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Streszczenie: W Państwowym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie znajduje się wiele ciekawych
źródeł do dziejów nauki polskiej w XIX wieku. Należy do nich korespondencja profesora Adama Ferdy
nanda Adamowicza z lat 1848-1867. Listy pisane do niego i przez niego ukazują stan życia umysłowego
Polaków na Wileńszczyźnie. Niniejszy artykuł przedstawia autorów tych listów i komentuje ich treść.
Abstract: Many interesting sources to the history of Polish science in the 19th century are kept in the
State Historical Archive of Lithuania in Vilnius. Among them is a correspondence written to and by Pro
fessor Adam Ferdynand Adamowicz from 1848 to 1867. These letters present the status of intellectual
life in the region of Vilnius in the Partition period. This article comments the letters and describes their
authors.
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Po likwidacji w 1842 r. Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie, władze carskie
zintensyfikowały politykę rusyfikacji ludności zaboru rosyjskiego. Nastał czas trudny
dla wszystkich Polaków, a szczególnie dla miłośników nauki i literatury, którzy zostali
pozbawieni szans na własny warsztat badawczy i swobodny dostęp do książek. Życie
umysłowe Polaków w zaborze rosyjskim jednak nie zamarło. Toczyło się dalej, ale
według innych reguł. Koncentrowało się wokół uczonych powszechnie uważanych za
autorytety w zakresie wiedzy i dobrych obyczajów, do których w Wilnie zaliczał się
Adam Ferdynand Adamowicz (1802-1881), lekarz-praktyk i były profesor weterynarii
miejscowej Akademii Medyko-Chirurgicznej.
1
Artykuł powstał w ramach projektu „Przyrodoznawstwo i medycyna na Wileńszczyźnie w okresie
zaborów jako element polskiego dziedzictwa narodowego” (11 H 11 029180 ), finansowanego w ramach
programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanisty
ki” w latach 2012-2016.
2
Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
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W Państwowym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie w zespole wileńskie
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk zachowało się archiwum A.F. Adamowicza, w tym
kilkanaście listów napisanych przez lub do niego w latach 1848-1867. Z uwagi na wy
kruszenie papieru i wyblakły inkaust listy te czyta się z trudnością, chociaż zosta
ły zmikrofilmowane i można je powiększyć na monitorze komputera 3. Postępująca
degradacja dziewiętnastowiecznych i starszych źródeł rękopiśmiennych do dziejów
Polski przechowywanych w archiwach litewskich (a więc trudno dostępnych dla pol
skich historyków) nasuwa refleksję, że już teraz stanowią one utracone dziedzictwo.
Adam Ferdynand Adamowicz był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i sza
nowanych lekarzy Wilna. Pochodził z rodziny żydowskiej. Był synem Izaaka Lang
fura, kupca, i Sary z Adamowiczów. Początkowe nauki pobierał w domu, mając za
nauczycieli ludzi tak niezwykłych, jak: filomata Tomasz Zan (1796-1855) i później
szy profesor filozofii Krystyn Lach Szyrma (1790-1866), a także zawodowy guwerner
Adam Kaczkowski. Po ukończeniu gimnazjum przyjął wyznanie ewangelicko-augs
burskie i nazwisko matki, po czym zapisał się na wydział filozoficzny Uniwersy
tetu Wileńskiego. W 1819 r. uzyskał stopień kandydata filozofii i rozpoczął studia
medyczne, uzyskując w 1822 r. dyplom lekarza, a dwa lata później stopień doktora
na podstawie rozprawy „Dissertatio inauguralis morborum inter animalia dome
stica observatorum indicem singulorumque constantissima signa exhibens; adne
xa synonimia germanica, gallica, rossica et polonica” (Vilnae 1824, ss. 130). Krótko
pozostawał asystentem Józefa Franka (1771-1842), by wkrótce wkroczyć na własną
ścieżkę kariery jako pomocnik profesora anatomii porównawczej Ludwika Bojanusa
(1776-1827). W 1825 r. ożenił się z siostrzenicą profesora Pełki-Polińskiego, siostrą
wykładowcy mechaniki Waleryana Górskiego i wraz z nią wyjechał w trzyletnią po
dróż naukową do ośrodków weterynarii w Petersburga, Moskwie i Dorpacie. Po po
wrocie uruchomił i pokierował szkołą weterynarii Uniwersytetu Wileńskiego, ucząc
studentów pielęgnacji i leczenia zwierząt użytecznych dla ludzi. W latach 1828-1831
znów podróżował do ośrodków naukowych Europy. Do Wilna wrócił po zamknię
ciu Uniwersytetu i przez pewien czas pracował w miejscowym szpitalu wojskowym.
Po uruchomieniu Akademii Medyko-Chirurgicznej zaczął wykładać wraz z Karolem
Muyschelem weterynarię. W 1834 r. został profesorem nadzwyczajnym epizoocyto
logii i anatomii porównawczej, a rok później profesorem zwyczajnym. Od 1838 r.
wykładał nie tylko weterynarię, ale i historię medycyny oraz literaturę lekarską. Był
znany jako polihistor, a prestiż, jakim się cieszył, sprawił, że w 1841 r. został wybra
ny prezesem Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego. Kierował nim przez szereg lat,
troszcząc się o wysoki poziom życia naukowego lekarzy. Ponadto należał do wielu
zagranicznych towarzystw naukowych 4.
Korespondencja Adamowicza ukazuje polskie elity Wileńszczyzny w okresie po
stępującej rusyfikacji. Tworzą je ludzie kreatywni, a więc byli profesorowie, rozmaici
3
Państwowe Archiwum Historyczne Litwy w Wilnie (dalej: PAHL), F.1135-5-19. Tak źle zachowa
nych źródeł jest w archiwach wileńskich wiele.
4
Stanisław Kośmiński, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888, s. 3-4; Piotr Szarejko, Słownik lekarzy
polskich XIX wieku, t. IV, Warszawa 2007, s. 9-11.
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kolekcjonerzy osobliwości, naturaliści, duchowni, wydawcy i dziennikarze, którzy
często bywali ze sobą spokrewnieni. O profesjonalnym uprawianiu nauki jeszcze nie
było mowy. Wiedzę kumulowali i systematyzowali amatorzy posiadający stałe źródła
dochodów, na przykład wspierani przez mecenasów. Tworzyli nieformalny krąg ludzi
mających te same, zagrożone delegitymizacją, ideały i dlatego pomagających sobie.

