiwana odpowiedz 
spowodowala decyzjEi msyjskich '\\"ladz palicyjinych o ,pania'Wl.Ilym ze
slaniu w glqb kraju i tylko osabista interwencja generala Tymana 
uchronila ga od Sybiru. ,,Wiem tylko, ze bez osobistego wstawienia siEi 
za mnq generala Tyman, stoisawnie do wydane,go juz przez guberirmtora 

policji rozkazu, zeby mnie odeslac w miejsce dawnego mega przezna
czenia, bylbym moze po dru[i raz poszedl na Sybir, przepadl tarn na 
wieki, i nigdy moze ojczystej nie zobaczyl ziemi" 22• Otrzymawszy poz
wolenie z policji, aby we wlasnym interesie zwr6cic siEi da regencji 
poznanskiej, pastanawil nie zwlekac i napisac do znanego mu z okresu 
gimnazjalnego Pantaleona Szumana, radcy regencji, natychmiast list 
z prosbq o wyratowanie ga z apresji. Opr6cz tego naipisal do matki 
f do hr. Lctckich 23, wszystkie te osoby mogly za$wiadczyc, ze pochodzi 
z Pozna6:skiego, tarn siEi przeciez urodzil. Przypuszczal, ze zaszla j akas 
fatalna pomylka, kt6rq najpr�zej P. Szuman sprostuje w regencji, 
a wszystko w6wczas potoczy siEi pomyslnie. 

20 Dr Wojciecha CybuLskiego, profesora Uniwersytetu Wroclawskiego, Odczyty 

o poezji poLskiej w pierwszej polowie XIX wieku, przeklad z niemieckiego. F. Do
browolskiego, t. II, Poznan-Drezno 1870, s. 42.

21 Tamze, s. 49. 
22 Opis ... , pag. 8. 
23 Tamze, pag. 22-23. 
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Nie byl to pierwszy list do Szumana. Z korespondencji wynika, ze 
opr6cz Cybulskiego ,pisal uprzednio do niego takze general Tyman. 
Szuman w odpowiedzi opr6cz listu przyslal „bilet do odebrania od 
ksi�garza Zawadzkiego w Wilnie, przeslänego przez Bank Polski Vor
szussu bahknot6w dwadziescia na drog�" 24

• 

Dnia 6 (18) I 1833 r. obaj, general i jeniec, zasiedli do pisania list6w, 
pragn�li je wyslac wsp6lnie. General znajqc obo'k polskiego takze 
.j�zyk niemiecki, posluzyl si� nim w liscie, stosujqc lacinskq pisowni�, 
nie skorygowal küku bl�6w ortograficzinych (np. rzeczowni.ki pisal 
malq li terq}. 

Zawiadomiwszy, ze otrzymal od Szumana w carkowitym ,porzqdku 
nie tylko listy skierowane pod jeg6 adresem dla niego i Cybulskiego, 
ale takze pieniqdze dla Polaka, dzi�kujqc za dopiero co otrzymami kores
pondencj�, reszt� listu poswi�cil osobie swego podopiecznego. ,,Szla·
chetna troska, kt6rq Pan okazuje Cybulskiemu, moze mnie tym bardziej 
dla tego mlodego czlowie!fa ujqc, tym usilniej, ze w czasie jego obec
nosci w moim domu nabralem o nim jak najwyzszego przeswiadczenia. 
Chc� uczynic wszystko, eo koirüecZ1I1e, aby przyspie'Szyc jego odjazd i urze
czywi:stnic mu rychlo szcz�scie znalezienia si� mi�zy swymi. Wedlug 
naszych przepis6w jest jeszcze potrzebne wzywajqce pismo od poz
nanskiej regencji, aby mozna byfo pana Cybulskiego zaopatrzyc w wol
ny paszport. Z naszej strony pisano w tej sprawie i spodziewamy si� 
rychlej odpowiedzi" 2s. 

Ust Cybulskiego jest obszerny, pisany gotykiem. Przedstawil naj
,pierw .swe uczucia i wdzi�cznosc -za list i pienütdze, kt6re illieispodziewa
nie otrzymal. W drugiej cz�sci listu postanowil udzielic Szumanowi 
troch� wiadomosci o losach niekt6rych .powstanc6w Polak6w, pocho
dzqcych z Poznanskiego, ,sqdzil bowiem, ze wiadomosci te tq drogq 
dotrq do ich najblizszych. Ze smutkiem pisal o bohaterskiej smierci za
sluzonego pE!dagoga - patrioty ks. Adama Logi, b. profosora gimnaz
)um, kt6rego ta'k niedawno sam byl uczniem. ,,Adam Loga ist geblieben 
in der Schlacht bei Szawle. Wie er gest[orben], kännen schliessen viele 
diejeinigein, di,e ihn kannten. Seine Tod war nicht fremd seinen Cha
rakter, ,sein Andenken nicht gering für das Gedächtniss seiner 
Freunde" 26

. 

Niczego, niestety, nie m6gl si� dowiedziec o losach Stanislawa Gn .. ·
bowskiego. Trzembski natomiast wr6cil przed dwoma miesiqcami do 
domu; jego marszruta prowadzila prziez Wairszaw�. Gdy przechodzil 
przez Wilno, Cybulskiego jeszc�e tarn nie bylo, wi�c nie m6gl z nim 

24 Tamze, pag. 23-24. 
25 List hr. generala Tymana do Pantaleona Szumana.
26 List W. Cybulskiego do Pantaleona Szumana.
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porozmawiac. 0 Libudzie tez nie nie sly.szal. W Wilnie pozostajq 
jeszcze poznaniacy Taczanowski, Franciszek Maciejewski, Ciesielski 27, 

kt6ry wlasnie otrzymal pasz;port i za kilka dni wyjedzie. Niedawno 
przejezdzal t�dy Wit Goszynski z Tarmina; z nim Cybulski rozmawial, 
zapewne wkr6tce zjawi si� w Poznaniu. W innych miejscowosciach -
pi,sze Cybulski - znajduje si� duzo naszych, jak Miel�cki Edmund, 
Diamant i inni, 'kt6rzy 3tale b�q jeszcze wracac z niewoli. 

Na koniec udzielil informacji o swym aktualnym polozeniu miano
wicie, ze do tutejszych wladz wplyn�lo pismo podpisane przez radc� 
Mühlbacha z Poznania, w kt6rym r:iie uznaje si� Cybulskiego za prus
kiego poddanego i w ten spos6b pozbawia si� go moznosci powrotu 
do domu. 

Gdy udal si� na poczt�, aby razem wyslac list Tymana i sw6j, 
general „ dawno juz na b61 serca ... chorujqcy ... gwaltownym 'krwi 
uderzeniem zalany nagle zakonczyl zycie" 28

• Zerwawszy piecz�c 
z listu z wielkq rozpaczq i zalem, gotyckim pismem niemieckim zawia
domil ü wszystkim Cybulski Pantaleona Szumana, kreslqc smutnq nowi
n� na ostatnim liscie generala: ,,Ich habe die Briefe eben auf die Post 
schicken machen, als man mir die Nachricht gebracht hat, der General 
wäre schwach geworden. Ehe ich ihn 1soebe1I1 ,sehen ikän111.e1I1, lebte er nicht 
mehr". 

W drugiej cz�sci tego zawiadomienia ,podaje to, co Henryk Szuman 
przepisal do ,swego pami�tnika w ,polskim przekladzie. W powyzszej 
be21posredruo ipodanej informacji m6wi si� o chomibd.e wc1trio1by jalko 
przyczynie smierci generala, w Opisie natomiast Cybulski pisze o boles-

- 1 

ciach serca. Smierc powszechnie szanowanego generala okryla zalobq 
rodzin� i znajomych, a Cybulski, w kt6rego duszy dokonal si� zasad
niczy przelom w poglqdach na spoleczenstwo wrogiego panstwa, nie
pr�ko m6gl si� uspo!koic po stracie tego „najszlachetniejsziegio i naj
u!kochanszego czlowieika". W swym Opisie wspomni raz j e,szc�e teg,o czlo
wieka jatk lllajserdeczniej: ,,Lzami oblalem cieple jes�cze cialo jego. 
Stracilem ,szainOWIIl,eigo ohronc�. Chowam go i dzis jeszczie w wdzi�cz
nej pamü;ci. Wiem, ze nie hanhi mi� to cieniom jego inaleme wspomnie
nie, bo czuj�, ze i w meprzyjacielu moma jeszcze 1szaniowac czlowieika" 29. 

Rola rosyj,skiego generala w zyciu polskiego studenta--powstanca nie. 

21 O nim wspomnial Motty w swych ]:rzechadzkach, t. II, s. 181, ,,Ciesielski,

przy wysokim wzroscie swoim, chudy i lagodnego us,pos·obienia, byl moim protek

torem przeciw napastujqcym i ,obnosil mnie nieraz na plecach po klasie, i.aluj�. 

ze nie wiem, eo si� z nim p6zniej stalo, gdy z kwatery trzydziestego roku poszedl
1 

»na rewolucj�«. jak wtenczas m6wiono".

2s Opis ... , pag. 9 i 10.

29 Tami.e, pag. 10. 
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skonczyla si� wraz z tq naglq smierciq. Dalsze koleje los6w Cybulskie
go potoczyly si� w niespodziewanym kierunku. 

