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Streszczenie: Edycja listów polskiego lekarza i historyka Józefa Bielińskiego (1848-1926), który przez 
szereg lat mieszkał w Wilnie, zachowanych w postaci brudnopisów w Bibliotece Wróblewskich Li-
tewskiej Akademii Nauk w Wilnie, stanowi kontynuację publikacji „Życie lekarzy w zaborze rosyj-
skim w świetle korespondencji Józefa Bielińskiego”, zamieszczonej w „Acta Medicorum Polonorum” 
w 2021 r. Tym razem przedstawione zostały listy J. Bielińskiego z lat 1884-1901, adresowane do rodziny 
i redaktorów oraz wydawców, obrazujące jego aktywność naukową w Wilnie oraz na zesłaniu w Kara-
-Kała w obwodzie zakaspijskim Rosji (obecnie Turkmenistan).

Abstract: The edition of the letters by Józef Bieliński (1848-1926), a Polish doctor and historian who 
lived in Vilnius for several years, preserved in the form of rough drafts in the Wroblewski Library of 
the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius, is a continuation of the publication "Physicians’ Life in 
the Russian partition in the light of Jozef Bielinski's correspondence", published in "Acta Medicorum 
Polonorum" in 2021. The edition presents his letters from 1884-1901, addressed to his family, friends, 
editors and publishers of journals and books. The correspondence proves his scientific activity in Vilnius 
and in Kara-Kala beyond the Caucasus mountains (now Turmenistan), where he was in exile.
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 Poniższa edycja listów Józefa Bielińskiego (1848-1926) dopełnia wcześniejszą, 
zamieszczoną w 2021 r. w „Acta Medicorum Polonorum”1. Zachowane w Bibliote-
ce Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie listy Józefa Bielińskiego z lat 
1884-19012 są różnorodne tematycznie i przybliżają nie tylko osobowość ich autora, 
ale także realia życia w najintensywniej zrusyfikowanej części zaboru rosyjskiego, 

 1 A. Magowska, Życie lekarzy w zaborze rosyjskim w świetle korespondencji Józefa Bielińskie-
go, „Acta Medicorum Polonorum” 2021, z. 1, s. 51-53.
 2 Bibl LAN Wróbl F 9 – 1432, Brulion listów Józefa Bielińskiego.
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w której znalazło się Wilno. Pochodzą z kilku ważnych dla Bielińskiego lat, kiedy jako 
uczony pracujący w trudno dostępnych dla Polaków archiwach i bibliotekach wileń-
skich osiągnął sławę i szacunek sprawiające, że o współpracę z nim zabiegali redakto-
rzy renomowanych czasopism lekarskich, historyczno-społecznych oraz krajoznaw-
czych, następnie z okresu pracy lekarskiej w Kara-Kała na Zakaukaziu i w Warszawie. 
W Wilnie doznał bolesnej utraty ukochanej córeczki Jadwigi. W Kara-Kała wykazał się 
hartem ducha, patriotyzmem i pracowitością. W Warszawie zaznał wreszcie spokoju 
potrzebnego do pracy naukowej, ale borykał się z trudnościami finansowymi, ponie-
waż Rosjanie nie przyznali mu emerytury.
 Nie wszystkie listy Józefa Bielińskiego są datowane, dlatego zostały uporządkowa-
ne według miejsc nadania, którymi były, jak wspomniano, Wilno, Kara-Kała i Warsza-
wa. W Wilnie Józef Bieliński, pochodzący z Kujaw absolwent uczelni warszawskiej, 
znalazł się w 1880 r. dzięki protekcji krewnej żony (siostry teścia), Joanny z Bartmiń-
skich Dubickiej, która poprzez wpływowego męża-generała wydostała go z Chołunicy 
w guberni wiackiej, gdzie pracował jako lekarz górników i robotników, a niekiedy też 
polskich zesłańców3. W Wilnie objął posadę lekarza wojskowego i włączył się w dzia-
łalność Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego jako jego bibliotekarz i archiwista oraz 
referent zagadnień lekarskich na posiedzeniach. W wolnych chwilach przeprowadzał 
kwerendy archiwalne i biblioteczne celem poznania dziejów Cesarskiego Uniwer-
sytetu Wileńskiego i Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie. Udało mu się uzy-
skać dostęp do polskich rękopisów znajdujących się w bibliotece publicznej, chociaż 
w terroryzowanym przez Rosjan Wilnie wydawało się to nieprawdopodobne. Polscy 
mieszkańcy miasta żyli pod ciągłą presją zaborców. Obowiązywał zakaz mówienia po 
polsku, za złamanie go groziło wydalenie z miasta. Wilnianie tracili ducha i nie inte-
resowali się działalnością społeczną, nie utrzymywali też kontaktu z mieszkańcami 
pozostałych ziem podzielonej przez zaborców Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jak 
pisał Suligowski: „wobec Europy przedstawiało się Wilno jako miasto umarłych”4.
 Kiedy Bieliński zaczął publikować swoje prace w czasopismach warszawskich, 
zwrócił na siebie uwagę społeczeństwa Królestwa Polskiego. Najpierw Stanisław 
Kośmiński poprosił go o współpracę przy opracowywaniu biografii lekarzy z Wil-
na, celem zamieszczania ich w przygotowywanym przez niego „Słowniku lekarzów 
polskich”. Potem, to było w 1886 r., Bieliński otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie 
Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego za monografię „Stan nauk lekarskich za 
czasów Akademii Medyko-Chirurgicznej wileńskiej. Przyczynek do dziejów medycy-
ny w Polsce”.
 Fakt, że w poddawanym rusyfikacji Wilnie pojawił się Polak uprawiający polskie 
pisarstwo historyczne bardzo nie podobał się Rosjanom. Bieliński zdawał sobie z tego 
sprawę. Kiedy w Warszawie powstał komitet, który dla uczczenia jubileuszu 500-lecia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego zamierzał opracować i wydać drukiem monografie pol-
skich szkół wyższych, poprosił Bielińskiego o opracowanie całych dziejów Uniwersy-
tetu Wileńskiego, od 1579 do 1831 r. Próbował się od tego wymówić w obawie przed 