Adam Ferdynand Adamowicz

Konstanty Tyzenhauz

I tak, ks. Adam Stanisław Krasiński (1810-1891) szukał u Adamowicza protekcji na
dworze petersburskim, a przy okazji dawał wyraz swoim zamiłowaniom literackim 5.
Adresat listu był autorytetem w dziedzinie literatury, dlatego duchowny konsultował
z nim wykonane przez siebie tłumaczenie z języka starosłowiańskiego na polski poe
matu „Słowo o pułku Igora”, które wydał drukiem w 1856 r. Dalsze losy ks. Krasiń
skiego ułożyły się nieszczęśliwie. Rok po napisaniu listu został biskupem diecezji wi
leńskiej, ale w 1864 r. zesłano go do słynącej z surowego klimatu Wiatki (dziś Kirów)
w głębi Rosji, ponieważ nie chciał potępić uczestników powstania styczniowego. Ni
gdy nie uzyskał zgody na powrót do Wilna i po odbyciu kary zamieszkał w Krakowie,
gdzie nadal zajmował się twórczością literacką 6.
Z Adamowiczem korespondował też Julian Bartoszewicz (1821-1870), autor „Hi
storii literatury polskiej” i redaktor czasopisma „Dziennik Warszawski”. Wprawdzie
stan zachowania tego listu uniemożliwia jego całkowite odczytanie, ale można zo
rientować się, że chodzi w nim o żywą polemikę w obronie napisanej przez Barto
szewicza monografii dziejów literatury polskiej 7. Dzieło Bartoszewicza skłoniło do
uwag krytycznychhistoryka Michała Balińskiego (1794-1864), zięcia lekarza, chemika,
PAHL, F. 1135-5-19, s. 27-28.
Mieczysław Żywczyński, Adam Stanisław Krasiński, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XV, Warszawa
1970, s. 166-168.
7
PAHL, F.1135- 5-19, s. 36-37, List Juliana Bartoszewicza do Adama F. Adamowicza, napisany w War
szawie, 15 marca 1856 r.
5
6
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filozofa i byłego profesora Uniwersytetu i Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie
Jędrzeja Śniadeckiego (1768-1838). Serdeczne listy M. Balińskiego do Adamowicza do
wodzą ich długoletniej przyjaźni, obejmującej całe rodziny 8. Adamowicz jeździł do
wybudowanego w 1823 r. przez Jana Śniadeckiego pałacu w Jaszunach nie tylko po to,
aby odwiedzić Michała Balińskiego, ale i jego syna Jana (1827-1902), z czasem założy
ciela kliniki psychiatrycznej Akademii Medycznej w Petersburgu 9. List, który napisał
stamtąd do żony (była nią siostrzenica Michała Pełki-Polińskiego, byłego profesora
matematyki Uniwersytetu Wileńskiego 10) rozstrzyga wątpliwości biografów Jana Ba
lińskiego, dotyczące jego losów po ukończeniu studiów lekarskich. Najwyraźniej po
studiach zajmował się prowadzeniem rodzinnego majątku, a nie leczeniem ofiar epi
demii cholery 11.
Do kręgu korespondentów Adamowicza związanych z dawnym środowiskiem
akademickim Wilna należał też Ignacy Fonberg (1801-1891) 12, od 1832 r. następca
Jędrzeja Śniadeckiego w Katedrze Chemii 13. Według sprawozdań Oddziału nauk
matematyczno-przyrodniczych Uniwersytetu Wileńskiego był on Żydem z okolic
Białegostoku i obowiązywał go specjalny podatek nie pozwalający na uzyskiwanie
stopni na uniwersytetach, tzw. okład poduszny. Decyzją Senatu Uniwersytetu Wileń
skiego z 1822 r. Fonberg został z tego podatku zwolniony i dlatego mógł przystąpić do
egzaminu na stopień magistra filozofii oraz rozpocząć karierę naukową. Był pracowi
ty i poważny, stronił od innych i poświęcał cały czas nauce. W czasach zatrudnienia
w Akademii Medyko-Chirurgicznej (gdzie swoje wykłady wygłaszał po rosyjsku) Fon
berg mieszkał w domu, w którym na trzecim piętrze znajdowała się Sala Chemiczna.
Jego sąsiadem był Francuz nazwiskiem Doussan, przebywający w Wilnie od kampanii
napoleońskiej 1812 r. W 1833 r. Doussan ożenił się z przyrodnią siostrą profesora ma
tematyki Zygmunta Rewkowskiego, Scholastyką Sidorowiczówną. Kiedy zmarł, jego
żona wraz z dziećmi przeniosła się do Francji i zamieszkała na Batignolles. To właśnie
była pani Doussan, o którą Fonberg pytał Adamowicza w swoim liście. Z kolei Fon
berg ożenił się z córką księgarza Józefa Zawadzkiego. Był wiernym sługą Nowosilco
wa i Pelikana. Na ich polecenie przeprowadzał nocne rewizje w domach studentów,
szukając ksiąg zakazanych. W powstaniu listopadowym nie uczestniczył. W 1840 r.,
jeszcze przed zamknięciem Akademii Medyko-Chirurgicznej został przeniesiony do
Kijowa, gdzie otrzymał kilka rosyjskich orderów i doczekał emerytury. Wspomniany
w liście do Adamowicza Majewski był jego laborantem 14. Z korespondencji wynika, że
Fonberg nie był zadowolony z wysokości wynagrodzenia otrzymywanego w Kijowie
i tęsknił za starymi czasami pracy w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie 15.
8
9
10
11
12
13
14
15

Tamże, s. 40-42.
Piotr Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. III, Warszawa 1995, s. 16-19.
Zygmunt Rewkowski, Pamiętniki. Tom I. Wilno. Ostatnie lata Uniwersytetu, Wrocław 2011, s. 55.
PAHL, F. 1135-5-19, s. 24.
Tamże, s. 25-26.
Z. Rewkowski, dz. cyt., s. 36.
Tamże, s. 58-60.
PAHL, F.1135-5-19, s. 25-26.
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Wokół Adamowicza skupiło się grono wybitnych polskich naturalistów, którzy da
rzyli go dużym zaufaniem i utrzymywali z nim łączność drogą korespondencyjną.
Udzielał im różnorodnej pomocy, prawdopodobnie także materialnej. Wskazują na
to listy Gustawa Belke (1810-1873), pochodzącego z Puław, a osiadłego w Kamieńcu
Podolskim. Belke nie miał wykształcenia uniwersyteckiego i jako samouk nauczył się
kilku języków, zdobywając z ich pomocą rozległą wiedzę przyrodniczą. Pracował jako
urzędnik w Kamieńcu Podolskim, a w wolnym czasie podejmował działalność nauko
wą w zakresie nauk przyrodniczych, między innymi pisując do tygodnika „Przyroda
i Przemysł” (1856-1858) redagowanego przez nauczyciela fizyki i historii naturalnej
w Szkole Realnej w Poznaniu, przedwcześnie zmarłego Juliana Zaborowskiego (18241858). Kiedy przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Probodówce w powiecie rado
myskim, całkowicie poświęcił się pracy naukowej. Jego znaczącym osiągnięciem było