Poniewaz zabraklo nagle protektora, a Cybulski nie mial jeszcze 
w r�u paszportu, kt6r;y- jako rezultat pozytywnej odpowiedzi Szumana 
przeslanej w mi�dzyczasie na r�ce gubernatora, m6gl mu byc lada 
dzien wr�zony, postanowil zglosic si� do wladz policyjnych po rad� 
eo czynic dalej. Sqdzil, ze tak b�zie najlepiej, uniknie bowiem wszel
kich nieprzyjemnosci. Gdy stanql przed gubernatorem policji z prosbq 
o przyspieszenie sprawy paszportowej, ten uspokoil go i zapewnil, po
wolujqc si� na ipami�c Tymana, o wlasnej takze zyczliwosci. Radzil
zatrzymac si� przez dluzszy czas w Wilnie w jakims stalym mieszkaniu,
aby wiadomo bylo gdzie go szukac w razie potrzeby. Uspokojony, tak
tez pragnql uczynic.

Zaopiekowala si� nim ciotecma siostra zmarlego generala pani 
Syrnc, zona prezydenta faby Cywilnej, i zaofiarowala u sielbie miesz
kanie z czego mlodzieniec s;kwapliwie skorzystal. Ta nowa sytuacja 
nie sprzyjala jednak spokojowi jego duszy, przestal si� interesowac 
miastem i jego przeszlosciq, czul coraz wyrazniej, ze wraz z smierciq 
przyjaciela szcz�scie odwr6cilo 1si� od niego i wypadnie mu jeszcze 
ci�zsze od tych przezywac chwile. ,,Zdawalo mi ·si�, ze mi nowego 
potrzeba nieszcz�scia, azeby dawhe wstqpilo we mnie zycie. Nie byl glu
chym los mnie scigajqcy na to wewn�trzne wolanie duszy. Uderzyl 
mnie wkr6tce nieprzewidzianym ciosem, ale zamiast rozpaczy tylko 
tym istniejszy znalazl we m:nde op6r" 3o. 

Gdy zdawalo si� polskiemu jencowi, ze juz konczy si� jego udr�a, 
bo „wlasnie nadszedl byl czas niezawodnego mego wyjazdu; mialem 
tylko p6jsc po przygotowan1 juz w kancelarii gubernatorskiej pasz
port i pozegnac si� jeszcze z niekt6rymi znajomymi familiami w mies
cie", z Warszawy przyjechal kapitan K_rause, oficer zandarmerii, z roz
kazem generala Jana de Witt, wojennego gubernatora Warszawy, aby 
natychmiast przywiezc Cybul1skiego do Warszawy, a nast�nie po dwu
godzinnym przesluchaniu odeslac na powr6t do Wilna. Nikt nie nie 
wiedzial, eo to wlasciiwie omacza, zyczliwy gubern.ator niczego nie wy
jasnil, moze sam nie zostal wtajemniczony, poinformowal tylko, ze 
paszport przesyla do rqk generala Witta wraz z przychylnq opiniq i pros
bq, aby po przesluchaniu nie oqsylano Polaka do Wilna, lecz bezposred
nio do rodzinnych stron. 

Cybulski poczul si� razniej, zrozumial bowiem, ze nie moglo byc 
inaczej. Nadzwyczajne okolicznosci skonczyly si� wraz z smierciq opie
kuna, teraz zacz�ly dzialac obiektyW!Ilie tryby machiny carskiego ucis-

30 Tamze, pag. 11-12. 
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ku. ,,Wsiadlem z przyslanym po mnie oficerem i drugim zaindarmem 
przy boku na zwyczajnq ruskq pow6zk�, weselszy niz kiedykolwiek, 
bo od niejakiego czasu nowe nieszcz�scia nowe we mnie obudzaly 
zycie - od stacji. do stacji, bez wy,poczynku, przez piaski, kamienie, 
grudy, lecqc prawie z wiatrem, drugiego dnia wieczorem przybylem 
do Warszawy. Nieszcz�sliwa stolico! Gdzie dzisiaj twoi obronce?" 31 

Dokladnej daty zjawienia si� w palacu Brühla, siedzibie geneTala 
Witta w Warszawie, Cy

ibul1ski nie podaje, moglo to miec miejsce w dru
giej polowie stiYcznia 1833 r. Po dwudniowej m�czqcej podr6zy stan�li 
w ,ka-ncelarii wojennego gubernatora stolicy, ,gdzie pisarkowie jego „jak 
na'kr�cone machiny, pi6rem swoim zatrudnieni, nie smiejqc ust otwo
rzyc, kiedy niekiedy tylko spode lba na nowych spoglqdajq zbrodniarzy, 
ja'kich eo chwila z r6znych przywozq stron do zarzucenia nimi wi�zien 
stolicy" 32• 

Po dlugim oczekiwaniu zjawil si� starszy adiutant generala, jakis 
rotmistrz gwa:r,dii w stopniu majom, i ·zaprowadzil Cybulskiego do biura 
tajnej policji spraw politycznych powierzajqc go opiece „auditora", jak 
gp nazywano, Poppowa. Byl to typowy canSk.i najemnik - szpicel, spec
jalista od dr�czenia przeciw�ik6w ustroju gwaltu i przemocy, dos'ko
naly fachowiec w fabrykowaniu nieslusznych oskarzen. Oto jak on si� 
przedstawil w oczach swej nowej ofiary: ,,Byl to auditor, razem inkwi
rent wszystkich podejrzen i zbrodni politycznych wysledzonych lub tez 
sklamanych przez tajnq policj�; . . . maly, chudy, zdradliwy, ostrozny, 

bojazliwy, glosem jak spod ziemi m6wiqcy, zdawal si� nie wiedziec, 
eo 'Ze mnq rpoczqc. Spojrzal na mnie, ja na ·niego, przeszedl si�, myslal, 
usiadl, wyszedl i przyszedl, napisal kartecz.li�" 33. 

Za chwil� okazalo si�, ze Poppow doskonale wiedzial, eo uczynic, 
w tym celu · ,,rwy,szedl i przyszedl". Cybulski, jak widzimy, byl nad
zwyczaj spostrzegawczy i doskonalym okazal si� juz wtedy znawcc1 
,psy:chiki i charakter6w ludzlkich. Gdy Poppow wr6cil, zapytal: ,,Pan 
wiesz, po cos przyjechal?" - Na to retoryczne pytanie padla jednak 
odpowiedz: ,,Nie wiem, Panie, :z;daje mi si�, ze ,si� od niego dowiem" -
,,Wtem wchodzi dwoch zolnterzy z broniq - opisuje to pami�tne zda
rzenie Cybulski - oddal starszemu z nich karteczk�, a obracajc1c si� 
do mnie: »Jestes Pa1I1, rzekl, aresztowany« - »Za eo?« «Jutro .si� Pa1I1 
dorwiesz; dzis ip6jdziesz na odwach, b�dqJcy w tym 1samym domu, i tarn 
przenocujesz z oficerem od warty«. Przyzwyczajony do podobnych 
carskich grzecznosci, nie nie odpowiedzialem, sklonilem si� z · pogardq 

31 Tamze, pag. 13-14.

32 Tamze, pag. H-15. 
aa Tamze, pag. 16.
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i szyderstwem w oczach i poszedlem odprowadzony przez zolnierzy na 
przeznaczone miejsce" 34. 

Nastqpilo dlugich pi�c miesi�cy wi�zienia, badan sledczych, inda
gacji. R,ozpiocz.�to je 111a-zajutrz po 111ioclegu na odwachu w oibec111osci 
znanego nam juz Poppowa i adiutanta samego Witta, rotmistrza Ma
zona. Po zazqdaniu pisemnego zyciorysu aresztowanego, przedstawiono 
mu na pismie szereg pytan, na kt6re takze pisemnie musial odpowie
dziec. Pi�c z tych pytan Cybulski dokladnie zapami�tal i sformulo-
wawszy je p6zniej w swym Opisie ostatniego czasu mojej niewoLi -
poinformowal czytelnika, Pantaleona Szumana, jak mniej wi�cej brzmia
la jego odpowiedz. 

Ot6z na ·pyta111ie: Kogo Pan mas,z w og61111osci w Ksi�stwie Poznan
skim z znajomych, to jest: z krewnych, obywateli, z urz�dnik6w cywil
nyich, duchownych i wojskowych - odpowiedzial - ,,Racz Pa:n zmody
fikowac ... pytanie albo wprost oznaczyc, o jakiej osobie chcesz wie
dziec, sumieniem i honorem r�cz�, z� b�d� m6wil prawd�" 35. 