 3 A. Suligowski, Józef Szeliga Bieliński, jego działalność i jego prace, Warszawa 1931, s. 7. 
 4 Tamże.
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sankcjami rosyjskimi, ale jego argumentów nie przyjęto. Pół roku później, w 1887 r., 
został skierowany do pracy w charakterze lekarza miejskiego szpitala w Kara-Kała 
w obwodzie zakaspijskim, na granicy z Persją, tam, gdzie wobec niezdrowego klima-
tu stale panowała żółta febra i inne choroby tropikalne. Zabrał z sobą wypisy z do-
kumentów archiwalnych i książek, co pozwoliło mu ukończyć dzieło, które obiecał 
napisać i które w 1889 r. przekazał do Warszawy. Zostało wydane w trzech tomach 
w latach 1889-1890 w Krakowie. W 1901 r. udało mu się uzyskać zwolnienie ze służby 
państwowej w Kara-Kała. Wobec zakazu zamieszkiwania w Wilnie, osiedlił się w War-
szawie. Tam opracowywał dzieje warszawskich szkół wyższych5.
 Tych właśnie lat i spraw dotyczą przytoczone poniżej listy. Pierwszy z nich przy-
pomina, że Józef Bieliński był znawcą metod walki z cholerą, którą latem 1873 r. z po-
wodzeniem leczył w podwarszawskim Kałuszynie. Wtedy jeszcze nie znana była 
przyczyna choroby (Robert Koch odkrył przecinkowca cholery dopiero w 1884 r.), ale 
Bieliński – jak wynika z listu – postępował racjonalnie, kładąc nacisk na dezynfekcję. 
Wśród listów, zasługują na uwagę te, w których Bieliński delikatnie wytyka błędy 
oraz pominięcia autorom nowo wydanych bibliografii, a także te, w których narzeka 
na osamotnienie i brak pomocy od rodaków. Nie chodziło bynajmniej o pomoc ma-
terialną, ale o przesyłanie do Kara-Kała czasopism i wypisów pozwalających konty-
nuować działalność naukową. Jego prace naukowe także budziły polemiki i krytykę, 
takie podejście wykazał inny historyk Antoni Karbowiak.
 Niektóre listy dowodzą cyrkulacji czasopism naukowych między Warszawą, 
Peters burgiem, Wilnem a Krakowem oraz żywego odbioru ich treści. Z zaciekawie-
niem czytano też monografie historyczne poświęcone dziejom kultury polskiej, w tym 
– co bardzo interesowało Józefa Bielińskiego – szkolnictwa wyższego. W przeciwień-
stwie do innych autorów, tworzył epokowe monografie tylko w oparciu o zasoby pa-
mięci oraz skromną bibliotekę, którą udało mu się wywieźć do Kara-Kała. Z listów 
wynika, że zesłania do Kraju Zakaspijskiego nie spodziewał się. Przypuszczał, że po 
kilku latach pracy w lazarecie wojskowym w Olicie zostanie raczej odkomenderowa-
ny do Petersburga. Polecenie wyjazdu do Kara-Kała było tak nagłe, że nie zdążył za-
pakować książek.
 Godny podkreślenia jest szacunek Bielińskiego wobec zasłużonego wileńskie-
go lekarza Juliana Titiusa. Mimo oddalenia, w liście wysłanym z Kara-Kała poprosił 
dr. Władysława Zahorskiego o przetłumaczenie na rosyjski (aby można było odczytać 
tekst publicznie w Wilnie, mieście, w którym mowa polska została zabroniona) i wy-
danie drukiem w 25 egzemplarzach laudacji dla niego przeznaczonej z okazji 50-lecia 
pracy zawodowej. Jeden z tych egzemplarzy zachował się w zbiorach Biblioteki Naro-
dowej w Warszawie. 
 W poniższej edycji uwspółcześniono rażące archaizmy językowe. Listy pozosta-
wiono z podpisem autora lub bez, tak jak w gromadzącym je brulionie.

 5 A. Wrzosek, Józef Bieliński (1848-1926), [w:] PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 51-52.
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Listy z Wilna

List do Joanny z Bartmińskich Dubickiej6

 Wilno, 1884 r.
 Szanowna Ciociu,

 Dla trzech przyczyn nie przetłumaczyłem tabeli7.
 1a) drukować jej w czasopismach lekarskich warszawskich – rzecz spóźniona; 
od dwóch przeszło miesięcy przedmiot ten wyczerpująco jest opisywany w każdym 
numerze, a ostatecznie Towarzystwo Lekarskie Warszawskie wygotowało rzecz po-
dobnej treści i takową ogłasza od trzech tygodni już w czasopiśmie, którego jestem 
korespondentem. Otóż dla tej ostatniej przyczyny nie przyjmą do druku tabeli, a tym 
bardziej na warunkach wskazanych mi w ostatnim liście Szanownej Cioci.
 2a) Przygotowuję w wolnych chwilach, a takowych mam niewiele, gdyż tylko ty-
dzień byłem wolny, (jak o tym pisałem) odtąd aż do dnia dzisiejszego pełnię obowiązki 
starszego lekarza, które wymagają codziennej bytności w obozie, a więc przygotowuję 
memoriał, który mam zamiar odczytać 12go września na posiedzeniu Wileńskiego 
Towarzystwa Lekarskiego. W nim przedstawiam pro i contra odnośnie dezynfekcji 
w czasie cholery8. Memoriał ten jest we wnioskach swych wprost przeciwnym tabeli. 
Materiałem do niego ostatnie poszukiwania uczonych, wywołane obecną cholerą.
 3a) najmniej ważna – że obecnie rzeczywiście z powodów wyżej przywiedzionych 
mam bardzo mało czasu.
 Gdyby pan Generał powierzył mnie przetłumaczenie innej treści rozprawy (z za-
kresu higieny), będę sobie uważać za miły obowiązek przetłumaczyć takową i ogłosić 
w Warszawie.
 Oto prawdziwe powody, dla których radbym się wykręcić od tłumaczenia tabelki.

 6 Por.: A. Magowska, dz. cyt., s. 51-62.
 7 Trudno ustalić, co było treścią tabeli. 
 8 Robert Koch odkrył przecinkowca cholery w 1884 r., dlatego J. Bieliński pisał o argumentach 
przemawiających za dezynfekcją mieszkań i przedmiotów należących do chorych na cholerę, dołów 
kloacznych itp., a także przeciw dezynfekcji, co do której nie byli przekonani zwolennicy miazmatów 
obecnych w powietrzu i odpowiedzialnych za zachorowania.
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Listy do Teodora Antoniego Melchiora Paprockiego9

List 1.

 1884 r.

 Po opracowaniu „Kuriera Wileńskiego” (1840-1863) będę miał 
skończoną bibliografię czasopism. Dużo mnie pracy kosztowało 
zebranie noworoczników, rzeczy to małe, w handlu antykwarskim 
rzadko trafiające się, a jednakże dla całości obrazu konieczne.
 Obiecano mnie wstęp do Biblioteki Publicznej, specjalnie dla opi-
sania „Kuriera”. Trudność miałem nie małą, albowiem z zasady nie 
wydają książek niemieckich, tylko rosyjskie. Pisząc książek niemiec-
kich nie omyliłem się, w przekonaniu bowiem tych panów, wszystko 
to co nie jest ruskim, musi być niemieckim; nieprawdopodobne a jed-
nak prawdziwe.
 Otrzymałem numer 7 „Wiadomości Bibliograficznych”. Szkoda wielka, że zecer 
przy składaniu nieprzytomnie bibliografię czasopism za miesiąc lipiec i sierpień w po-
dobny sposób złożył. Trudno się czyta taka kolumna pełna cyfr. Wyszukanie pojedyn-
czych artykułów przedstawia wielkie trudności, gdyż nie są drukowane (oczywiste), 
ale każdy oddzielnie, nie wszystkie w jednym ciągu. Najlepiej wyszło Gospodarstwo10, 
dzięki temu, że w „Wizerunkach” reprezentują tylko jeden artykuł. Oszczędność na 
druku wielka, przyznaję, ale inne względy ucierpiały nieprawdopodobnie.
 Mam nadzieję, że rękopis „Wizerunków” po wydrukowaniu będzie mi zwrócony. 
Szanownemu Panu on miejsce zajmuje, a mnie przyda się niezawodnie.