Ignacy Fonberg

Michał Baliński

przetłumaczenie we współpracy z Aleksandrem Kremnerem z francuskiego na polski
trzytomowego dzieła słynnego podróżnika Georgesa Cuviera „Mastologia, czyli hi
storia naturalna zwierząt ssących” (Wilno 1842-1850), a następnie tego samego autora
pięciotomowej „Historii nauk przyrodzonych” (Wilno 1853-1855). Napisał też pod
ręcznik entomologii stosowanej 16.
Na łamach tego samego periodyku, a więc „Przyrody i Przemysłu”, opublikował
wartościowy artykuł o głuszcu Konstanty Tyzenhauz (1786-1853) 17. Jego zamiłowa
nie do historii naturalnej sięgało 1814 r., kiedy odpoczywał po trudach kampanii na
poleońskiej w Clermont i uczył się tam technik preparowania oraz konserwowania
16
Gabriel Brzęk, Historia zoologii w Polsce do drugiej wojny światowej. Aktualizacja i uzupełnienia Jerzy
Pawłowski i Tomasz Majewski. Rozprawy Wydziału Przyrodniczego PAU T. 2, Kraków 2007, s. 139-140.
17
Tamże, s. 173-174.
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ptaków mieszaniną kwasu arsenowego, szarego mydła, saletry i kamfory 18. Tą samą
metodą utrwalono okazy przyrodnicze przywiezione przez Cuviera i Lamarcka dla
paryskiego Królewskiego Gabinetu Historii Naturalnej, z czasem przeorganizowane
go w Muzeum Historii Naturalnej 19. Po powrocie do swej rezydencji w Postawach
Tyzenhauz zgromadził kolekcję faunistyczną złożoną z około 3000 okazów, z których
jedną trzecią stanowiły ptaki. Prowadził korespondencję naukową z wieloma natu
ralistami polskimi (w tym z Gustawem Belke, którego jednak nigdy nie udało mu
się poznać osobiście), francuskimi, niemieckimi, austriackimi i angielskimi, a ponadto
odbywał podróże naukowe do muzeów historii naturalnej w Europie. Ogłosił około
50 prac naukowych 20.
Jak wynika z przytoczonego poniżej listu 21, po śmierci Konstantego Tyzenhauza
jego syn Rajnold poprosił Gustawa Belke o dokończenie monumentalnego dzieła ży
cia ojca zatytułowanego „Ornitologia powszechna, czyli opisanie ptaków wszystkich
części świata”, którego trzy tomy ukazały się drukiem w latach 1843-1846 w Wilnie.
Propozycja była dla Belke bardzo atrakcyjna. Zamierzał rzucić niskopłatną posadę se
kretarza Konsystorza w Kamieńcu Podolskim i przenieść się do rezydencji Tyzenhau
zów w Postawach, aby tam pracować naukowo. Tak się nie stało, być może z powodu
wygórowanego wynagrodzenia, jakiego domagał się Belke od Rajnolda Tyzenhauza.
Ostatecznie kolekcję ptaków otrzymała w darze Wileńska Komisja Archeologiczna,
z którą związany był między innymi, wspomniany już, Mikołaj Malinowski, redaktor
„Kuriera Wileńskiego” i także przyjaciel Adamowicza 22. Belke informował o tej spra
wie Adamowicza, oczekując jego poparcia co do wysokości honorarium (było wyższe
od pensji profesorskiej z czasów istnienia Uniwersytetu Wileńskiego). Wiedział, że le
karz jest serdecznym przyjacielem Rajnolda Tyzenhauza, który odwiedzał go podczas
pobytu w Wilnie i niekiedy nawet przysyłał pacjentów 23.
Inny wybitny polski naturalista XIX wieku, Antoni Waga, korespondował z Ada
mowiczem,szukając możliwości zdobycia książek wydanych w czasach istnieniaUniwer
sytetu Wileńskiego 24. Autorytetu Adamowicza jako człowieka-instytucji dowodzi także
ostatni z zamieszczonych listów, w którym leciwy Andrzej Jastrzębowski prosił o wska
zówki potrzebne do ufundowania stypendium dla ucznia lub uczniów gimnazjalnych 25.
Tak więc, zachowana korespondencja dowodzi wysiłków wykształconych Pola
ków na rzecz zapewnienia niezależnych od władz carskich źródeł finansowania ba
dań naukowych i edukacji. Nie wszystko się udawało. Główną przeszkodą pozosta
wał deficyt obywatelskiego ducha służby publicznej, a niekiedy sytuacje losowe.
Józef Ziemczonok, Konstanty Tyzenhauz 1786-1853. Uczony. Mecenas. Warszawa 2007, s. 13.
Piotr Daszkiewicz, W cieniu Maison Verreaux. Paryż polskich przyrodników-kolekcjonerów. Wydawnic
two Neriton: Warszawa 1997, s. 9-12.
20
J. Ziemczonok, dz. cyt., 27-28, 38; Słownik biologów polskich, red. S. Feliksiak, Warszawa 1987, s. 550.
21
PAHL, F. 1135-5-19, s. 54-55.
22
Tamże, s. 22.
23
Tamże, s. 49-50.
24
Tamże, s. 34.
25
Tamże, s. 20.
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Korespondencja Adama Ferdynanda Adamowicza
z lat 1848-1867

PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 27-28.
List ks. Adama St. Krasińskiego do Ada
ma F. Adamowicza, napisany w Peters
burgu, datowany na 17 lutego 1857 r.
Najzacniejszy, najdroższy Profesorze
Dobrodzieju,
Dziękuję, serdecznie dziękuję, za
przyjaznych słów kilka, którymi mię
zaszczycić kochany Profesorze raczy
łeś, i za łaskawą opinię o tłumaczeniu
Igora. Słyszeliście je przed wydrukowa
niem, a ja z każdej waszej uwagi sko
rzystałem. Zająłem się teraz zebraniem
choć krótkim prawa kościelnego po
polsku. Ciężko tylko z brakiem języka
prawnego w naszym języku, np. jak po
polsku? irregularitas, interrabilia, de
volutio, recusatio, depositio, censura,
a nawet ipso facto, oraz sacredotalis.
Epinopolis i to hierarchia ordinis.
Nie chciałoby mi się tworzyć no
wych wyrazów, chociaż bez kilku
obejść się będzie trudno. Interrabilia
np., to jest rok czasu, który powinien
upłynąć między jednym święceniem
a drugim, nazwałem międzyroczne, czy dobrze? Czy nie drapieżnie?
Proszono mnie o instancję do p. Wrangela, a to w następnej rzeczy. Młody czło
wiek z Grodna, nazwiskiem Dalaczko, który tam skończył Gimnazyum, wstąpił do
Akademii Medycznej w Petersburgu, a że nie mógł znieść anatomii, przeto uwolnił się
z Akademii i chce przejść do Uniwersytetu. W Uniwersytecie jest wakans dla ucznia
okręgu wileńskiego 1, posyła on do mnie prośbę do p. Wrangel z papierami swojemu o
pozwolenie mu zajęcia tego wakansu. Proszę Profesora, jeżeli sam nie możesz, popro
1