W poj�ciu Cybulskiego bylo to smieszne pytanie. Zbyt dobrze znal 
si� juz na „kruczkach" carskich wywiadowc6w, aby nie przewidzial 
ukrytego w tym celu. Wymienil wi�c nazwiska swoich krewnych 
i takich znajomych obywateli ziemskich, jak hr. Lqckiego, a nast�p
nie - jak dla ironii - znanych mu urz�nik6w pruskich od Ober
prezydenta regencji poznanskiej Flottwella poczqwszy, radc6w tejze 
regencji Mühlbacha i .Pantaleona Szumana, z kt6rym niedawno kores
pondowal, radc� szkolnego J akoba, profesora i dyrektora gimnazjum 
Stoca, a skonczywszy na nazwiskach wielu powszechnie znanych w Poz
naniu os6b. Nast�pne pytanie brzmialo:' Kogo ze majomych mial 
Cybulski w Rosji, szczeg6lniej w Wilnie i kto tarn najwi�kszym byl 
jego przyjacielem. Na pierwszq cz�sc pytania odpowiedz byla taka: 
„b�qc prawie do ·ostatniego czasu w podziemnych lochach, pod scish=1 
ciqgle strazq bagnet6w, nie mialem w Rosji do nikogo ani nikt do mnie 
dost�pu. A jezeli podczas marszu zblizyl si� kiedy czlowiek do nas, 
tego wi�cej bylo celem starac si� nam ulzyc niz wchodzic w jakiel)rnl
wiek z nami stosunki, a wszakze i takiego uderzenie kolby soldackiej 
nieraz o ,ziemi� powalil:o" 36

• Rzecz jasma, rne wyjawil 1rmzwisk tych Ros
jan, kt6rzy sprzyjali jemµ w czasie niewoli i umozliwili nauk� j�zyka 
rosyjskiego. Zawsze b�zie p6zniej we wszystkich urz�owych podB.
niach i zyciorysach m6wil o tym ogl�dnie

) 
np, ministra oswiaty w Ber

linie poinformuje w -swym podaniu o docentur�, ze j�zyka rosyjskiego 

34 Tamze, pag. 17. 

35 Tamze, pag. 19. 

36 Tar,nze, p�g. 20-21. 
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nauczyl si� w czasie przygodnej wycieczki do Rosji 37• Nie ukrywal 
. tego, o czym wiedziano w Wilnie, a takze gdzie indziej, np. w Poznaniu, 
w Regencji, ze najwi�kszym jego tarn przyjacielem byl general rosyjski 
hr. Tyman, o tym otwarcie napisal, a takze, ze przez niego poznal 
,,,spokrewnio!l1le z domem jego familie, prezyden:ta Izby Cywilnej Syrncia 
i majora Honwalta, u kt6rych najwi�cej przebywalem. Opr6cz nich 
znalem radc� stanu Zab�, gubernatora Doippelmair i majora Plam, 
pulkownika Bohdanowicza" 38• Widac wiE;c, ze w Wilnie cieszyl si� Cy
bulski przyjazniq wielu Z1I1ac�nych osobistosci, a to wszystiko dzi�ki 
ludzkiemu i szanowanemu generalowi jazdy rosyjskiej. 

Nast�pne pytania odkrywaly stopniowo cel tego calego sledztwa. 
,,,Pytano mi� dalej - pisze Cybulski - jaik przyszedlem do znajomosci 
z 1paniq S

iYrnc, u kt6rej na ostatku, mieszkalem" oraz „Czy i z kim 
prowadzilem korespondencj� i eo one ,w sobie zawieraly?" Oczywiscie 
odpowiedz byla prosta. Pani Syrnc jako kuzynka gener.ala Tymana 
zaopiekowala .si� po jego smierci domownikiem jego i c6.z w tym dziw
nego. List6w duzo nie pisywal, przepisy zabranialy, ale gdy gu'bemator 
Wima poizwolil w wla,snej siprawie, k1t6rn byla. zarazem 'Sipirawq urz�do,
Wq zgodnie z ukazem carskim o warunkach repatriacji jenc6w pols
kich, wyistqpic, skorzystal z tego skwapliwie. 

W obec zlosliwej odpowiedzi regencji poznanskiej na za:pytanie wladz 
rasyjskich, ze Cybulski nigdy rzekomo w Ksi�stwie Poznanskim nie 
mieszkal, a wi�c nie moze z tego powodu otrzymac zezwolenia na 
przekroczenie pruskiej granicy, pragnql w jakis sposob udowodnic 
swe pochod:zenie i w tym celu napisal do matki hr. Lq:cki,ego, kt6ry 
go znal od dziecinstwa, i do Pantaleona Szumana, najodpowiedniejszej 
osoby urz�duwej, takze znajomej osobiscie z lat szkolnych. M6gl on. 
jako urz�dnik regencji najwi�cej przyczynic si� do wyJasmenia spra
wy. Wszystkie te listy byly pisywane .pod piecz�ciq generala Tymana. 
Poniewaz Uorespondencj� odwrotnq nosil Cybulski przy sobi�, m6gl 
na miejiscu ,potwierdzic prawdziwosc swego zeznania w tej sprawie. 
J ednak oswiadczono mu ·po skrupulatnym przeezytaniu tych list6w, 
ze „nie nalezq do rzeczy! Ciekawy bylem, eo to wlasciwie nalezy· do 
rzeczy i na czym si� sikonczy ta cala swi�a inkwdz:ycja?" - pisze Cy-
bulski 39. 

Oto ostatnie pytanie, !k�6re odslonilo cz�sc tajnego sledztwa. Okazalo · 
si� mianowicie, ,,ze to o osob� P. Szumana chodzi, lubo i tak nie rozu-

37 Cybulski do Eichhorna, podanie z 12 II 1841 r., Deutsche Zentral-Archiv

Merseburg, Rep. 76 Va, Sekt. 1, Tit, VII, Abt. 7, No. 212, Bl. 35/36. Oglosil Hubert 

Rösel, Dokumente zur Geschichte der Slawistik in Deutschland, Berlin 1957, s. 133.

38 Opis ... , pag. 21.
39 Tamze, pag. 24.
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mialem jeszcze rzeczy. Pytanie bylo takie: Jak si� poznalem z P. Szu
manem i jakie w og6lnosci byly wszystkie moje z nim stycznosci, 
przed,· podczas i po rewolucji w Warszawie?" 40 

Po dalszych �rzech miesiqcach siedzenia w wi�zieniu, gdy wezwano 
Cybulskiego na nowe iprzesluchanie - indagacj� jaik to nazywano -· 
mial dowiedziec si� o jeszcze bardziej rewelacyjnych dla:n sprawach, 
zwüizanych z niezyjctcym jruz generalem-dobroczy:ncq. Przedstawmy 
rzeczy kolejno. N ajpierw przytocz� odpowiedz C)71bulskiego na pytanie 
w ,s,pirawie Szumana in extenso, mo.zie si� okazac cermym przyczynkiem 
do glosnej sprawy aresztowania Pantaleona Szumana pod zarzutem 
uprawiania szpiegostwa przeciw rzqdowi pruskiemu i ro.syjskiemu w cza
sie i po powstaniu 1830 r. i ,organizowania akcji wysylania emisariuszy 
polskich na terytoria rosyjrskie w 1833 r. ,,Poznalem P. Szumana w cza
sie ucz�szczania mego do szk6l w Poznaniu - pisze Cybulski. P .. Szu
man jako urz�dnik mieszkajqc ciqgle w miescie, mial syn6w brata 
swego, kt6rych posylal do gimnazjum, u siebie na kwaterze. Poniewaz 
sam cz�sto wyjezdzal, zyczyl sobie miec kogo w domu, co by ich dozo
rowal i jego samego zastqpil. Przyjqlem na siebie ten obowüizek i przez 
rok jeden bylem prowadnikiem i przyjacielem synowc6w jego. Jako 
taki zawsze lubiany i doibrze uwazany moglem w kazdym razie ra
chowac na wzgl�dy, jakie mi okazywal, zwlaszcza ze oibierajqc soibie 
publiczny zaw6d, zawsze musialbym byc w stosunkach z rzqdem. Sko:n
czywszy kurs nauki w gimnazjum poszedlem w 1828 r. na uniwersytet 
do Ber lina. Tarn pozostajqc przez blisko p6ltrzecia rolku, nie mialem 
z P. Szumanem zadnej innej stycznosci, chyba t�, ze w nieikt6rych oko
licznosciach wlasnego powolania pisywalem do niego. Po wybuchnieniu 
rewolucji w Kr6lestwie Polskim wyjechalem tylko z mego natchnienia 
z Berlina wprost do Warszawy. W maju 1831 r. w wyprawie na gwardi� 
dostalem si� pod Rutkami do niewoli. Uwolniony manifestem cesa:r,skim 
wracalem do domu, gdy .spokojnie w Wilnie oczekujqcego !Ila wyda;nie 
paszportu, gwaHem poriwano i tu przywieziono. J akiez, pytam si�, w tym 
calym czasie, pr6cz wyzej w.spomnianego listu, moglem miec z P. Szu
manem stycznosci? Skoro o kilka set mil od niego oddalony, pr6cz mu
r6w i nieba, pr6cz blyszczqcych baignet6w, nie wkolo sielbie nie widzialem 
i zadnego ludzkiego :nie poslyszalem glo.su? W czasie zas ·�ajqcej woj
ny w Pol;sce, wqtpi� nawet czy P. Szuman wiedzial, zem byl w Kr6-
lestwie, z Berlina bowiem prostq drogq, nie przejeiJdzajqc wcale przez 
Pozna:n, pojechalem do Warszawy. Nie mialem wi�c, powtarzam, pr6cz 
jednego, publicznq drogq ptsanego do niego _ lilstu, zaidnego mmego 
z P. Sruma1I1em zblizenfa, i o osabie jego mc wi�oej porwiedziec nie mog�. 

40 Tamze. 
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. Na tym skonczylem moje odpoiwiedzi i wtenczas dopiero auditor od
kryl mi rzecz cahi: ze P. Szumana aresztowano w Poznaniu za knowa
ny przeciwko rza,,dowi zwiqzek i ze wskutek tego na rekwizycj� rzqdu 
pruskiego, przywieziono .i mni� z Wilna do Warszawy na indagacj�, jako 
utrzymujqcego z nim przez cply c·zas niewoli mojej ciqglq w tym samym 
celu korespondencj�. Rozesmialem si� na takie uwiadomienie, kt6re po
czqtkowo uwazalem za nowy tylko podst�p do podejscia mnie. Ale gdy 
mi pokazan? ist,otnie z Poznania od rzqdu przeslany do gubernatorn list, 
musialem wierzyc, bo zdalo mi si�, ze znalem nawet r�k�, kt6ra go pi
sala. Zqdano powt6rnie nowego ode mnie tlumaczenia, ale gdy oswiad
czylem, ze ipr6cz powyzszego, innego dac nie mog�, odeslano mnie 'Z za
grozeniem sciqgni�cia na siebie calej odpowiedzialnosci na powT6t do 
wi�zienia" 41

. 