List 2.

 1/13 XII 1884 r., Wilno

 Szanowny Panie!
 Zdaje mi się, że jeżeli w Nrze 11 „Wiadomości Bibliograficznych”, po ukończeniu 
„Athenaeum”11 rozpocznie się druk „Tygodnika Wileńskiego”, w takim razie spodzie-
wać się należy, że w nrze 12 „Tygodnik” będzie skończony.

 9 Teodor Antoni Melchior Paprocki (1856-1895) był właścicielem warszawskiej księgarni i wy-
dawcą. Od 1882 r. wydawał „Wiadomości Bibliograficzne Warszawskie, miesięcznik dla czytających 
i kupujących książki”., jak wynika z przytoczonego listu, Bieliński dostarczał mu czasopisma wileń-
skie, „Tygodnik Wileński” i „Dziennik Wileński”, aby mógł z nich korzystać przy opracowywaniu 
bibliografii.
 10 Dział bibliografii T. Paprockiego.
 11 „Athenaeum. Pismo Poświęcone Historii, Literaturze, Sztukom, Krytyce…”, wileńskie czaso-
pismo naukowo-literackie, wydawane nieregularnie w latach 1841-1851.

Teodor Antoni Melchior 
Paprocki

Źródło: domena publiczna
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 Jak na to patrzy Szanowny Pan, proszę mnie zawiadomić, a niezwłocznie „Tygo-
dnik” wyślę.
 Od nr 1go, da Bóg doczekać, można by rozpocząć „Dziennik Wileński”. Drugą 
część „Elektryczności i magnetyzmu”12 odebrałem.
 Łączę wyrazy szacunku i poważania

                 Sługa powolny

                 JBieliński

Listy do nieustalonego adresata

 Wilno, 21 XII 1886

 Szanowny Panie!

 Nadesłane mi łaskawie trzy rozprawy, przeczytałem z wielkim zadowoleniem. 
Życzyć by nalegało, aby szkoły grodzieńskie nie były długo osamotnione. Ciekawa 
to monografia, a jak wymowna?! Doprawdy wielką to będzie zasługą ogłoszenie 
w sposób podobny szkół wileńskich, wołyńskich, białostockich itd. A ten Łużyński?! 
Wszakżeż to w takim oświetleniu dopiero można zdać sprawę, kto on zacz. Czytałem 
te pamiętniki, ale nie zrobiły one na mnie takiego piorunującego wrażenia, jak prze-
czytanie ich streszczenia, jak się podobało Autorowi swą pracę nazwać. Nawet ks. 
Chrobawskiego nie znam zupełnie, również ks. Likowskiego. Bartoszewicza znam. Je-
stem pewny, że nie tylko ja, ale każdy co przeczytał rozprawę o Łucku, będzie z upra-
gnieniem oczekiwać historii Kurii w Inflantach i na Wołyniu. Rozprawę o Akademii 
Połockiej miałem w swym ręku zaraz po jej ogłoszeniu drukiem. Obecnie czytałem ją 
po raz drugi. W pierwszym razie ubolewałem nad nieznanym mi wówczas Autorem, 
że zanadto literalnie trzymał się tytułu „Notatka” i zbyt treściwie, ciekawy bezmiernie 
przyczynek do dziejów oświaty w Polsce pozostawił. Obecnie przybył jeszcze jeden 
zarzut, który ośmielam się zakomunikować Szanownemu i Łaskawemu dla mnie Au-
torowi. A czynię to tym śmielej, że sam jestem uczniem Jezuitów, więc zdanie prze-
ciwne napisanemu, nie będzie poczytane za jakąś niechęć z góry bez przeświadczenia 
powziętą. 
 Np. na str. 2 i 3 czytam: „Akademia (Wileńska), następnie Uniwersytet w Wilnie, 
przybierała coraz to widoczniej materialistyczny kierunek” – jako dopełnienie i za-
razem wyjaśnienie powyższego, znajduje na str. 15 przypis o Znosce, który jakoby 

 12 Otrzymał książkę „Elektryczność i magnetyzm” pióra Silvanusa Thompsona, przetłumaczo-
ną na polski przez Józefa Boguskiego. Książka była datowana na 1885 r., a więc dziękujący za nią 
w grudniu 1884 r. Bieliński otrzymał egzemplarz prosto z drukarni.
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przyswajając Condillac’a13, czynił to w myśl Komisji Edukacyjnej, aby przez niego od-
rodzić społeczeństwo polskie i że ten duch Condillac’arski przeniknął i do szkół po ich 
reorganizacji w r. 1803.
 Na str. 11 w przypisku: „Paweł I wydał był ukaz, pozwalający Jezuitom objąć za-
rząd Uniwersytetu w Wilnie, ale Zakon nie korzystał (!) z tego pozwolenia”.
 Co do 1go, jeżeli z wykładanych w Uniwersytecie nauk wyłączymy nauki teolo-
giczne i lekarskie, a będziemy rozpatrywać filozoficzne stricte dzieła, przekonujemy 
się dowodnie, że między profesorami filozofii materialistów nie było. Pierwszy bo-
wiem profesor tego przedmiotu Jan Henryk Abicht14 był metafizykiem czystej wody 
i zastępca jego Dowgird Anioł15 jako kapłan pobożny materialistą także nie był, 
a o Gołuchowskim16, który objął katedrę po Dowgirdzie, a wypadła nominacja tego 
ostatniego już po zamknięciu Akademii w Połocku, również nie może być mowy, zna-
ny jest bowiem z innych pism, w których nie przebija się wprawdzie czysty metafi-
zyk w rodzaju Kartezjusza lub Leibnitza, lecz za to jako filozof polski, arcykatolicki, 
mógłby iść o lepszą z najgorliwszym przedstawicielem tego przedmiotu w Akademii 
Połockiej. Po za tym stoi potęgą Jan Śniadecki17, filozof, boć o filozofii pisał, a i nie-
mały wpływ mający na sposób nauczania, nie tylko w Uniwersytecie, ale i w całym 
okręgu naukowym wileńskim. Wiemy skądinąd, że Śniadeckiego sposób pojmowania 
filozofii był czystym psychologizmem, w astronomii sposób ten arcywygodny, bo tam 
miał pewniki naukowe, a że z metafizyki niełatwo się napisać, to jeszcze tego sposo-
bu postępowania na karb materializmu zapisywać nie można. Śniadecki był pełnym 
dzielnej logiki i wzorem głębokiego z przekonań katolika. Nie tylko tedy nie uznawał 
materializmu, ale rogi by mu przytarł, gdyby takowy podniósł się chociaż na chwilę 
w Uniwersytecie. Poza tymi przedstawicielami nauk filozoficznych, nie znam nikogo 
z mających wpływy i rzeczywiste znaczenie w Uniwersytecie, którego bym o materia-
listyczne dążności mógł posądzić – ergo zdanie Szanownego Autora dopóty za goło-
słowne będę uważać, dopóki bliżej nie będzie wyjaśnione.
 Co do 2go, to najmniejszej już dzisiaj nie ulega wątpliwości, że po ostatecznym 
rozbiorze kraju, Jezuici z O. Gruberem na czele poruszyli wszystkich i wszystko, aby 
objąć kierunek nad Szkołą Główną Litewską, a więc korzystać chcieli z pozwolenia 
Pawła18 i nawet przybyli do Wilna. Szczęściem dla oświaty i cywilizacji nie tylko na 
Litwie, ale w całej Rzeczypospolitej – zamysł ten nie udał się.
 Jeżeli porównamy rezultaty działalności Uniwersytetu i Akademii Połockiej, gdyż 
to tylko mogę zaświadczyć pozytywnie, łatwo przekonamy się, na czyją stronę prze-
waży zwycięstwo. Jaką by drogą poszła oświata i cywilizacja w Polsce, gdyby zamysły 