Było to stypendium przeznaczone dla studenta z okręgu wileńskiego.
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PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 27-28.
List ks. Krasińskiego do Adama F. Adamowicza, napisany w Petersburgu, datowany na 17 lutego 1857 r.

sić kogo o wstawienie się u p. Wrangel. Nie jest to nic wielkiego, a dopomóc młodemu
chłopcu byłoby zawsze zasługą i dobrym uczynkiem.
Szanownej i Zacnej Profesorowej łączę wyrazy szacunku i przyjaźni p. Abichtowi 2,
Malinowskiemu 3 uszanowanie łączę. Biskup Lipski prędko już wyjeżdża z Petersbur
ga i do Wilna na czas jaki przyjedzie.
Polecam się pamięci i dobremu sercu, zawsze pełen największego szacunku i przy
jaźni, najżyczliwszy sługa
Ks. Krasiński

Adolf Abicht (1793-1860), profesor patologii, terapii i historii medycyny Uniwersytetu Wileńskiego.
Mikołaj Malinowski (1799-1865), filareta, historyk, uczestniczył w pracach Wileńskiej Komisji Ar
cheologicznej, wydał szereg źródeł z dziejów Polski i Litwy.
2
3
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PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 24.
List Adama F. Adamowicza do żony, napisany w Jaszunach, datowany na rano,
12 grudnia 1848 r.
Kochana Żonusiu,
Smutny list twój otrzymałem i starać się będę pojechać do Grodna, chociaż już
może być za późno – jeśli nie pojadę, to przyjadę z Panią Balińską i Panną Julcią jutro
do Ciebie na herbatę. Tu list piszę u p. Jana Śniadeckiego. Całuję Ciebie, moja kochana.
Bądź zdrowa.
Twój
Adam

PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 41-42.
List Michała Balińskiego do Ada
ma F. Adamowicza, napisany w
Jaszunach, 30 października 1857 r.
Nie umiem prawdziwie zna
leźć wyrazów na podziękowanie
kochanemu Panu Adamowi, sza
nownemu przyjacielowi memu,
za ów list uprzejmy z Kreut
znach datowany, którym mnie
Pan zaszczyciłeś i uradowałeś w
lecie. Gdybym Pana tak nie ko
chał jak kocham, to bym może
oszalał z zazdrości, że tyle świa
ta widział , tyle ludzi poznał.
A ja tymczasem hreczkę na
piaskach naszych litewskich
siałem i co gorsza dość kiep
ską z posianej zbierałem. To
mi dwie sprzeczności. Ale po
czekajcie no, odpłacę ja kiedyś
wszystkim panom turystom
i poważnym nawet wędrow
com za to, bo jeżeli w wieczną
podróż na tamten świat pręd
ko się nie wybiorę, to jak ko
lej żelazna urządzi się przez
Wilno, przez Franko-Gallów
w roku, da Bóg, 1859, tak
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czmychnę stąd na cały świat szeroki, że zajrzę do wszystkich jego kątów, tam nawet,
gdzie się wam nie śniło być kiedykolwiek. A wtenczas spróbujemy się w relacjach
o naszych wędrówkach. I ja pewno będę miał wyższość, będę ciekawszy. A dlacze
go to, spytasz Pan? Oto dlatego, że Pan prawdziwie uczony, musisz, choćbyś i nie
chciał, wiernie i dokładnie to coś widział, opowiedzieć, bo masz swój fach, pilnujesz
się głównie swojego przedmiotu. A ja, szubrawiec, niedouczony, mogę latać i gadać
jak chcę i umiem, a gdzie czego nie umiem, to mogę dołgać á la Triplin. Rozumie Pan,
mówiąc wyrazami nieboszczyka X. Osińskiego?
Ale to ważniejsza rzecz, co mam Panu donieść, że w Kostrowiczach u Garbowskich,
gdzie moja żona dotąd jeszcze bawi, nie mówię żal, ale płacz i lament, żeś Pan do nich
jadąc do Grodna nie wstąpił. Odebrałem tu listy prawdziwie z tego powodu żałosne.
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Ale ja, jak żałuję, żem Pana nie mógł zobaczyć i powitać w Jaszunach, podczas Jego
przejazdu do Wilna. Chciałbym zaraz pojechać i nacieszyć się Pańskim obliczem tak
długo nieoglądanym, nacieszyć się tyle zajmującą i miłą dla mnie rozmową z nim. Ale
co tu robić, kiedy tyle zatrudnień i robót przykuwa mnie do domu w tych dniach, że
ani na jeden dzień wyruszyć stąd nie mogę. Prócz tego w tych dniach czekam powrotu
żony mojej z dziećmi z nią będącymi. Wiem zaś, że Pan mi nie odmówisz swojej łaski
i odwiedzisz nas, przynajmniej za powrotem mojej żony. Czy mam się cieszyć tą słod
ką nadzieją? Czy będę mógł konie przysłać? Proszę o odpowiedź. Będzie to wielka
dla nas uroczystość. A razem proszę mi coś powiedzieć o zdrowiu i powrocie ze wsi
Pańskiej żony, bo o zdrowiu Pana Adama po tak powabnej i rozległej wędrówce nie
wątpię.
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PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 41-42.
List Michała Balińskiego do Adama F. Adamowicza, napisany w Jaszunach, 30 października 1857 r.