Po tym pirzesruchaniu 01sad�oni0 Cybu1skiego nia dalsze przeszlo 
trzy miesiqce w wi�·zieniu, a jego zeznania mia:no przeslac do 
Poznainia, gdzie toczylo si� sledztwo przeciw Pantaleonowi Szumanowi 
i Karolowi Lfüeltowi. Temu ostatniemu takze zarzucano, opr6cz udzialu 
w powstaniu 1831 r., organizowanie grup partyzancko-.spiskowych, kt6re 
mial Wra'Z z Szumanem i innymi j eszcze nie wykrytymi spiskowcami 
przerzucac w 1833 r. do Kr6lestwa PoLsldeg,o. Lihelt 1skazainy �ostal na 
9 miesi�cy twierdzy w Magdeburgu 42. Takze Karol Marcinkowski, prze·
bywajqcy w6wczas we Francji, z powodu prowadzonej korespondencji 
z P. Szumanem dotyczqcej r6znych niepolitycznych spraw nalezal do 
podejrzanych, wi�c po powrocie do kraju nie min�la go twierdza, 
w tym wypadiku swidnicka 43. 

Dalsz,e wi�c losy Cybul.skiego byly scisle powiqzane z machinc:l puisz
czonq w ruch przez aparat wywiadowczo-sledczy obu zaprzyjaznionych 
panstw zaiborczych, kt6ry mial za zadanie nie tylko zemscic si� za udzial 
Polalk6w w powstainiu, ale przeciwdzialac rwiszelkiej nawet mozliwosci 
0irganizowania jakiejkolwiek dzialalnosci konspiracyjnej. Cybulski slusz
nie zauwazyl, ze na takie metody „tylko strwozony rzqd i spiegorwska p9-
licja wipasc moze" 44. 

Po trzech przeszlo miesiqcach oczekiwania na wyniki sledztwa posta.
nowil Cybulski dzialac. Napisal prosb� do dyrektora kancelarii guber
natora,· niejakiego pulkownika Lachmana, o przyspieszenie jego sprawy, 
a w wyipadku gdyby uznano go winnym, aby zostal oddany sqdom prus
kim do dyspozycji. 

41 Tamze, pag. 24-27. 
42 Por. A. W ·O j t k o w s ,k i, Karol Libelt (1870-1875) (Wybitni Wiel,lmpolanie

XiIX witeku, Pozman 1959, s. 161).
43 W. Jak 6 b c z y k, Jan Karol Marcinkowski (1800-1846) (tamze, s. 1111).
44 Opis ... , pag. 31. 
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Po trzech tygodniach przystqpiono do dalszego przesluchania jenca. 
Postawiono go lp['Zed aparatem sledczym w miejskiej 'komendzie policji. 
Z pogodnym czolem i z lekkim humorem odpowiadal ponown.ie na wiel
kq ilosc pytan iprzyslanych, jak mu oswiadcwno, ,z Pruis z ipowodu nie
dostatecznych wynik6w poprzedniego sledztwa. Pytania zawieraly „nie
mal miesiqcami -cale moje zycie ... Obiecywano mi� natychmiast wy
puscic, bylebym tylko powiedzial, ze wierp. o zamiarach P. Szumana". 
Gdy to nie dalo rezultatu, ,,grozono mi wi�c odeslaniem na Sybir lub 
wtrqceniem do wi�zienia takiego, w · kt6rym na wieki przepadn� i swiat 
wiedziec o mnie nie b�dzie, gdziem si� podzial" 45. 

Mi�dzy pytaniami znalazly si� np. takie, czy Cy'bulski nie nalezal 
do jakichkolwiek towarzystw politycznych w Ksi�stwie przed rewo
lucjq, czy wiedzial o istnieniu takich organizacji. Czy nie dzialaly tarn 
jakies literackie zwiqzki, czy przebywal w towarzystwie dyskutujqcym 
o sprawach politycznych. Czy wiedzial o majqcej wybuchnqc w Warsza
wie rewolucji, czy widzial si� z P. Szumanem jadqc do Warszawy. Na te
wszystkie pytania odpowiedzial przeczqco, eo natychmiast bylo przez
urz�nika umieszczone w protokole zeznan.

Najbardziej zaiskaikujc:1cymi byly pytania dotyezqce zmarlego g�erala 
Tymana oraz informacje policji o jego dzialalnosci konspiracyjnej, kt6rq 
wiqzano scisle z dzialalnosciq Szumana. 

Nie naszq rzeczq jest w tej pracy wyswietlic calq t� spraw�. Byc 
moze, uczyniq to bardziej do tego powolani historycy. Pami�tnik Cybul
skiego Ostatni czas mojej niewoli, a w szczeg6lnosci relacja prowadzo

nej ze mnie w Warszawie w sprawie P. konsyliarza Szumana indagacji

jest dla nas jeszcze jednym tak cennym dowodem, jak to nie tylko pro
sty lud rosyjski, ale takze przedstawiciele inteligencji, solidaryzowali si� 
w imi�, moze nie tylko, humainistycznych ideal6w z polskimi patriotami 
i bojownikami o wolnosc narodowq. Z drugiej strony Pamif:tnik ten jest 
takze jeszcze jednym dowodem nienawistnego Polakom wsp6ldzialania 
organ6w policji rosyjskiej i pruskiej w celu bezwz�l�ego t�pienia ja
kichkolwiek przejaw6w sympatii dla polskich powstanc6w i demo�rat6w 
ze strony przedstawicieli aparatu panstwowego tych reakcyjnych panstw. 

Na temat niedawno zmarlego generala zadawano pytania: w jaki 
spos6b Cybulski zawarl z nim znajomosc, o czym z nim najwi�ej roz
mawial, · eo on ßqdzil o rewolucji, dlaczego P. Szuman pisal na jego r�ce 
i po eo przysylal pienic:1dze. Wreszcie gdy Cybulski zbyl te wszystkie 
pytania ironicznym usmiechem, pr6bowano zarzucic mu swiadomq dzia
lalnosc konspiracyjnq w Rosji przedsi�wzi�tq z polecenia Szumana, kt6-
ry mu mial wr�cizyc rzekomo tajnc1 korespondencj� jeszcze przed uda-

45 Tamze. 
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niem si� Cybulskiego do Warszawy. Szurnan mial wyslac do Cybulskiego 
do Roisji po u1padiku powstania emiisairiuszy it:p. ,,rw oelu �ozszerzania. tarn. 
zwiqzku". Na szcz�scie rosyjska, policja wszystko wie, ,,dobrze jestesrny
uwiadomieni o zarnachach i sromotnych przedsi�wzi�ciach ernisariusz6w, 
ktf>-rzy wlasnie w tym czasie z r6znych stron pokazujq si� na granicach 
Kr6lestwa" 46

. 

Na iczele tego •spisku ze ,strony rosyjiskiej mial, zdaniern policji, stanqc 
wlasnie szlachetny dobroczynca i przyjaciel Cybulskiego, general kawa
lerii hr. Tyman. D1at.ego tez, informowaino naszego wi�roia, ,,gooeral 
Tyman nie umarl gwaltownie, naturalm1 srnierciq, ale sam si� otrul lub 
byl otruty, zeby si� zwic1zek dalej nie wydal itp., itp., niepodoibne do poj�
cia -pisze Cybulski - niedorzecznosci i podejrzenia, z lkt6rych si� nie 
broni� ani wtenczas bronilem, bo samo ich glupstwo na wierzchu lezy". 

,,Nie wi�c Pan nie masz na to do powiedzenia? Nie, odpowiedzialem, 
Panowie tak doskonale i z takq pewnosciq wiedzq o wszystkirn, ze cala . 
rnoja obrona zupelnie jest z'bytecznc1" 47. 

Podpisany przez Cybulskie[o protok6l z tego przesluchania rnial pod
pisac sam Paszkiewicz i odeslac do Poznania,· gdzie juz roztrzc}!sano '�ra-

. 1 

w� jeszcze nieobecnego tarn Wojciecha Cybulskiego. 
I znowu uplynql miesiqc od dnia tego przesluchania, a cztery mie

siqce od czasu przybycia z Wilna do Warszawy. Cierpial fizycznie i mo
ralnie nie widzqc nadziei zakonczenia tych m�czarni. Napisal wi�c de 
konsula pruskiego w Warszawie hr. Niederstettera lis.t z prosbq o in-. 
terwencj�. Ten lojalrny biurokrata odpowiedzial, ze takie sprawy nie, 
lezq w jego kompetencji, i radzil napisac do oberprezydenta Flottwella 
prosb�. o przyspieszenie zalatwienia sprawy. 

Wypadki, kt6re naistqpily wkr6tce przyniosly wreszcie upragnionc1 
wolnosc. Za dwa tygodnie uzyskal wzgl�nq ·swobod�, jednak nie zwr6- · 
cono rnu zadnych dokumentöw.' Paszport otrzymal do rc1k oficer konwo
jen�, lkt6ry pocztowym wozern odwi6zl go ,pod strazq 'jednego j-eiszcze 
zolnierza do pruskiego punktu granicznego. Zatrzyrnano si� jedynie na 
noc w Kaliszu. Gdy komendant miasta chcial Cybulskiego zarnknqc , 
zn6w na •odwachu, konwojent-oficer iolkazal si� ludzlki i wziql na sie-.· 
bie odpowiedzialnosc za jenca. 