 13 Etienne Condillac (1715-1780) – duchowny i filozof francuski, przedstawiciel Oświecenia, au-
tor własnej teorii sensualistycznej.
 14 Johann Heinrich Abicht (1762-1816), Niemiec, zwolennik kantyzmu, profesor filozofii Uniwer-
sytetu Wileńskiego.
 15 Dowgird Anioł (1776-1835) – pijar, wykładowca filozofii i etyki na Uniwersytecie Wileńskim.
 16 Józef Gołuchowski (1797-1858) był filozofem, prekursorem romantyzmu w Polsce, profesorem 
Uniwersytetu Wileńskiego.
 17 Jan Śniadecki (1756-1830) – matematyk, astronom i filozof, profesor Uniwersytetu Wileńskiego.
 18 Paweł I Romanow (1796-1801), cesarz Wszechrusi.
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O. Grubera et consortio nie były sparaliżowane, a Uniwersytet podzielił losy Akademii, 
przesądzać trudno.
 Czytałem wprawdzie list Onacewicza19 do Adama Mickiewicza (Kor. IV. 276), 
w którym gromy rzuca na Śniadeckiego, ale go o materializm bynajmniej nie poma-
wia. Szulgin za to pomawia Uniwersytet o klerykalizm, ultraemulacjonizm. Jak to po-
godzić? Doprawdy, Uniwersytet potrzebuje rehabilitacji, a przynajmniej bezstronnego 
wyjaśnienia, odnośnie ducha, jaki w nim panował. Co się tyczy Znoski20, to bardzo 
być może, że przyswajając Condillaca21 marzył o tym, że i on coś będzie znaczył, jeśli 
coś wyjaśniać zacznie jako przedstawiciel materializmu na Litwie. Jeżeli tak myślał, to 
się gorzko omylił, bo on właśnie aż do r. 1823 nic nie znaczył w Wilnie. Był popycha-
dłem, jeśli tak można się wyrazić, a to dziekaństwo to farsa. Wiadomo, że Lelewela nie 
zatwierdził Minister, a za wpływem Nowosilcowa mianował z wielkim zgorszeniem 
nie tylko uczciwych profesorów wileńskich Znoskę. Przeto jeżeli przed tym był figurą 
bladą, potem stał się podłą. Ale po co ja to wszystko piszę, zapyta się zapewne Sza-
nowny Autor. Doprawdy, ja nie wiem. Przesiadując całymi nocami przy niebezpiecz-
nie chorej córce, powyższe rozprawy przeczytałem nocą, a korzystając ze snu biednej 
mojej małej, podzieliłem się piśmiennie wrażeniem, jakie na mnie zrobiła Akademia 
Połocka.
 Przy tym załączam opłatek i życzenia Wesołych Świąt, Nowego Szczęśliwego Roku 
dla całego domu.

                  Bieliński

 Wilno, 25 marca 1887 r.

 Do Szanownej Redakcji „Kraju”22!

 Upraszam drugostronnie połączoną nekrologię wydrukować w „Kraju”, na co 
przy niniejszym załączam dwa ruble.
 Łączę wyrazy poważania i szacunku.
                  Bieliński

Śp. Jadwiga Bielińska, córka lekarza w Wilnie, przeżywszy lat 11, po długiej i ciężkiej 
chorobie, zakończyła życie w dniu 15 (27) marca r.b. O ciężkiej tej stracie jedynego 
dziecka zawiadamiają stroskani rodzice krewnych, przyjaciół i znajomych.

 19 Ignacy Żegota Onacewicz (1780-1845) był profesorem historii na Uniwersytecie Wileńskim. 
Opracowywał historię Litwy.
 20 Jan Znosko (1772-1833), od 1805 r. profesor ekonomii, dziekan Wydziału Moralno-Politycznego 
Uniwersytetu Wileńskiego.
 21 Etienne de Condillac (1715-1780), francuski duchowny i filozof, przedstawiciel Oświecenia, 
autor oryginalnej teorii sensualistycznej.
 22 „Kraj” – kwartalnik społeczno-polityczny wydawany w Petersburgu w latach 1882-1909.
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List do nieustalonych adresatów

 Szanowny Panie Dobrodzieju!