Kończę ten list na dzień [słowa nieczytelne] kochanego mego przyjaciela i polecam
się jego pamięci i dobremu sercu.
Michał Baliński
Oj, zabiłeś mi Pan klina w głowę tymi dokumentami, które posiada Karol Sienkie
wicz do dzieł [słowo nieczytelne, prawdopodobnie Konsseuberga] o Polsce. Nie wiem, co to
jest?
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PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 40.
List Michała Balińskiego do
Adama F. Adamowicza, napi
sany w Jaszunach, 24 marca
1861 r.
Szanowny Przyjacielu!
Piszę obronę ludzi nie
słusznie oszkalowanych p.
Bartoszewicza w jego Historyi
Literatury, to jest Recenzyę
tego dzieła, natrafiłem na ta
kie miejsce: „W r. 1534 wyszło
pierwsze dzieło lekarskie w
języku polskim u Floryana
Unglera w Krakowie. Nie
znamy dobrze jego tytułu,
gdyż nie zachował się do
naszych czasów żaden jego
egzemplarz całkowity z kar
tą początkową. Autorem
był Szczepan Falimierz, na
zywany też żartobliwie Ste
fankiem z Rusi, a podobno
[słowo nieczytelne] i z ła
cińskiego. Opisuje rośliny
i wódki z ziół rozmaitych,
o nasionach, o kamieniach
drogich, o pulsie, o ludz
kich niemocach, o pusz
czaniu krwi i bańkach,
o morowości powietrza
i lekarstwa rozmaite podaje na choroby. Jest także porozumienie,
że Hieronim Spiczyński, rajca krakowski i lekarz Zygmunta Augusta układał to dzie
ło. Spiczyński albowiem wiele się także zajmował botaniką i drukował różne dzieła
o roślinach, do czego mu w następstwie pomagał jeszcze Marcin Siennicki”.
Mnie się zdaje, że tu są niedokładności w tem opowiadaniu, przynajmniej porów
nując z tem, co Pan pisałeś i mówiłeś o tych dziełach. Otóż jeżeli są, proszę ażebyś był
łaskaw podać okazyą parę słów objaśnienia do tego miejsca Bartoszewicza.
Historycznie [kilka słów nieczytelnych]. Jeżeli zaś nic nie ma do dorobienia, tym le
piej. W każdym razie proszę o kilka słów łaskawej odpowiedzi, bo świeża recenzja na
warsztacie.
Z nowin wiejskich donoszę, że wiosna na promieniach słońca do nas przyjechała.
Bocian przyleciał i śnieg zamarznięty topnieje.
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Magnum Diluvium Nereczam.
Co wyraziwszy piszę, przy złożeniu głębokiej czci obojgu Państwu od nas wszyst
kich.
Pański Michał
Ze szczerym afektem przyjacielskim dozgonnym i życzliwym zawsze
M. Baliński
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PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 25-26.
List Ignacego Fonberga do Adama F. Adamowicza, napisany w Kijowie, datowany na
24 stycznia 1854 r.
Szanowny Panie Adamie,
Przy ustanowieniu b. Akade
mii medyko-chirurgicznej w Wil
nie roku 1832, ci, którzy z Uni
wersytetu do składu nowej Aka
demii przeszli, zachowali dawne
prerogatywy. Między innymi
zostawiona była przy mnie gaża
zatwierdzona czynnego profeso
ra, jaką pobierałem w Uniwersy
tecie, wyższa od gaży [słowo nieczytelne] profesorów świeżo kre
owanej podówczas Akademii.
W rozkazie cesarskim naznacza
jącym ową Akademię, nie masz
zastrzeżenia, aby translokowa
nym z dawnego miejsca pro
fesorom zostawić przeszłą ich
[słowo nieczytelne] zasobność;
lecz bez wyraźnego zalecenia
stać się to nie mogło.
A ponieważ okoliczność ta
jest dziś dla mnie potrzebna,
śmiem tedy prosić Szanow
nego Pana Adama, aby się ra
czył wywiedzieć o rzeczonej
okoliczności osób, które o niej
pamiętać jeszcze mogą, a mia
nowicie u byłego kassyera
Akademii, Stanisława Ro
dziewicza, który w tej rzeczy najlepszą dać
może informację. Udałbym się był prosto do niego, lecz nie wiem o miejscu jego prze
bywania. Drugiem źródłem do wybadania prawdziwej zasady powyższej okoliczno
ści może być P. Kukolnik, który przeszedłszy ze składu b. Uniwersytetu do składu b.
Akademii, bez wątpienia także zostawiony był na przeszłej swej gaży, większej nieco
od akademickiej. Wreszcie, może jest jeszcze ktokolwiek o rzeczy tey dokładnie uwia
domiony, zwłaszcza z officyalistów kancellaryi, chociaż mi w tej chwili nie przychodzi
na pamięć. Mam nadzieję, że Szanowny Pan Adam nie odmówi swego uczestnictwa
dawnemu koledze i uwiadomić mię raczy o rzeczy tey w szczegółach, a jak można,
zakomunikuje kopię zalecenia objaśniającego powyższą kwestyę.
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PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 25-26.
List Ignacego Fonberga do Adama F. Adamowicza, napisany w Kijowie, datowany na 24 stycznia 1854 r.

Po śmierci Majewskiego i tylu innych dobrze mi znanych i przychylnych osób, tak
się moje stosunki z Wilnem przerwały, że wielce byłbym rad w osobie Szanownego
Pana Adama pozyskać korespondenta, który by mię czasem obdarzył słowem jakim
o dawnych dziełach i przeszłych towarzyszach i znajomych moich. Przy pierwszey
okazyi uprzejmie prosiłbym donieść mi, gdzie się obrała Pani Doussan z dziatkami?
O czem P. Sidorowicz, brat jej, najlepiej wiedzieć może. Pisałem o niej do Paryża, do
jednego z moich znajomych, którego adres wzięła z sobą, lecz ten odpowiedział mi,
że się do niego nie udawała, chociaż gotów byłby usłużyć jej. P. Adolfowi Abichtowi,
z którym niegdyś wiele chwil przeżyłem, proszę łaskawie przypomnieć mię i uprzej
mie pokłonić się Panu Józefowi Śniad.[eckiemu – przyp. AM] i Państwu Balińskim.
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Przez czas niejaki korespondował ze mną Józef Marszewski, osiadły w Birunach
w powiecie oszmiańskim, od roku atoli zamilkł, i bardzo się lękam, aby to milczenie
jego nie było już na wieki.
Za uwiadomienie, gdzie teraz przebywa P. Józef Śniad.[ecki – przy. AM], na wsi
w [nieczytelne], w Wilnie lub w Mozyrskiem, bardzo także będę obowiązany. Czy za
wsze jednakowo zdrów towarzysz wędrówki, Stan. Hryniewicz, którego dobrej twa
rzy i stale wesołemu humorowi bardzo zazdrościłem. [Cztery słowa nieczytelne] pływali
po morzu, odbierałem wiadomości od kilku osób, które się tamże znajdowały, o pro
fesorach wileńskich, o których potem nic już więcej nie słyszałem.
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W tych dniach zaczęły się tu tak zwane kontrakty, na które zbiera się mnóstwo
szlachty dla załatwienia interesów i nie mniejsza może [słowo nieczytelne] dla wymiany
towarów na pożądaną gotówkę. [Zdanie nieczytelne].
Znany Panu Adamowi Prof. Leonow dostał choroby podobnej do tej, którą miał
poczciwy nasz Felix Rymkiewicz 4; porzucił więc i osiadł na chutorze w okolicy [słowo
nieczytelne]. Drugi znajomy Pański, Miram, wybrany na dziekana, z wielkim zapałem
pełni tę godność, dawny albowiem dziekan, który w roku zaprzeszłym złamał był
4

nie.