Komora graniczna znajdowala si� na drodze do Ostrzeszowa i tarn 
przekazano polskiego powstanca strazy pruskiej. W Ostrzeszowie urz�d
nicy pru.scy potraktowali go, jak .sam o tym m6wi, ,,z nieznanym 
w Rosji brutalstwem" 48. Chciano go pozbawic wolnosci osobistej i zam-

46 Tamze, pag. 32-3.3. 

47 Tamze, · pag. 34. 

48 Tamze, pag. 38. 
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knqc na noc rw ratuszu. ,,Oparlem sit=: tej nieprawosci, zwlaszcza ze dobro
wolnie, wcale nie rekomendowany od Hzqdu wracalem do kraju" 49. Nie 
pomogly perswazje, noc musial spt=:dzic, wprawdzie nie na ratuszu, le�z 
w gospodzie, pod strazq uzbrojonych w kije pacholk6w. ,,Pilnowali -
piisze Cybwlski - zebym nie l.iciekl, a za troskliwosc t<=: musialem im 
placic. Ciz sami transportowali mit=: z kijami do Krotoszyna, gdzie po 
zame_ldowaniu si� u burmistrza jechalem do Kozmina, skqd dalej podlug 
przepisowej marszruty i z zmieniajqcymi si� od miejsca do miej'Sca tra
·bantami, od burmistrza do burmistrza, przez Jaraczew, Kurnik, przy
bylem w sam dzieii ss. Piotra i Pawla dnia 29 czerwca 1833 r. na ratusz
do Poznania. Zaipisano mi� jako wl6cz�g� do ksit=:gi i osadzoino mi�dzy
samych lotr6w i lajdak6w. W niepodobnym do wytrzymania smrodzie
siedzialem przez kilka godzin, dopiero radca policji Apel t wyprowadzil
mnie stamtqd i kazal mieSzkac w izbie dozorcy" so. Oto nie oibojt=:tne dla
biografa wiadomosci o losach i drodze powrotnej powstaiica polskiego.
Gdy prosil po dwu tygodniach siedzenia w poznaii1skim ratuszu o przed
stawienie jego sprarwy Flottwellowi odpowiedziaino mu, ze na jego rozkaz
tu siedzi. Gdy'juz mial znowu zamiar pisac podanie do Oberprezydenta,
.atrzymal „bilet drozny" nakazujqcy w 24 godzinach orpuscic miasto.

Droga do domu byla wolna. Zjawil si� wi�c we Lw6wku, w miejiscu -
ja'k ,sam stwierdza - jego zamieszkania. Po sporzqdzeniu protokolu u bur
mistrza poslano go do landrata w Buku, a potem udal si� do matki do
domu odpoczqc po wiel'kim trudzie wojny i niewoli, ale ,spokoju jeszcze
nie zazinal, scigali go urz�dnicy pruskiej policji, dochodzenia trwaly na
dal. Odczuwal to eo dzien, wiedzial, ze czeka go nowy wyrok i nowe wi�
zienie. ,,Juz dziewit=:c uplyn�lo miesiE:cy, a jeszcze jestem pod dozorem
policji i nigdzie mi si� oddalac nie wolno. Nie mialem procesu, nie mam
amnestii, nie wiem ja'kie polozeinie moje w kraju, wiszystko mi zabronione,
gdziez znajd� sprawiedliwosc za niesluszne piE:ciomiesiE:czne - wi�zienie
w Warszawie i brudne obchodzenie si� ze mnq w Poznaniu? Chyba
w Boigu?" 51• Ta!k zakonczyl dnia 15 III 1834 r. pisany we Lw6wku
pamit=:tnik pod znanym nam juz tytulem Opis ostatniego czasu mojej nie
woli w Wilnie i w Warszawie przezinaezony dla Pantaleona Szumana.

Co spowodowalo, ze zapragnql opisac dokladnie wyparlki ostatnich
miesi�cy niewoli i (przelkazac ten op:i!s wlaisnie Szumainowi, mozemy tylko
przypuszezac, bowiem nawet w liscie do Szumana z tej okazji naipisanym
wyjasnieii szczeg6lowych nia .ten temat nie znajdujemy. List ten, napisa
ny 20 III 1834 r. we Lw6rwku, a wi�c pi�c dni po zakoiiczeniu Opisu

49 Tamze. 

50 Tamze, ,pag. 38_:._3'9. 

51 Tamze, pag. 40.
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jest po.traktowany jako wst�p do .tego pami�tnika, cq sam autor wyraznie 
zaznaezyl, umieszczajcic najpierw tytulowci stron�, naist�nie na czterech 
stronaich ten ilist, ipo czwn dopiero na 40 stronareh ,sam Opis - ·zaop,a-

. trzony w podtytul Ostatni czas mojej niewoli, a. w szczeg6lnosci relacja

prowadzonej ze mnie w Warszawie w spraw�e P. konsyliarza Szumana 

indagacji 52
. List ten jest obrazem depresji duchowej, w jakiej znalazl 

si� Cy'bul'ski po powrocie z niewoli do domu. Spodziewal si�, ze po prze
krocze111iu granicy znajdzie w Pomanskiem .schronienie, odpoczynek 
i warunki do dalszej nawki i pracy. Tymczasem spotkalo go rozczarowa
nie, pOIIliewaz przesladowania ze strony carskich urz�dnikow policyjnych 
skonczyly si�, ale rozpocz�ly si� nowe, o wiele brutalniejisze, jakich 
w Rosji, jak sam pisze, nie spotykal. CierpicJ:c z powodu ponifania w nim 
godnosci ludzkiej, spodziewal 1si� znalezc zadoscuezynienie w czasie sci
dowej roziprawy, kt6ra go czekala. 

Pi·szcJ:c Opis nie pragncil wzbudzac u nikogo nienawisci do wroga, bo 
ona i tak gl�boko w .serca uczestnik6w powstania szczeg6lnie w czasie 
niewoli zoistala wkorzeniona. Nie pragnql tez „szukac obcej dla siebie 
litosci' . . . gdy caly n;:;1r6d zela:za dzwiga, a nieznanych mi os6ib zimne 
i niepewne wzgl�dy malo mi� obchodzq, gdy najlepszych przyjaci6l los 
oddalil ode mnie", ale chcial po prostu wywicizac si� z danej obietnicy 
swemu dobroczyncy P. Szumanowi i opisac mu dokladnie przebieg 

• sledztwa warszarwskiego i pi�ciomiesi�cznego tarn wi�zienia odbytego na
wyrazne polecenie policyjnych ,wladz pruskich. Chcial takze prosic o ra
dy, jak ma dalej post�powac.

Ponierwaz wiedzial juz dokladnie, eo mu Prusacy zarzucajq, spodzie
wal si� nie tylko pTocesu za przekroczenie granicy Ksi�stwa i udanie
si� do Warszawy w charakterze ochotnika, lecz takze ewentualnego
wznowienia dochodzen rw ·zwiciz'ku ze sprawci Szumana w celu udowod
nienia, ze jako korespondent i agent tego ostatniego or,ganizowal na
Litwie, oczywiscie przy poparciu rosyjskiego generala Tymana, tajny
zwicizek partyzant6rw. Byc moze, ze informacje udzielone Szuman.owi
w jednym z list6w wyslanych z Wilna o poznanskiej mlodziezy wracajq
cej z ni�woli do domu wzmocnily ·to podejrzenie, list ten na pewno zna
lazl si� w dowodaoh rzekomej winy Szumana i oibcicizal go w czasie
iprowadmnego taikzeprzieciiw niemu sledztwa. Uiplywajcice jedlllaJk w sipoilm
ju miesicice i braik informaicji czy rzqd zamierza wytoczyc proces Cy-

52 Jest to pami�tnik o,pisujqcy osta,tni okres niewoli rosyjsikiej Cybulskiego
napisany we Lw6wku 15 III 1834 r. na 40 stronach r�kopisu o forrnacie 
14,5 X 24 cm, ledwo juz dzis czytelnym pisrnem. Calosc poiprzedzona wst�pem 
w .formie listu do Pantaleona Szumana napisanego we Lw6wku 20 III 18'34 r. 
na1 4 strona1ch, r�ko,pisu o tym samym formacie. BN, Papiery W. Cybulskiego, 
bez sygn., akc. 7539. 



60 Woodrow Bernard Januszewski 

·bulskiemu, czy tez zrezygnowac z tego, naisuwaly r6zne przeciwstawnc
domysly. ,,Zdaje si� - pisal w liscie do Szumana - ze rzqd zwqtpiw
szy nareszcie o mozliwosci udowodnienia swoich podejrzen, odlozyl na
czas mojq rozpraw�, w tym prostym rachunku, azeby robiqc mi proces
za wyjscie z kraju, tym samym nie widzial si� byc zmuszonym do odno
wienia ze mnq sledztwa w Warszawie prowadzonego, o kt6rym naprz6d
przekonany, ze znowu skonczyc by 1si� musialo na niczym" 53. 