 Byłbym bardzo wdzięczny za udzielenie mi informacji, czy hr. Chreptowicz ze 
Szczors23 jest dostępny na tyle, że można do niego pisać w interesie tyczącym się jego 
rodziny, której monografię opracowuję; czy należy pisać do niego po francusku, czy 
też po polsku; i jaki jest jego adres. Pan hrabia, gdyby chciał, mógłby mi rozwiązać 
niektóre wątpliwości, ale że czasy zmieniają się, więc nie wiem, czy by był zadowolo-
nym z tego, że jakiś tam simplicyna poważa się zaczepiać jego ród, o którym może nie 
chciałby w danej chwili wiedzieć. O to także skrupuły skłaniają mnie, że ośmielam się 
niepokoić Szanownego Pana, uprzejmie go upraszając o łaskawą na powyższe odpo-
wiedź.
 Jeśli hrabia Chreptowicz jest takim, jakim go pragnąłbym widzieć, w takim razie 
nieobcą jest mu redakcja „Kraju”, eo ipso, Szanowny Pan miałeś zręczność poznać go 
na tyle, że będzie Pan mógł ostatecznie mnie poinformować; jeżeli zaś jest innym, to 
trudna rada, obejdę się bez jego wskazówek, na które tak wiele liczę.
 W nadziei pomyślnej odpowiedzi łączę Szanownemu Panu zapewnienia mego po-
ważania i prawdziwego szacunku i pozostaję

               Jego sługą powolnym
                 Bieliński

Wilno, Dworcowa, dom Cywińskiego

 Szanowny Profesorze,

 Znajdując się w wyjątkowym położeniu i nie mając żadnej protekcji w Petersbur-
gu, niezwykłą wybieram drogę, bo ośmielam się udać do Szanownego Pana Profesora 
z prośbą o pomoc i protekcję w następującym interesie.
 Obecnie pełnię tylko obowiązki starszego lekarza w 106. pułku piechoty ufickim, 
lecz będąc starszym już kandydatem na starszego lekarza, oczekuję nominacji natu-
ralnie na Dalekim Wschodzie. Nim to nastąpi, pułk nasz opuszcza zupełnie Wilno 
i przenosi się nad Niemen do Olity, gdzie będzie obóz uzbrojony. Z pułkiem mu-
siałbym i ja wystąpić i zrujnować mieszkanie jakie obecnie zajmuję, a szczególniej 
musiałbym przewieźć bibliotekę z 8u tysięcy dzieł. Ponieważ oczekuję nominacji i ta 
mogłaby mnie znaleźć już w Olicie, a zatem musiałbym drugi raz najmować się przed 

 23 Nazwa majątku rodowego Chreptowiczów.
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wyjazdem na nowe stanowisko, przeto przemyśliłem wyjść z tego bardzo przykrego 
położenia w ten sposób, żeby swej nominacji na starszego lekarza nie czekać w Olicie 
a w Petersburgu, i w tym celu podałem raport do swej władzy o przykomenderowa-
nie mnie do Akademii na dwa lata.
 Do raportu dołączyłem kilka robót w języku rosyjskim a tylko jedną w języku pol-
skim, nie chciałem więcej robót polskich komunikować, aby to mnie w opinii nie za-
szkodziło.
 Przedstawiając Szanownemu Panu Profesorowi główne pobudki, które mnie 
skłoniły do prośby o przykomenderowanie, mogę sobie zaszkodzić w opinii przed 
Szanownym Profesorem, że ja Akademię uważam tylko za jakieś azylum, wolałem 
jednakże postąpić z całą otwartością, pozostawiając do uznania dalszy przebieg tego 
interesu.
 Winienem się jednakże zastrzec, że ja w rzeczywistości nie uważam Akademii za 
jakiś port bezpieczeństwa, uwalniający mnie od zajęć naukowych. Przeciwnie, jakkol-
wiek jestem faktycznie lekarzem młodszym w pułku i mam się prawie dwadzieścia 
lat służby państwowej (w tej liczbie dwunasty rok jestem w wojsku), a zatem jestem 
już człowiekiem nie młodym, mimo tego wszystkiego zajmuję się nauką […] i bez 
przerwy, a zatem i pobyt w Akademii nie będzie bezowocnym dla mnie pod wzglę-
dem udoskonalenia się w naukach lekarskich. Przyznam się tedy z całą otwartością, 
że w swoim społeczeństwie jestem dobrze notowany jako literat i historyk medycyny 
polskiej, a przy tym bibliograf, spotkał mnie nawet ten zaszczyt, że zostałem powo-
łany na członka Komisji Literackiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Mało tego, 
zapytywano się mnie prywatnie, czy bym nie zechciał zająć katedry w Uniwersytecie 
Jagiellońskim Historii Medycyny po Oettingerze. Na tę ostatnią propozycję nie zgo-
dziłem się głównie dla tego, że nie jestem doktorem medycyny, o czem proponujący 
mnie nie wiedzieli, nie przypuszczając nawet żebym ja nie był dotychczas doktorem 
medycyny.
 Będąc familijnym człowiekiem i do tego ubogim, nie mogłem myśleć o wyjeździe 
do Petersburga i żyć na dwa domy, dlatego siedziałem sobie spokojnie w Wilnie, kon-
tentując się małym i pracując bez przerwy, ale gdy mnie zagroziła Olita, gdy tak się 
złożyły okoliczności, że w każdym razie muszę opuścić Wilno, więc postanowiłem 
skorzysta ze zręczności i dwa lata przepędzić w Petersburgu, na czem naukowo bez 
warunkowo skorzystam wiele.
 Nie wiem, czym wszystko opisał w ten sposób, aby się z jednej strony zarekomen-
dować Szanownemu Profesorowi, a z drugiej pozyskać Jego współczucie w przykrem 
położeniu w jakim się znajduję. Pozostaje mi ostatnia prośba, za przychylenie się do 
której wdzięcznym będę nieskończenie. Nie wiem, czy Szanowny Profesor należy do 
Komitetu uczonego, który będzie rozpatrywał pracę kandydatów na przykomende-
rowanie, jeśli tak, w takim razie bardzo uprzejmie proszę o łaskawe za mną słowo, 
aby mnie przykomenderowali na koszt skarbu. Dla mnie to rzecz ważna, gdyż matka 
i żona pozostać muszą w Wilnie, a wówczas pensja z trudnością wystarczy na dwa 
domy, a po wtóre, dałem deklarację, że jeżeli na własny koszt będę przykomendero-
wany, to po dwóch latach będę zmuszony udać się do Petersburga do miejsca przezna-
czenia o własnym koszcie, a jeśli w tym czasie nie, to do Olity.
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Listy z Kara-Kała

List do Kazimierza Poderni

(dopisek Józefa Bielińskiego: Pozostawiam to jako pamiątkę, ile to trudności należało 
ponieść przy pracach naukowych o Wilnie).

 Szanowny Panie Kazimierzu!