Feliks Rymkiewicz (1816-1851), profesor terapii w czasach Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wil
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nogę, w końcu upłynnionego roku złamał rękę, chociaż się dziś ma już zupełnie do
brze.
W tych dniach examinowaliśmy medyków ostatniego i przedostatniego seme
strów, tak skarbowych jako i ochotników powołanych do służby; wszyscy cum eximia
laude w przeciągu dni kilku odbyli teoretyczne i praktyczne examina, i, pewnie nie
długo, czekać będą na swe miejsca. Nie wiem, o czym jeszcze mógłbym donieść; goto
wym jednak powiadamiać o wszystkiem, cokolwiek Pana Adama z rzeczy tutejszych
może interesować. Mnie, nawzajem, proszę napisać o skutku, jaki wzięło przedstawie
nie o Pani Majewskiej i jak się jej powiodło?
Co porabia P. Walery Górski, budowniczy znamienitego mostu na Wilejce? – mu
siał znacznie postarzeć a razem ustatkować się.
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O wielu inszych rzeczach chciałbym się pytać, lecz nie śmiem długiego pisania roz
ciągać bardziej. Proszę więc przynajmniej zachować mię w łaskawej pamięci swojej,
a razem przyjąć wyznanie osobistego szacunku i przyjaźni, z którymi zostaję.
Szanownego Pana Adama
Życzliwy sługa
Fonberg
Jejmości Dobrodziejce zasyłamy oboje najniższe ukłony i najlepsze życzenia.

PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 54-55.
List Grzegorza Belke do Adama F. Adamowicza, napisany w Kamieńcu Podolskim,
27 listopada 1853 r.
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PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 54-55.
List Grzegorza Belke do Adama F. Adamowicza, napisany w Kamieńcu Podolskim, 27 listopada 1853 r.

Jaśnie Wielmożny Mości Dobrodzieju,
Hr. Rajnold Tyzenhauz pisał do mnie zaświadczeniem chęci ukończenia dzieła Ojca
Swego, a nadto wydania nowej, obszerniejszej historyi naturalnej ptaków. [słowo nieczytelne] mnie zaś dać postara dla zajęcia się pracą. Żądał zawiadomienia, jak dogod
niej byłoby dla mnie zabezpieczyć utrzymanie tutaj Rodziny mojej. Kopię odpowie
dzi mojej, przed kilkoma dniami wysłanej, ośmielam się tu załączyć dla wiadomości
JWWPana Dobrodzieja jako życzliwego Protektora mojego, od którego doznałemjuż
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tyle dowodów łaski i względów. Przyczyny w liście do Hr. Tyzenhauza wyjaśniam,
niech mu będą usprawiedliwieniem zbytnich może żądań. Tylko wyłączne położenie
interesów zmusiło mnie podać takie warunki. Pochlebiam sobie wszelako, że jakikol
wiek rzeczy obrót wezmą, nie powinienbym przynajmniej ściągnąć na siebie chęci zy
sku. Poświęciwszy bowiem przeszło 3000 r. to jest sumę szczupłego funduszu mojego
na wydanie polskiego przekładu rozbioru dzieł Cuviera i zakupienie ksiąg do prac
potrzebnych, dowiodłem jak mocno dobru publicznemu chciałbym służyć. Z zupełną
ufnością polecam Pani i JWWPanu poprzeć mnie przed Hrabią Rajnoldem Tyzenhau
zem, jeżeli życzyłby znaleźć potrzebę tegoż i zostaję na zawsze z wysokim uszanowa
niem Jaśnie Wielmożnego Pana i Dobrodzieja.
Najniższym sługą
G. Belke