Siedzqc tak bezczynnie w rodzinnym Lw6wku juz przeszlo dziewi�c
miesi�cy, denerwowal si� tq beznadziejnq sytuacjq; w jakiej si� znajdo
wal. Byl mlody� pelen sil do pra,cy. Marzyl zawsze o ukonczeniu uniwer
sytetu i obj�ciu jakiegos spolecznie uzytecznego stanowiska, tymczasem
byl uwiqzany we wlasnym swoim domu, nie wolno mu bylo .si� z niego
oddalac zbytnio, mial oibowiqzek meldowania si� u zandarma. Byl czas

r 

ze sam chcial wystqpic z inicjatywq przyspieszenia procesu, aby wreszcie
wyjasnic swq sytuacj�. Mikzenie, kt6re przyjql za slusznc:1 taktykE;
swego post�p<;>wania, stawalo si� nie do zniesienia. ,,Postanowilem mil
czec az da chwili, w kt6rej mi nowe 01kolicznosci m6wic kazq. Spodziewa-
lern si� zawsze, ze majqcy mi byc r6wnie jak wszystkim innym zroibio
ny proces za wyjscie do KF6lestwa Polskiego poda mi dobrq sposobnosc
wystawienia wszystkich smiesznosci, kt6re rzqd rm,yj1ski na wezwanie
tu tej,szego wyrabial ze mnq w W artszawie" 154• Pragnql nawet odwaz
nie wystqpic z zqdaniem sprawiedliwosci od rzqdu pruskiego i satysfakcji
za niesluszne wi�zienie go w W arszawie oraz „haniebne obehodzenie .si�
z nim w powrocie i w samym Poznaniu" 55. Najblizsi odradzili mu tego
kroku, kt6ry m6glby mu tylko zaszkodzic. ,,Wstrzymalem si� zatem
z wykonania mego zamiaru - czytamy w wspomnianym liscie do Szu
mana - zwlaiszcza ze upewniono mi�, ze juz nie b�d� mial procesu
i znowu b�d� m6g_l rozpoc-zqc moje nauki. Byc moze, ale c6z mi po tym
gdy zawsze jeszeze stoj� pod dozorem policji i nigdzie, nie majqc amne
stii w r�ku, na dlugo 0ddalic si� nie mag�. Dziewi�c miesi�cy stracilem
juz na :niudnym, bez wielkiej dla si,eJbie korzysci, zatrudnieniu. Trudno
mi dluzej czekac. Musz� coskolwiek zaczqc. Nigdy bowiem czas nie byl
mi drozszym, zwazywszy, ze nie tylko nie mam zap�ionego przyszle
go mega lüsu, ale nawet ogromne widz� przed sobq przeszkody, kt6re mi
moze nie pozwolq dojsc nigdy do mety" 56. 

Tak jak w6wczas w Wilnie zwracal si� ponownie do Szumana z cal
kowi,tym zaufaniem, z prosbq o rad� i pomoc w wylbrni�ciu z niepew-

53 List do Pantaleona Szumana z 20 III 1834 r. 

54 Tamze.

55 Tamze. 

56 Tamze.
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nej i trudnej sytuacji, dlatego w dalszej cz�sci listu pisze, ze ibyfüy 
jemu bardzo wdzi�czny, gdyby zechcial przesfac swoje rady jak powi
nien si� w tej skomplrkowanej sytuacji zachowac. ,,Przyjqlbym je w tym 
mocnym przekonaniu, ±e pochodzq z szczerego serca i prawdziwej zy
czliwosci. Chcialbym !powr6cic przynajmniej na rok llmniecznie jeszcze 
na uniwer:sytet. Nie .skoiiiczylem jeszcze ·zupehieg,o kur:su, nie przypusz-
czono by mnie moze zaraz do egzaminu, a potrzeba mi go koniecznie 
zlozyc, chcqc na cos pewnego W przyszlosci rachowac" 5?. 

Jak si� potoczyly dalsze wypadki w sprawie powstaiica - studenta, 
kt6remu zaibroniony byl wst�p na uniwersytet, w pa;pierach Cybulskiego 
nie znajdujemy dokladniejszych relacji. 

W drugiej polowie 1834 r., jak sam pisze 58, zostal skazany przez Sqd 
pr,uski za wystqpienie w obronie Polski na p6l roku twierdzy w Swidni
cy. Nieco swiatla na t� nie wyjasnionq dotychczas spraw� rzuca wlasno
r�cznie napisana przez Cybulskiego p�osba do nadprezydenta Poznania 
Flottwella o zwolnienie przedterminowe z wü�zienia i zezwolenie na kon
tynuowanie przerwanych stµdi,6w oraz artykul M. Lauberta Aus dem

Leben des Breslauer Univ·ersitätsprofessors Adalbert Cybulski 59. M. Lau
bert pisze, ze Cybulski zostal ·skazany na utrat� wst�gi narodowej, kon
fiskat� mienia i szesc miesi�cy wi�zienia, kt6ra tö, wedlug og6lnie przy
jE:tych zasad, kara wolnosciowa (zasady te bowiem tylko takich kar do
tyczyly) zostala zmniejiszona o polowE:, a pozbawienie mienia zlagodzono 
na p6l posiadanej wlasnosci, c0 przy calkowitym ub6stwie Cytbülskiego 
bylo tylko formalnosciq. Przy okazji Laul:;>ert podaje, ze Cybulski jako 
student otrzymywal przez 2 i p6l roku paiistwowe stypendium z ko
mendaintury w Wqgrowcu (aus Kommendaturabteil ·zu Woinigrowitz). Oko
lieznosc ta nie je'St dotychczais wyjasniona. W kazdym razie fakt ten nie 
ulatwil trudnej sytuacji, w ja'kiej znalazl si� mlody bojownik o ,niepo
dleglosc. Obszerna prosba zaadresowaina do Flottwella, a swiadczqca o pe
symistycznych inastrojach wi�znia politycznego, nosi datE: 16 iI 1835 r. 
i zachowala si� w brudnopisie w papierach Cybulskiego 60. Pisal jc1 
w drugim miesiqcu odbywania kary z nadziejq, ze uzyiska nareszcie 
pozwolenie na przedterminowy powr6t do normalnego zyicia i mc;>znosc 
kontynuowania studi6w, na czym mu najbardziej zalezalo. Poza mozli-

w Tamze. 
5a Wlasnor�cznie napisany zyciory,s zloz,ony w Uniwersytecie Wroclawskim 

1862 r. Album der Philosophische Fakultät zu Breslau 1841-1896.

59 M. L .au b e ir t, Aus dem Leben des Breslauer Universitätsprofessors AdaL

bert Cybulski (Zeitschrift des Vereins für Geschichte Sc.hlesiens, t. 57, Wroclaw 
1923, s. 114).

50 Brudnopis podania do Flottwella ·w sprawie zwolnienia z wi�zienia, BN, 
Papiery W. Cybul:skiego, bez sygin., akc. 7539. 
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wosciq u!konczenia Uniwersytetu Berlinskiego nie widzial dla siebie in
nej drogi. Udzial sw6j w powstaniu nazwal w wymienionej prosbie 
„bl�dem swej mlodosci", a kar� za to uwazal za zbyt surowq. Jest 
rzeczq oczywistq, ze takie olkreslenie swego udzialu w powstartiu podyk
towane bylo wzgl�dami czysto taktycznymi, wierzyl bowiem, ze „jedno 
slowo J ego Ekscelencji moze mu przyniesc ratunek". Cala ·zresztq prosba 
j.est przepojona jakqs przygn�biajqcq rezygnacjq, wsr6d kit6rej swita
nikly promyk nadziei, ze tylko nadprezydent P.oznania Ffottwell mo.ze,
o ile tylko nabierze don zaufania i zechce si� wstawic u kompetentnych
wladz w tej sprawie, przyjsc mu z pomocq.

W rzeczywistosci jednak Cybulski mial zupelnie inny poglqd na siw6j 
udzial w powstaniu i nigdy tego czynu nie zalowal. Przeciwnie, wspo
minajqc te czasy w jednym ze swych wyklad6w o poezji powstanczej 
wobec student6w wyrazi sw6j prawdziwy poglqd na te sprawy w '-na
st�pujqcych slowach: ;,Kara wymierzona przez Austri� i Prusy na biorq
cych udzial w rewolucji z Galicji i W. Ksi�stwa PoznanJSkiego· nie za
szkodzila wcale rozwojowi narodowego, obywatelskiego ducha, ale p�e
ciwnie go podniosla. Piel�gnuwac i utrzymywac ten duch o!bywateliski we 
wszystkich ·cz�sciach kraju, nieszkodliwym uczynic szatanskie prawo 
«divide et impera», pomimo rozdzialu, pomimo politycznego zniw.eczenia, 
chocby tylko w jednej umyslowej idealnej jednosci si� utrzymac - oto 
cel dzisiejszego .zycia Polak6w w ojczyznie" 61. 

Pesymizm wi�znia swidnickiego tlumaczy si� takze tym, ze juz po
przednio wyslana do Flottwella prosba o przedterminowe zwolnienie 
z wi�·zienia i pozwolenie ukonczenia studi6w zostala zalatwiona odmow
nie na ipodstawie ·zarzqdzenia kr6lew!Skiego z 23 I 1836 r., z kt6rego wy
nikalo, ze w ezasie sledztwa ruib odbywania kary nikt nie moze byc io::rima
trykulowanym w ruczelrriiach p:ruskich, rchyba ze kar� odbyl lulb :wstal 
ulaskawiony. W nast�pnej prosbie z 16 XII 1835 r. chodzilo wlasnie 
o ulaskaiwien.ie. Nie w tym dziwnego, .ze si� o to staral, zalezalo mu bo-·
wiem na kazdym miesiqcu nie tylko z powodu ci�.zkich warunk6w wi�
ziennych, te znosili wraz z nim boha tersko takze inni towarzysze broni,
ale chodzHo mu przede wszystkim o to, aby nie stracic lat studi6w,
o czym pisze doslownie: ,,Für den offentlichen Beruf ermangeln mir aber
noch manche Kentnisse um die vorgeschriebene Examine zu beschtu
fen" 62• Polozenie Cybulskiego, jak wspominalem, nie bylo odosobnione.
W taikiej samej lub w podobnej sytuacji znajdowalo si� wielu polrskich
student6w, mlodziezy gimnazjalnej lub inn1ch uczestnilk6w powstania. 