 Co to znaczy: obyśmy lepszych niż przed paru dniami wiadomości prędzej się 
doczekali…? Jestem tym więcej zaniepokojony, że nie domyślam się nawet, do czego 
się to odnosi. Ja bowiem nic a nic nie wiem o tem, co się poza „Dziennikiem Wileń-
skim” dzieje. A i ten „Dziennik” irytuje mnie niepomiernie. Proszę wyobrazić sobie, 
sprowadziłem pakę z czasopismami, więc „Dziennik”, więc „Wizerunki”, „Tygodnik 
Wileński” i wreszcie „Pamiętnik religijno-moralny”. W „Dzienniku” znajduje stresz-
czenie protokołów z posiedzeń literackich i publicznych Uniwersytetu Wileńskiego. 
Od r. 1815 do 1818 podane są tylko odczyty, a właściwie tytuły odczytów, za 1819, 
1820, 1821 i 1822 streszczenia jeszcze dokładniejsze, od 1823 do końca wydawnictwa 
ani słowa o Uniwersytecie, gdy tymczasem o innych zakładach naukowych w Euro-
pie, Azji i Rosji podawane są bardzo dobre streszczenia. W ogóle „Dziennik Wileń-
ski” od r. 1824 tak jest redagowany, że podpisać by się umiał i Pan Senator Apuchtin 
i starszy od niego Senator Sołgiejowskij. Doprawdy, ręce opadają, gdy też na każdym 
kroku widzi się olbrzymie, nasuwające się przeszkody. Z pewnością w „Kurierze Li-
tewskim” są krótkie sprawozdania z posiedzeń. Wiele bowiem rzeczy kopiowałem 
z „Kuriera” w Bibliotece Publicznej dla różnych pracowników, różne wyciągi, więc 
przypominam sobie, że spotykałem się tam ze sprawozdaniami. Ponieważ tracę na-
dzieję, aby coś wydobyć z Kuratorii, więc należy koniecznie skopiować z „Kuriera” 
to co jest, takiej bowiem luki pozostawić nie można jak brak protokołów. Jestem roz-
czarowany, nikt mi pomóc nie chce. Udaję się tedy do Pana z prośbą, aby był łaskaw 
na mój koszt, kazał komu zdjąć kopie od r. 1803 poczynając i proszę o postępie roboty 
łaskawie mnie powiadomić, a najlepiej przesłać to, co się okaże skopiowanym. Maj już 
nadchodzi, a ja niewiele postąpiłem naprzód.
 Czy nie ma Pan „Gazety Literackiej” wileńskiej wydawanej przez Grodka w Wil-
nie? Wychodziła w r. 1806. Mam egzemplarz, ale w której pace, nie wiem. Jeżeli Pan 
nie ma, to może ktoś bliżej lub dalej znajomy ma, potrzebna jest.
 Również bardzo potrzebny jest „Słownik rytowników” Rastawieckiego. Mistrzowi 
dawałem kiedyś do czytania, zatem on nie ma swego egzemplarza, zresztą prosiłem 
go już o ten słownik, pożyczając słownik malarzów.
 Czy Wydział Prawny, który pisze Pan [nazwisko nieczytelne] już postąpił? Nikt ze 
mną w tej materii korespondować nie chce i dlatego nie wiem nawet, czy co zrobione 
i czy w ogóle cokolwiek się robi, a jeżeliby kiedyś napisało się, że inteligencja wileńska 
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od wszystkiego umyła ręce poprzestając na pobożnych westchnieniach, to też inteli-
gencja gotowa by była obrazić się za to. Nie wiem już, co robić. Od p. Hipolita również 
żadnej wiadomości nie mam.
 Dlatego tak jestem rozdrażniony i zmartwiony, że ja – mając jak każdy przeciętny 
wileńczyk obowiązek służby – mimo tego, ilekroć razy odebrałem czy to z Krakowa, 
czy ze Lwowa, czy z Mitawy, od pracowników żądanie, aby się o czymś dowiedzieć, 
coś skopiować (broszury całe), nie wahałem się ani chwili, szedłem do Biblioteki Pu-
blicznej, kłaniałem się Szubrawcom, kopiowałem, czego żądali. Dziś od nikogo nicze-
go nie mogę się doprosić, doprawdy łatwo stracić energię do wszystkiego. 

 Łączę zapewnienia wysokiego szacunku i koleżeńskie pozdrowienia

                   Bieliński

List do dr. Macieja Łowickiego24

 21.VI. 1887

 Czcigodny Doktorze!

 Wdzięczny jestem za nadesłane mi uwagi i sprostowania. Skorzystam z nich w ca-
łej rozciągłości w wydaniu drugim. Niektóre wątpliwości jakie się nasunęły Czcigod-
nemu Doktorowi, są następstwem nieudolnej korekty, np. zamiast Bem, winno być 
Becu; Vivion, powinno być Virion, Moszyński szkołę akuszerek później położył.
 Będąc współpracownikiem „Słownika lekarzów polskich”, nie chciałem i mono-
grafii doktorów wileńskich przyłączyć do bibliografii, aby już to nie powtarzać rzeczy 
znanych, nie pisać dwa razy o jednej i tej samej rzeczy. Ulegając jednak uwagom nie-
których łaskawych na mnie korespondentów, przy wydaniu drugim wspomnę cho-
ciażby o najważniejszych pracach niektórych doktorów.
 Opracowałem Abichta na nowo z uwzględnieniem poglądu Szanownego Dok-
tora, mówiąc o jego działalności literackiej, mianowicie o patologii ogólnej, miałem 
w swym rozporządzeniu kurs litografowany z r. 1831, mianowicie część 1ą i niedo-
kończoną część 2ą księgi pierwszej. Otóż na domysł tylko piszę, że kurs ten nie był 
całkowicie (2e księgi) litografowanym. Czy się mylę?
 Również niektóre nazwiska nawiasowo są wspomniane przez Czcigodnego Dok-
tora, zwróciły moją uwagę na tę okoliczność, że za pośrednictwem łaskawem, będę 
mógł pozyskać bliższe o nich wiadomości. Zająłem się i dokończyłem już robotę, 
przedmiotem której Akademia Medyko-Chirurgiczna wileńska, a jeden z rozdzia-

 24 Maciej Łowicki (1816-1900) był absolwentem Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie, auto-
rem kilku prac o jej historii.
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łów poświęcam wychowańcom tej instytucji. Otóż o wielu z nich nic nie wiem prócz 
daty, kiedy pozyskali dyplom lekarski. Najmniejszy przyczynek jest dla mnie ważny. 
Ośmielam się tedy utrudzać Czcigodnego Doktora o informacje przede wszystkim 
o tych wychowańcach, o których w nadesłanych mi uwagach jest mowa, a po wtóre 
o tych, którzy równocześnie z Szanownym Kolegą kończyli nauki, a o których nie 
mam bliższych wiadomości.