Załącznik: Kopia listu Grzegorza Belke do Rajnolda Tyzenhauza, datowanego na
21 lutego 1853 r.
Z prawdziwą pociechą serca i z najwyższem dla JWPana uszanowaniem, przeko
nałem się z listu Jego, że JWPan nie tylko masz stały zamiar ukończenia dzieła czci
najgodniejszego Ojca Swego, lecz nadto życzysz sobie wydać obszerną historyę na
turalną ptaków, któryby obok ścisłości nauczania, była zajmująca dla większości czy
telników. Piękna to myśl, godna Potomka [słowa nieczytelne] znakomity odznaczył się
szeregiem prawdziwie [słowo nieczytelne] prac użytecznych. Urzeczywistnieniem jej
byłoby zaiste [słowo nieczytelne] pomnikiem wymownie świadczącym o miłości [słowo
nieczytelne] za najszczęśliwszego bym się poczytał, gdybym mógł [słowo nieczytelne]
większe zasługi tak chwalebnemu przedsięwzięciu [słowo nieczytelne]. Postarałbym się
wykonać je najsumienniej według szczegółów zrobionych w liście JWPana. Lecz uło
żenie warunków jak zostawiwszy służbę rządową, mógłbym przenieść się do Postaw,
jest dla mnie zadaniem. Z jednej strony, najmocniejszy pociąg do zatrudnień tak przy
pisanych z wrodzoną skłonnością moją, obowiązek pracowania dla dobra ogólnego,
wdzięczność za zaszczyt powołania mnie do uzupełnienia dzieła jednego z najznako
mitszych uczonych naszych, z drugiej, potrzebę człowieka do majątku i obowiązków
względem rodziny, stają z sobą w jawnej sprzeczności. Wśród wahania sę, co mam
napisać, pochlebiam sobie, że JWPan Dobr. wchodząc w położenie moje, nie weźmiesz
za złe, jeśli mu wprzód stan interesów moich z całą otwartością opowiem. Z miejsca
Sekretarza Konsystorza, które obecnie zajmuję, mam dom do mieszkania i 400 r. pen
syi, drugie tyle pobieram od Ks. Biskupa za ułatwianie urzędowego [słowo nieczytelne]
Jego Korrespondencyi. Nie przerywając służby, w której już lat 23 zostaję, mogę się
spodziewać choć niewielkiej emerytury, mieszczącej się od … do … r. Nadto, inne
go, równie spokojnego i nieuciążliwego obowiązku, trudno mi byłoby potem znaleźć,
a przynajmniej oczekując i starając się o nową posadę przez czas nieograniczony, mu
szę koniecznie na utrzymanie siebie i rodziny mieć zarobek pieniężny. Do tego dodać
należy, że w mieście gubernialnym łatwiejsze są opłacenia trojga dzieci, z któremi,
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równie jak z żoną moją, na czas wyjazdu mego do Postaw, nie mógłbym się rozłączyć,
inaczej, przywiązany i przyzwyczajony do rodziny, w oddaleniu od niej na długo,
tęskniąc i niepokojąc się, nie miałbym zebranych myśli, tak nieodzownie potrzebnych
przy zajęciach umysłowych. Na ostatek [słowa nieczytelne] też niektóre interesa fami
lijne staraniem obcych osób, narażony [słowa nieczytelne] koniecznych potrzeb życia
i czasowego utrzymania [słowa nieczytelne] koniecznością inszej posady, zmuszony
jestem upraszać pensyi 3000 r. rocznie. Gdyby zaś przyszedł [słowa nieczytelne] no
wej obszernej ornitologi i gdyby w tem [słowa nieczytelne]. Sam czuję, że wiele żądam
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od JWPana [słowa nieczytelne] niech będą usprawiedliwieniem zbytnich moich próśb.
O decyzji swej racz mnie JWPanie zawiadomić [słowa nieczytelne] czas przedłożenia
próśb o dymisję. Jeśliby warunki powyższe zostały przyjęte, prosiłbym o przysłanie
750 r. na wydatki podróży mojej i niektórych przed wyjazdem potrzeb. W każdym
razie i jakikolwiek obrót rzeczy wziąć mogą, upraszam JWPana Dobr., abyś raczył
zachować względy swoje, tem dla mnie prośbę, że są [słowo nieczytelne] spadkiem po
niewygasłej nigdy [słowa nieczytelne] Mojem łaskawości, nieodżałowanego śp. Ojca
JWPana.
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PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 52-54.
List Rajnolda Tyzenhauza do Adama F. Adamowicza, napisany w Petersburgu,
18 grudnia 1860 r.
Najłaskawszy Panie Profesorze Dobrodzieju,
Zbliżająca się rocznice imienin Pani Pana Professora dają mi powód przypomnie
nia się ich pamięci. Chciałoby się żywą mową pozdrowić życzeniami, ale podobno, że
przed marcem nie będę mógł zdążyć do Wilna. Sam się dziwię, gdy wspomnę, że już
tak dawno stron swoich nie widziałem.
W tej chwili odbie
ram list Łaskawego Pana
Professora. Bardzo mię
ucieszył. Z jakich wzglę
dów nie potrzebuję mó
wić. Za wszystkie wieści
próżno chciałbym od
wdzięczyć i memi, tych
nie mam skąd zabrać,
ale nie obawiam się być
dłużnym w tem, co się
tyczy tej starej przy
jaźni, którą list Pana
Profesora przemawia,
a którą taki zapas cho
wam dla obojga Pań
stwa, że o nim pisać
nie mogę, bo bym nie
zmieścił się w naj
dłuższym liście.

PAHL, F. 1135, spis 5, 19,
s. 52-54.
List Rajnolda Tyzenhauza
do Adama F. Adamowicza,
napisany w Petersburgu,
18 grudnia 1860 r.
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Że nikt za kołtuna nie wziął nagrody, rzecz tylko dlatego nieprzyjemna, że prawda
tak trudno na pożytek ludzki się odkrywa. Ale jeżeli ma być tak tajemniczą, to z dru
giej strony dobrze, że kilka lat piszą nasi lekarze o czemkolwiek i jeszcze pisać będą.
Dużo miałbym do gawędy. Ale że to przegadać łatwo, co pisać trudno, zatem do
osobistego widzenia się w Wilnie, którego mocno pragnę. Strach co to wody upłynęło.
Przyjdzie czas, że będą mówić, chcąc w ten sposób się wyrazić: wiele tu pociągów
kolei żelaznej już przeszło, od czasu jakeśmy się widzieli.
Właśnie to tych kolei z największą niecierpliwością wyglądam, a francuzi maru
dzą, mimo całe moje z tego nieukontentowanie. Ale za co najbardziej na nich jestem
zażalony, to, że karmili mię dwa lata nadzieją drogi i stacyi pod oknami na wsi, a teraz
milczą i nie robią, jak gdyby nigdy nie obiecywali. To także zdrowiu szkodzi.
Co do mojego zdrowia, to to byłoby z Łaski Bożej niezłe, gdybym sam przez nie
ostrożność nie przyczyniał się do różnych dolegliwości. Zapewne i klimat niewiele
pomaga. Przejście z jesieni do zimy było nieszkodliwe i raczej nieźle się trzymałem.
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Pana Swiderskiego jeszcze nie widziałem, ale doktor Kozłowski i Pan Hejmann
dali mi niejakie szczegóły o Państwach Professorach. Mówiono mi, że Pani jak zwykle
zimą cierpi na artretyzm. Jakby to temu zaradzić, bieda z tymi choróbskami.
Tymczasem w oczekiwaniu chwili widzenia się polecam siebie Łaskawej Pamięci
jako najżyczliwszy i najuprzejmiejszy sługa.
R. Tyzenhauz
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List Rajnolda Tyzenhauza do Adama F. Adamowicza, napisany w Wilnie, 11 marca
1861 r.
O szóstej zasnąłem tego dnia, co byłem łaskawie nieprzewidzianie odwiedzony
o 8mej.
Za arkusze najpokorniej dziękuję.
Przepraszam, jeżeli natręta nasłałem. Ów Pan Doktor zapytywał przez konsula
angielskiego w Warszawie, do kogo mógłby się udać w Wilnie w celach jego specyal
ności. Wskazałem miejsce, do którego się udał.
Jeżeli mogę być Panu Profesorowi przyjemnym i owemu cudzoziemcowi, proszę,
może raczycie odwiedzić choćby dziś o 7mej.
Sługą
R. Tyzenhauz

PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 49-50.
List Rajnolda Tyzenhauza do
Adama F. Adamowicza, napisa
ny w Petersburgu, 14 stycznia
1867 r.
Łaskawy Panie Professorze
Dobrodzieju,
Dziękuję Państwu obu za
pamięć o moich imieninach.
Zdrowie moje powraca do po
rządku, ale mrozy trzymają w
domu.
Iwanowskiego będę czekał,
ale on tak rozszarpany wielu
obietnicami, które daje na pra
wo i na lewo, nie wiem, czy co
z niego wyduszę.
On przeciwnie mówi, że
Górski Waleryan niezmiernie
zazdrosny o swoje papiery;
chowa je przed okiem ludz
kiem, że on jeden potrafił
dostać bibliograficzne noty,
pokazywał mi one.
Co to za Władysław Trem
bicki? Gdzie umarł i z czego
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List Rajnolda Tyzenhauza do Adama F. Adamowicza, napisany w Petersburgu, 14 stycznia 1867 r.