61 W. C y b u 1 s k i, Odczyty o poezji polskiej w pierwszej pofowie XIX wieku,

t. II, Drezno 1871, s. 36.
62 Brudnopis podania Cybu1skiego pisanego w twierdzy swidnickiej do Flot

twella 1'6 XII 18t35 Ir., BN, Paip.i1ery W. Cybulisikieg,o, bez isygin., alkic. 7539. 
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Kai,ol Marcinkowski juz jako zasluzony lekarz, szczeg6lnie w zwalczaniu 
cholery, zrnstal 22 VI 1835 r. skazany :p.a 9 miesi�cy tej samej twierdzy 
swidni'Ckiej. Kar� o:dbyl cz�sciowo, w p6zniej:szym terminie ·od 1 VIII do 
17 XII 1837 r., skorzystal bowiem z laski kr6lewskiej na prosib� po'ZOsta
jc1:cego pod naciskiem jego pacjent6w Flottwella 63. 

Udzial Cybul.skiego w powstaniu listopadowym byl takze konsekwen-
cjc1: wychawania, jakie otrzymal w slynnym pod tym wzglE;dem gimna
zjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W Kr6tkim rysie dziej6w 64 tego 
gimnazjum czytamy, ze „powstanie listopadow,e za'bralo za!kladowi stu 
uczni6w i dw6ch nauczycieli: ks. Log� i Maksymi'liatna Brauna". Niewia
domo czy do tej setki zaliczono takze ·wychowanka te.go gimnazjum, 
p6zniejszego wi�znia swidnicfkiego, Cybulskiego. Szczeg6lnie za dyrekcji 
Jana Kaulfusa (do 1824 r.) ginm.azjum Marii Magdaleny dzwign�lo siE: 
i swi�cilo sukce:sy nie tylko pod wzgl�,em naukowym, ale takze wycho-

. wywalo mfodziez po1'skc1: w duchu gh:bokiego .patriotyzmu, Ilc\ eo wla
dze pruskie nie patrzyly ch�nym okiem. Motty, Buchowski, Trojanskir 
Muc2Jkowiski, Kr6likowski - oto nauczyciele i wychowawcy tej wspa-

nialej mlodziezy poznanskiej orwy,ch czas6w. W nast�pnych lafach 1824-
· 1829 raz dzwigni�ta szkola swi�cila swe wielkie sukcesy, a tacy jej wy
chowankowie, jak Ohl,ebowski, Kidaszew!ski, Hahn, Strawinski, Dyament,
Libel t i Cybulski, wyr6zniali si� po wszystkich uniwerisytetach. Powsta
nie listoipadowe nie 'bylo jedynq okazjq do ·zdamia egzaminu dojrzalosci
patriotycmej wychowank6w 1s21k6l ,poznanskich. W 1846 r. gimnazjum,
z ikt6rego osiemnascie lat wczesniej wy1szedl Cybu1ski, zostalo zamkni�te
,,dlatego, ze podobno wielu uezni6w wmieszanych bylo do spisku politycz
nego" tpodaje w trybie iprzypuszczajc1:cym, peW!Ilie nieswiadom rzeczy, kro
nikarz. Wiemy dzis, ze na terenie tej i wielu innych szlkol Poznanskiego
i Slqska dzialal mlodziezowy „Zwiq2ek Wiarus6w" po1wolany w 1842 r.
przez uczestnika powstania liistopadowego Walentego Macieja Stefanskie
go, Tewolucyjnego dzialacza tzw. lewicy, organizatora i iprzyw6dcy
,,Zwüiziku Plebejuszy". Zwic1:zek ten 1Sku,pil w 1swych szeregach rewolucyj
nq mlodziez 1szkolnc1:, a pracami jej iprzez o!kres ·swego pobytu w Poznan
sldem interesowal si� zywo Edward DemboW1Ski. Nie :pTzypadkowo naczel- ·
nikiem tej m-ganizacji zostal cieszq;cy si� og6lnym autorytetem uczen
wspomnianego gimna:zjum Maksymilian Rymarkiewicz, !kt6rego zwano
w konspiracji Marcusem. Dzialalnosc „Wiaruis6w" zostala iprzeniesiona
takze na Dolny S1':1Jsk przez ucznia Oswiectn,skiego, lkt6ry iwciqgnql do

63 Por. W. Jak 61b c z y k, Doktor Marein Jan Karai Marcinkowski 1800-1846, 

Poznan 1946, s. 70-71. 
64 Kr6tki rys dziej6w Gymnasii ad Sanctam Mariam MagdaLenam w Pozna

niu, Poznan 1873, s. 301. 
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wsp6lpracy niemieckich uczni6w gimnazjum w Olesnjcy, a nast�pnie mlo
dziez rzemieslniczq i akademickq Wroclawia. Wprawdzie akcja ta nie zna
lazla w 1840 r. swego odbicia w szer:szym czynie zbrojnym mlodziezy, jed
nak zbrojny op6r stawiony Niemcom w lutym 1846 r. w Poznaniu na Moscie 
Chwaliszew,skim p.rzez mlodziez gimnazjalnq, wychowank6w seminarium 
nauczycielskiego wraz z inteligencjq poznanskq, reprezentowanq przez 
Niegolewskiego, Chamskiego i poleglego w walce wychowanka Uniwer
sytetu Wrodawski.ego Paternowskiego, jest przykladem bezgranicznego 
. oddania si� sprawie niepodleglosci narodu polskiego 65. Widac wi�c, ze 
atmosfera walki o nieipodleglosc oigarniala szersze kr�gi mlodziezy po
znanskiej odpowiedmo wychowanej przez e�cig,odnych wychowawc6w, 
takze nauczycieli Wojciecha Cybulskiego. Udzial jego w powstaniu nie 
m6gl byc potraktowany jakio „blqd mlodosci", wynikajqcy jedynie z oso
bistych przezyc i decyzji. Mlodziez polska znajdujqca si� w sledztwie 
lub odbywajqica kar� wi�zienia za uezestniczenie w ,powstaniu listopado
wym nie miala prawa wr6cic do szk6l W. Ksi�twa Poznanskiego ani tez 
byc immatryJmlowana w uniwer:sytetach pru�ich. Wladze obawialy si� 
wplywu tej mlodziezy na pozostalych uczni6w i studentow, szczeg6lnie 
gdy narastanie rewolucji europejskiej w latach 1846-1848 stawalo si� 
coraz bardziej oczywiste. 

W jakim stopniu obawy te w odniesieniu do Cybulskiego byly uza
saqnione, pozwolq nam stwierdzic dalsze koleje jego zycia. 

Po latach bf;dzie Cybulski wspominal niejednokrotnie swe osobiste 
p['�ezycia zolinierskie. Oto, jak pisal z. Pragi do Emfüi Sczanieckiej, Z111a
nej patriotki, zaslu�onej \Y'Ok6l sprawy powstania: ,,Z H. przypomnie
lismy solbie on czas, _ikiedysmy w obozie swi�,�onk� jedli. Nigdy podobno 

· w .zyciu weselszej nie mielismy, nigdy smaczniejszej. Pod grzmotem
dzial byla gotowana, w ogniu calodziennym pieczona, deszczem kul po
swiE�cona, a goscie tlumem szli do stolicy na uroczystosc, jakiej my röw
nej moze nie doczekamy. Placz z radosci byl [wyni]kiem wzruszenia,
a nie bylo pewnie serca, chyba zbrod[niarza] lub samoluiba, kt6re nie
mym pozostalio. Dzis? Ilez za nami smutnych wspomnien rozkosz t�
pami�tmi przy6milo? Ledwo mysl do niej przelecic zdola, bo sercu
uczuc do radosci zabralklo. Przeciez nie nam si� smucic. My i w nieszcz�
sciu spiewamy i nie tracimy nadziei, wielesmy zniesli, wiele zniesc jesz
cze mozemy, nie my, to potomni lepszych doczekajq si� czais6w" 66. Sq to
wspomnienia uczestnika zwyci�.skich wa1k Polak6w pod Wawrem, Gro-

65 Wiosna Lud6w, t. V: Teksty rnaterialy zr6dlowe, Warszawa 1953, s. 347-

-355.
66 List W. Cybulskiego do E. Sczanieckiej, Praga 2 IV 183,9, BN, Papiery

W. Cybulskiego, bez sygn., akc. 7538.
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chowem, Dembem Wielkim i Iganiami polqczone z guryczq przegranej 
bitwy pod Ostrol�q. 