Kujawski Jakób, mianowany po skończeniu lekarzem w pułku połockim, cała wiado-
mość.
Krupski Jason, wysłany do lazaretu wojskowego w Omsku.
Radkiewicz Karol, ukończył nauki w r. 1833.
Kamieński Jan, ukończył w r. 1839. Służył we flocie, umarł w Charkowie w r. 1862.
Walicki Juliusz, ukończył w r. 1836.
Podhajecki Hipolit, ukończył w r. 1833.
Kończący w r. 1839, o których nic nie wiem:
Awedyk Romuald
Bałandowicz Nikodem
Białły Kazimierz
Boniecki Antoni
Brzeziński Adam
Całgasiewicz M.
Chambarande Henryk (zdaje się w r. 1840)
Chmiński Jan
Ciendziewicki Tomasz
Daniłowicz Leon
Downar Stefan
Eisenblaetter Aleksander
Falkowski Paweł
Fortman Franciszek
Frankowski Aratonus
Hałaszewicz Andrzej
Krzeczkowski Aleksander
Malewski Władysław
Marcinowski Konstanty
Micewicz Tomasz
Mioduszewski Antoni
Nieczajewski Witalis
Onufrowicz Adam
Pilchowski Kazimierz
Plewako Andrzej
Radziwiłłowicz Rafał
Ratajski Achiles
Sławiński Szymon
Staniewicz Jakób
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Statkowski Wincenty
Szteyn Kazimierz
Trynkowski Zygmunt
Umiński Antoni
Wakuliński Ignacy
Wasilewski Michał
Wojewódzki Euzebiusz
Wołosewicz Józef
Wyrzykowski Piotr
Żuk Mikołaj
 A zatem na 103 wychowańców z r. 1839, nie mam wiadomości o 39.
 Wszystkich wychowańców Akademii podług moich spisów było bliko 800, a mnie 
brakuje wiadomości przeszło o 100u lekarzach. W ogóle bardzo trudno jest pracować 
bez źródła, a źródła wileńskie albo sklepików żydowskich przeszły, albo też wywie-
zione do Petersburga i Kijowa, zniszczały.
 Przy tej czynności uważam sobie za miły obowiązek złożyć Czcigodnemu Dokto-
rowi zasłużonemu na literackiej niwie pracownikowi, wyrazy głębokiego szacunku i 
poważania z jakimi pragnę pozostać

                Jego powolnym sługą
                  Bieliński

List do redakcji „Kraju”

 Do Szanownej Redakcji „Kraju”!

 W Nrze 27 „Kraju” w zbiorowej korespondencji z Wilna str. 20 szpalta 3a czytamy: 
„Kilka osób, rozwodząc się nad wyborną obsadą „Halki” na scenie letniego teatru 
w ogrodzie botanicznym, zeszło na rozmowę o autorze libretta „Halki”. Jeden utrzy-
mywał, że to napisał Kornel Ujejski, inny że Odyniec, trzeci, że bodaj czy nie Korze-
niowski? Poszukano w encyklopedyi, i tam nic wyraźnego. Jest wzmianka, że przy 
pomocy Wolskiego, Moniuszko przerobił „Halkę” z dwóch na cztery akty. Kto zaś 
był pierwszym twórcą libretta, my, wilnianie, wśród których tworzył Moniuszko, ze 
wstydem przyznajemy się, że nie wiemy”.
 Zawstydzonych wilnian mogę pocieszyć, że autor libretta jest wiadomy. Dawniej 
w Wilnie, nikomu na myśl nie przychodziło przypisywanie autorstwa libreta Hali-
ki Ujejskiemu, Odyńcowi lub Korzeniowskiemu – bo wszyscy wiedzieli, że Włodzi-
mierz Wolski w sześć dni ułożył libreto „Halki” w dwóch aktach (autograf znajduje 
się u mnie), że będąc jednym z głównych członków „Cyganeryi warszawskiej” ani się 
krył ze swym autorstwem, ani wielkiej wagi do niego nie przywiązywał, że wreszcie 
przerobienie libreta z dwóch części na cztery, kosztowało Moniuszkję aż dwa śniada-
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nia i do tego w jednym tygodniu! Przy pierwszym śniadaniu zaproponował Moniusz-
ko Wolskiemu czy by nie przerobił libreta, a przy drugim dziękował mu za skończoną 
robotę.

                Dr Józef Bieliński

 Może będziecie grzeczni wysłać mnie za zaliczeniem pocztowym te trzydziesto-
kopiejkowe życiorysy, które dotychczas wyszły, prócz „Korzeniowskiego”, który jest 
u mnie, adresując:
Kara-Kała, Zakaspijska Obłast
Doktory Bielinskomy

List do nieustalonego adresata

 Kara-Kała 15 sierpnia 1889 r.

 Szanowny Panie

 Artykuł Wizytatorowie, przez omyłkę opuszczony został przy przepisywaniu rę-
kopisu do druku. Przesyłam go obecnie z prośbą o umieszczenie go po ukończeniu 
rektorów, to jest po ukończeniu rozdziału LXVII (Uniwersytet Wileński), od którego 
Wizytatorowie powinni być oddzieleni taką linijką jak pojedyncze rozdziały. „Wizyta-
torowie” należy złożyć takiemi czcionkami jak Kuratorowie, rektorowie, profesorowie 
itd.
 Jeszcze jedna prośba. Brulion tego artykułu układałem jeszcze w kraju. Obecnie nie 
mam w Kara-Kała ani sprawozdania Czackiego z r. 1820 pod tytułem: Tłómaczenie 
się, ani Bibliografii Estreichera, skądbym mógł przepisać dokładnie tytuł tej rozprawy. 
Otóż udaję się do Szanownego Pana z prośbą, abny był łaskaw z tomu Igo Bibliografii 
Polskiej XIX wieku, loco” Czacki, przepisać tytuł tej rozprawy i umieścić w przypisku 
na str. 19, gdzie jest tak zaznaczony jak w brulionie.
 Równocześnie piszę do p. dra Żaczka, aby był łaskaw z Estreicherem w ręku przej-
rzał bibliograficzną część rozdziału LXII, którą również prawie całkowicie z pamięci 
ułożyłem. Idzie mnie o to, aby tam gdzie nie oznaczone miejsce wydania, drukarz, 
format, rok i ilość stronic – było to uzupełnionem, naturalnie przy takich pozycjach 
jak Mickiewicz, Dzieła, to nie potrzeba podawać z ilu stronic składa się każdy tom, ale 
koniecznością jest, aby było zapisane miejsce druku, drukarz, rok, format.
 Gdybym ja w kraju przebywał, nie utrudzałbym nikogo, ale wobec takich oko-
liczności sądzę, że nie będzie źle przyjętą ma prośba, z którą się polecam pozostając 
Szanownego Pana
                 Sługą powolnym
                  Bieliński
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List do prof. Stanisława Królikowskiego we Lwowie25

 Kara-Kała, 1891 r.

 Szanowny Profesorze,

 Z wdzięcznością odebrałem szacowne dzieło Pańskie poświęcone bibliografii pol-
skiej weterynarii i hodowli zwierząt. Ktokolwiek w tym przedmiocie pracował, ten 
może ocenić wielką zasługę Pańską dla literatury ojczystej jaką swym dziełem położy-

łeś, Szanowny Profesorze.
 Naturalne, żem pilnie przewertował i wiele nie-
znanych mi materiałów odnoszących się do zaj-
mującego mnie przedmiotu odnotowałem. Rów-
nocześnie spostrzegłem kilka wątpliwości, które 
uwadze Pańskiej podaję w tym celu, że jeżeli Profe-
sor przystąpi do drugiego wydania, a moje uwagi 
będą uwzględnione, w takim razie, podług mego 
naturalnie zdania, te małe ujemne strony będą mo-
gły być usunięte. Idę w swym sprawozdaniu alfa-
betycznie.
 Nr 5. Pierwszego wydania z r. 1820 nie znam 
i o jego istnieniu wątpię na tej zasadzie, że Adamo-
wicz26 wtenczas bawił się wprawdzie już piórem, 
tłumacząc niektóre artykuły innych autorów, pisane 
po niemiecku, ale nie w dziedzinie weterynarii.
 Do „Pamiętnika Tow.[arzystwa] Lek.[arskiego] 
Wileń.[skiego]”. W wydaniu z r. 1829, składającym 
się z 1 tablicy i jednej strony tekstu objaśniającego 
figurę, nie ma wzmianki, że to edycja druga.