zbiór zrobiony. Co do książek, muszę być bardzo ostrożny, aby nie nałowić dubletów.
Skład rozumie się w Wilnie.
W.Z. Co to za Duszakiewicz żonaty z Pomarnacką; jakie [słowa nieczytelne] i wiem,
to co zapomnę. Nazwisko mi znajome, ale nie mogę do ładu przyjść z pamięcią.
Pan Professor Dobrodziej racz pisać pamiętnik ogólny, a nie specjalnie naukowy.
Pamiętniki tych, co widzieli i umieli zapamiętać co warto, rzecz niezmiernej wartości.
Najmniejsze szczegóły towarzyskiego życia w różnych warstwach towarzystwa, czę
sto więcej światła rzucają na polityczne poglądy.
Tymczasem Pana Professora i Panią Professorową pozdrawiając, polecam się ich
Łaskawej Pamięci jako najżyczliwszy i najuprzejmiejszy ich sługa.
R. Tyzenhauz
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PAHL, F.1135, spis 5, 19, s. 34.
List Antoniego Wagi do Adama F. Adamowicza, napisany w Warszawie, 8 czerwca
1857 r.
Jaśnie Wielmożny Mości Dobrodzieju,
Nadaremno od lat kilku podejmując starania około nabycia dwóch książek w Wil
nie wydanych, postanowiłem udać się, jadąc do JWM Pana Dobr., w nadziei, iż może
jaki stały i dawny mieszkaniec Wilna, a mający rozgałęzione stosunki w tem mieście,
w którym są, jak słysza
łem, i antykwarze, sta
raniom moim skutecz
nie dopomóc raczysz.
W r. 1829 wyszła tam
Geometrya wykreślna
czyli Wykład rzuto
wych i obrazowych
wykreśleń itd. przez
Hipolita Rumbowi
cza, dzieło, którego
tylko pierwsze ar
kusze do Pag. 80 we
dwóch zeszytach in
4o z siedmiu tablica
mi figur do handlu
dano. Otóż pragnął
bym dostać te dwa
zeszyty, które się u
nas wielką rzadko
ścią bibliograficzną
stały i tylko dwie
znam w Warszawie
osoby, które je mają,
lecz odstąpić ich nie
mogą. Równie mi
pożądany jest dru
gi tom wielkiego
dzieła Narbutta,
Dzieje starożytne
narodu litewskie
go, którego na
bycie tem mniej
obiecywać sobie
mogłem, że poje
dynczy, a do tego
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jeden z początkowych, tom takiego dzieła, jeśliby znalazł się oderwany od kompletu,
to chyba tylko w Wilnie, gdzie był drukowany.
Gdybym był tak szczęśliwy, że nie nadaremnie JWM Pana Dobr. niniejszą prośbą
o wyszukanie mi dwóch pomienionych książek obciążał, racz JWM Pan Dobr. wyszu
kane odesłać któremu z panów Pustowskich w Wilnie będącemu, a ten należytość za
nie natychmiast złoży i książki dla mnie zabierze. Otóż i cała moja prośba, bo rozle
glejszą nie śmiałbym JWM Pana Dobr. ważnych zatrudnień Jego przerywać. A tylko
pozwoli JWM Pan Dobr. dodać, że jestem ciągle pełen wysokiego uszanowania.
JWWMMPana Dobrodzieja najobowiązańszym sługą
Waga

PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 22.
List Mikołaja Malinowskiego do Adama F. Adamowicza, napisany w Wilnie, 24 grud
nia 1864 r.
Najłaskawsi i najlepsi
przyjaciele,
Przywykłem przez lat
wiele [słowa nieczytelne]
towarzyszki życia nieod
żałowanej, że w ten dzień
krzątając się po domu
zapowiadała, że musi
spieszyć oświadczyć naj
szczersze życzenia czci
godnemu Profesorowi,
którego najwyżej szano
wała i uścisnąć drogą
Panią, którą najczulej ko
chała, tak, że obumiera
jące serce jeszcze do Niej
się wyrywało.
Pobudki tego powa
żania i tej miłości były
tak zacne i szlachetne,
że tylko z rozrzew
nieniem wspominać
o nich mogę, a uczu
cia w których brały
początek, tak najzu
pełniej
podzielam,
że gorąco pragnąłem
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zakołatać dziś do drzwi Waszego mieszkania, ale nędzny stan własnego zdrowia
kazał mnie zaniechać tę myśl i raczej temu kilku słowami świadczyć o mojej starej,
niezmiennej przyjaźni i najserdeczniejszym pragnieniu dla Was wszelkich od Boga
błogosławieństw! Raczcie łaskawie przyjąć te życzenia od zostającego z najgłębszym
uszanowaniem i stateczną przyjaźnią. Łaskawych Obojga JWW Państwu Dobrodzie
jom wdzięcznym i przywiązanym sługą
Mikołaj Malinowski
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PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 20.
List Andrzeja Jastrzębowskiego do Adama F. Adamowicza, [nazwa miejscowości mało
czytelna, prawdopodobnie Ignaszki], datowany na 8 sierpnia 1867 r.
Kto ma 72 lat wieku, temu czas i bardzo czas wydawać się w podróż do drugiego
świata, ale przed tą podróżą trzeba uporządkować interesa; a toż to uporządkowanie
zmusza mnie prosić Kochanego Pana, żebyś raczył pofatygować się do dyrektora gim
nazjum dla poinformowania się, jaki najmniejszy numer pieniędzy potrzebnym jest,
żeby Władza szkolna utrzymywała in properatuum jednego ucznia przy gimnazjum
do ukończenia nauki, na
stole, ubraniu, mieszka
niu i książkach?
Uściskam Kochanego
Pana Adama z całą mocą
i wyrazami pamięci,
życzliwości i życzeniami
And. Jastrzębowski
Z odpisem, że trzeba
procenta rocznego 126 r.
i k. …, czyli 2500 r. jed
norazowo, aby razem
pierwotne
opatrzenie
zrobić dla ucznia, który
powinien być przyjęty
do gimnazjum i miesz
kać w Konwikcie, gdzie
była sala Mickiewicza.

PAHL, F. 1135, spis 5, 19, s. 20.
List Andrzeja Jastrzębowskiego
do Adama F. Adamowicza, [nazwa miejscowości mało czytelna, prawdopodobnie Ignaszki],
datowany na 8 sierpnia 1867 r.