P6.zniej jako wykladowca historii literatury polskiej dokona spokoj
nej, obiektywnej oceny powstania listopadowego ze szczeg6Inym uwzgl�
dinieniem przyczyn jego upadku. Ostrej krytyce poddal w drugim to
mie swych Odcz-yt6w o poezji polskiej w pierwszej polowie XIX wieku 

brak jednosci narodu i kastowq, zgubnq dla kraju polityk� arystokrac:ji 
poLskiej. ,,Lecz - czytamy - gdy rewo.Iu.cja z jednej stmny coraz wi�
cej nabierala sily, z drugiej od dawna juz wyrobione w kraju zywioly 
r6zne' poglqdaly na niq wedle przekonan r6znych i usilowaly (kierunek 
jej pochwycic. Ci, kt6rzy nie wierzyli, aby Polska wlasnymi silami mo
gla wywakzyc niepodleglosc, dzielili si� od dawna na dwa stronnktwa, 
z kt6rych jedno liczylo na Francj�, drugie na Rosj�. Od upadku Napo
leona powstalo jeszcze trzecie stronnictwo, kt6re swe nadzieje na Austrii 
opieralo. Ta rozmaitosc przekonan wykopala grob polskiemu narodowemu 
powstaniu". Lubeckiego i samozwanczego dyktatora Chlopickiego kryty
kuje Cybulski za tajemnq wsp6lprac� z carem. Izb� poselskq zas za jej 
powolnosc, a rzqd za brak kierowniczej inicjatywy. Tlumaczy to zresztc1 
tym, ze wladze me wyrastaly ·z nowej rewolucyjnej sytuacji w kraju, 
nie mogly wi�c z powodu ograniczonosci klasowej realizowac woli calego 
spoleezefrstwa polskiego. Dlatego uwaza, ze „lepiej by wszakze ylo, 
gdyby na6wczas rozwiqzano t� izb� i do . nowych wybor6w pod wply
wem nowego ducha przystqpiono. Stqd wyniklo najwi�ksze zamieszanie, 
ze izba ta zawsze tylko to sankcjonowala, eo de facto juz istniafo, ale ni
gdy, jak to jej obowiqzkiem bylo, nie byla reprezentantkq narodu, nigdy 
na czele rewolucji nie stawala, nigdy w krytycznych chwilach nie 
uwzgl�dniala jasno wypowiedzianych przekonan narodowych" 67• Skrzy
neckiego, smialego i m�znego .zolnierza, krytykowal jako naczelnego 
wodza, kt6ry przez swq taktyk� zwlekania i wyczekiwania umozliwil 
zolnierzom carskim zn�canie si� nad ludnosciq i zaprzepascil szanse dal
szych zwyci�stw. Polak6w, pozwalajqc na Wielkanoc wytchnqc i uzupel
nic straty Dybkz1owi. N azywa go Cybu1'ski dorslownie polsikim kunkta
torem i braci:sz:kiem zakrnmym, lkt6ry „wo1al raczej isc dio 'Spowiedzi 
wielkanocnej i wobec mieszkanc6w Warszawy ... swi�ta i zwyci�stwa 
swe O bchodzic, anizeli dalej prowadzic swi�tq walk� za wolnosc ' 68• 

Jak bardzo po1StE8)owy byl Cybulski nie tylkd w okresie swych zol
nierskich tmd6w wojennych, ale takze gdy po 12 latach przemawial 
z katedry Berlinskiego Uniwersytetu i w 1860 r. w przed�zien powstania 

67 Dr Wojciecha Cybulskiego... Odczyty o poezji polskiej w pierwszej polo
wie XIX wieku, t. II, s. 16-17.

ss Tamze, s. 21.



66 Woodrow Bernard Januszewski 

styczniowego z katedry Wroclawskiego Uniwersytetu do swych polskich 
student6w, !}iech swiadczy ponizszy fragment wykladu. 

Nakresliwszy obraz morderczych zmagan powstanc6w pod dow6dz
twem general6w--kunktator6w, wskazal na gl6wne przyczyny upadku 
powstania. ,,Zobaczymy - ·zwracal iSi� do student6w - czym w tym 
czasie zajmowal si� Rzqd N arodowy i sejm. 

Czy powolywal masy ludnosci do walki? Czy staral si� nadac rewo
lucji charakter spolecznej reformy, miasto pospolitego powstania? Czy 
starali si� szlacheccy reprezentanci narodu rozmaitym warstwom lud
nosd: �iesniakom, mieszcz_anom, licznym izraelitom, dalej innowiercom: 
protestantom w Kr6lestwie, grecko-unjackiego i grecko-rosyjskiego wy
znania ludnosci, nadac r�kojmie osobistej, obywatelskiej, politycznej i re
ligijnej wolnosci, zapewnic im prawo wlasnosci, prawo posiadania d6br 
ziemskich, ,czy zniesiono panszczyzn� w Kr6lestwie, a poddanstwo w od
h1czonych polsko-rosyjskich prowincjach, czy si� starano wciqgmic 
w ruch calq ludnosc? Czyliz nie byla do tego najwlasciwsza, a zarazem 
najbaroziej naglqca chwila, podczas tej ci�zkiej, a po bitwie pod Ostrol�
kq znowu niepewnej walki? A kiedy dzienniki rewolucyjne domagaly si� 
tego od Rzqdu Narodowego i sejmu w imieniu narodu i klas nieuprzy
wilejowanych, posqdzaly je 6wczesne ciala rzqdzqce i reprezentacyjne 
o za ady jakobinskie luh o przekupstwo ze strony rosyjskiej lub prus
kiej. A przeciez zaprzeczyc nie mozna, ze powstanie tylko przez zjed
nanie og6lu, przez nadanie mu tych praw, szcz�sliwie do konca dopro
wadzonem byc moglo. Zabija ten spraw� ojczyzny, kto sqdzi, ze powsta
nie narodowe mozna doprowadzic do celu bez socjalnej rewolucji. I te
raz jeszcze_ sc:i tacy zaslepiency, kt6rzy sqdzq, iz w narodzie dwudziesto
milionowym, stanowiqcym niegdys cialo panstwowe Polski, a jeszcze
i teraz, jak to ostatnie powstanie dobitnie wykazalo, majqcym zamiar
takiez same cialo utworzyc, ze w calym narodzie, powtarzam, nie ma
innych klas, pr6ez klasy szlacheckiej wlascicieli ziemskich, kt6ra by mo
gla roscic jakiekolwiek pretensje do ,posiadania praw politycznych. »Za
slepiency«, kt6rzy w Polsee katolicyzm jeno widzc:i lub widziec pragnq.
Zaslepiency, kt6rzy w jej ludnosci tylko szczep ,polski widzq. Obrazono
lub obrazamy bezwarunkowo prawo jednej lub drugiej cz�sci ludnosci,
jezeli si� nie oprzemy na wyzszym .socjalnym prawie i z niego snuc nie
b�ziemy pojedynczych cz�sci praw. A bylo to tym latwiejszym dla
konstytucyjnego sejmu, bo odpowiednie prawa juz w Konstytucji 3 ma
ja, konstytucji Wielkiego Ksi�stwa Warszawskiego i 15 lat trwajqcego
Kr6lestwa historycznie, teoretycznie i praktycznie przygotowanymi byly.
C6z tymczasem postanowil sejm? Po dlugiem przezuwaniu odrzucil pro
jekt nadania wlasnosci ziemskiej wloscianom, dotqd tylko osobistq po
siadajqcym wolnosc. To postanoiwienie wobec zagranicy postawilo Polsk�
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w zlym swietle i uj�lo wiele uroiku walce o wolnosc. Istmiala jedna 
tylko sprzysi�zona kasta egoist6w, zapami�talych arystokrat6w, kt6ra 
na zadne polepszenie socjalne dozwolic nie chciala, a kt6rq tylko Francu
zi raz na _zawsze od wplyw6w usunqc potrafili. Bylo wprawdzie dosyc 
i takich, kt6rzy obiecywali chlopom po ukonczeniu wojny nadanie wlas
nosci, ale naturalnie, ze tak dlugo oszukiwany wiesniak wiary juz temu 
wi�ej nie dawal, a mimo to szedl on do boju. Sz,czeg6lnie uderzalo to 
na Zmudzi i Litwie. Jakze wielce m6gl si� przyczynic sejm do powi�
kszeniu wsp6ludzialu narodu w powstaniu!" 69. 

Powyzszq ocen� powstania listopadowego mozna zaliczyc do .jed
nych z pierwszych najbardziej post�powych ocen dokonanych przez re
wolucyjno_-demokratycznych publicyst6w i polityk6w, wyglosil jq bo
wiem Cybulski w zimowym semestrze 1842/ 43 r. w ber linskim uni wer-

' 

sytecie 70
• 

WOJCIECH CYBULSKI UND DER NOVEMBERAUFSTAND 

Wojciech Cybulski hatte gegen d'as Verbot der preussischen Behörden das 
Studium an der Berliner Universität aufgegeben, überschritt illegal die Grenze 
und begab sich nach Warszawa, um am Novemberaufstand als Soldat teilzuneh
men. Da unsere Kenntnisse über seine Kriegserlebnisse sehr spärlich ,sind, ver
dient grössere Beachtung das unbekannte, als Manuskript erhaltengebliebene 
und hier behandelte Tagebuch von Cybulski u.d. Titel Beschreibung der letzten 

Zeit meiner Gefangenschaft in Wilno und Warszawa geschrieben in Lw6wek (bei 
Poznan) 15. III. 1�34, also unmittelbar nach der Heimkehr. Wegen Wasserschäden · 
ist dieses Tagebuch kaum lesbar. Es befindet sich in den Cybulski-Papieren in 
der National Bibliothek. Im Tagebuch werden, nicht nur Repressalien beschrieben, 
denen der Gefangene von seiten der zaristischen· Gewaltherrschaft ausgesetzt war, 
sondern auch Wohltaten, die ihm ehrliche, polenfreundliche Russen erwiesen 

· hatten - Cybulski fand bei ihnen Unterkunft. und konnte sich Studien über die
russische Sprache widmen. Unter diesen . Menschen zeichnete sich be&.0nders
General Graf Tyman aus, dessen unerwarteter Tod unheilvolle Folgen für Cy
bulski hatte: Gemeinsam mit Tyman einer antizaristischen Verschwörung beschul
digt wurde Cybulski nach Warszawa in Untersuchungshaft gebra�ht. Nach der
Freilassung und Rückkehr nach Lw6wek wurde er gleich rücksichtslos durch die
ipreussischen Behörden behandelt, die ihn für ein halbes Jahr in die Schweidnitzer
Festung warfen wegen illegalem Grenzübertritt und Anteil am Unabhängigkeits
kampf der Polen.

69 Tam�e, s. 23-24. 
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Jahrhunderts von Dr. AdaLbert Cybulski, weiland Prof. an der Berliner Univer
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