 Nr 11. „Dzieje anatomii w Polsce”, niezmiernie szkicem nakreślone, pomieścił Ada-
mowicz nie we wstępie do „Historii nauk przyrodniczych” Cuviera, lecz w tomie IV, 
od str. 232 poczynając.

 25 Nowi rektorowie we Lwowie, „Nowości Ilustrowane” 1911, nr 28, s. 17. Stanisław Królikowski 
(1853-1924) był chirurgiem absolwentem Akademii Medyczno-Chirurgicznej w Petersburgu, potem 
kierownikiem Zakładu Weterynaryjnego w Warszawie, a od 1884 r. adiunktem, a od 1892 r. profe-
sorem Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Był redaktorem „Przeglądu Weterynaryjnego”. Książ-
ka, o której pisze Bieliński, to „Bibliografia polska weterynarii i hodowli zwierząt”, wydana przez 
S. Królikowskiego w 1891 r. we Lwowie. Wskazujący Królikowskiemu na błędy, Bieliński okazał się 
znakomitym znawcą historii weterynarii.
 26 T. Bilikiewicz, Adamowicz Adam Ferdynand, [w:] PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 26. Adam Ferdy-
nand Adamowicz (1802-1881) był polskim lekarzem pochodzenia żydowskiego, specjalizującym się 
w weterynarii. Wykładał ją dla studentów Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego i Akademii Medy-
ko-Chirurgicznej w Wilnie.

Stanisław Królikowski (1853-1924)
Źródło: domena publiczna
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 Nr 278 i następne. Szanowny Profesor nie uwzględnił prac Eichwalda27 w okresie 
petersburskim pisanych i ogłoszonych drukiem, a między licznymi tyczącymi się pa-
leontologii i geografii znajdują się odpowiednie i dla bibliografii Pańskiej.
 Nr 302 i 1005 jest to jedno i to samo dziełko. Toż samo odnosi się do numerów 304 
i 905.
 Nr 418 – tłumacz Kumelski28.
 Nr 325. Tu należałoby włączyć prace, które ogłosił Jundziłł29 w „Dzienniku Wileń-
skim” (cfr. Bieliński str. 415- v. 1.2.3.)
 Nr 540. Szanowny Profesor zapewne nie jest zupełnie przekonanym, że kryptonim 
W. K. ma oznaczać Wincentego Karczewskiego30, gdyż ten sam kryptonim pod n-rem 
581 objaśnia jako należący do Kłossowskiego Walentego31. Ja bym w tym wypadku 
poszedł za Gąsiorowskim32 (III.209) lub też specjalną przeprowadził korespondencję 
z Krakowem czy w czasie wydawania „Dykcyonarza” był emerytem Akademii Kra-
kowskiej Kłossowski, czy też Karczewski.
 Nr 863. U mnie omyłka zecerska33.
 Nr 914. Broszurkę tę miałem w ręku, o Nagrodzkim jako tłumaczu głucho. Więc 
albo u Profesora omyłka albo też mowa o innym egzemplarzu, mnie nieznanym. 
W każdym razie Nagrodzki Edward34, o którym ja piszę jako o lekarzu powiatu lip-
nowskiego, nie mógł być owym tłumaczem (pierwszy raz mogłem źle napisać), zwa-
żywszy, że wówczas był dzieckiem jeszcze. Podług mnie do Nru 914 należy Nr 918.
 Nr 1643. U mnie omyłka, którą w erratach sprostowałem. Powinno być nie 356 ale 
od str. 3-56.
 Nr 1706. Opuszczona praca weterynaryjna którą Wyżycki pomieścił u Rubena.
 Na pierwszy raz dosyć. Wybaczy mnie Szanowny Profesor, że go trudzę odcyfro-
wywaniem tych bagatelek, lecz będąc bibliografem, nie mogę obojętnie przeglądać 

 27 W. Ziembicki, Eichwald Karol Edward, [w:] PSB, t. 6, Kraków 1948, s. 210-211. K. E. von 
Eichwald (1795-1876) był profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, a po jego zamknięciu Akademii 
Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu, autorem prac z dziedziny m.in. botaniki, geologii.
 28 Norbert Kumelski (1802-1853), przyrodnik i geolog, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego 
przewidywany na katedrę technologii, której nie objął z powodu zamknięcia uczelni w ramach re-
presji po powstaniu listopadowym.
 29 Stanisław Bonifacy Jundziłł (1761-1847) był pijarem, m.in. profesorem historii naturalnej Uni-
wersytetu Wileńskiego.
 30 Wincenty Karczewski (1789-1832) studiował matematykę w Wilnie, potem pracował w obser-
watorium astronomicznym Jana Śniadeckiego w Wilnie. Opuścił Wilno w 1818 r.Był popularyzato-
rem astronomii.
 31 Rzeczywiście, to Walenty Kłosowski (1765-1809), doktor filozofii Akademii Krakowskiej, 
przetłumaczył wydany w 1788 r. i wspominany przez Bielińskiego „Dykcyonarz Medyki, Chirurgii 
i Sztuki Hodowania Bydła” autorstwa P. Nicolasa.
 32  Ludwik Gąsiorowski (1807-1863) napisał i wydał w Poznaniu trzytomowy „Zbiór wiadomości 
do historii sztuki lekarskiej w Polsce od czasów najdawniejszych aż do czasów najnowszych”. Bieliń-
ski odwołuje się do tomu trzeciego.
 33 Pisząc o rozprawie Karola Wilhelma Meyera, Królikowski powołał się na publikację Józefa Bie-
lińskiego zamieszczoną w 1886 r. w zeszycie 3 „Pamiętnika Towarzystwa Warszawskiego”. Bieliński 
wskazał, że krył się w niej błąd.
 34 Edward Nagrodzki (1812-1862) był doktorem medycyny i chirurgii.
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się pracy bibliograficznej. Naturalne, że rozpatrywałem dzieła pośrednio należące do 
bibliografii litewskiej.
 Przed kilku miesiącami nabyłem w księgarni p. Zawadzkiego uczoną rozprawę 
pańską o polskich zakładach naukowych weterynaryjnych, Jeden z przypisków, mia-
nowicie na str. 14, zwrócił moją uwagę. Chciałem te wątpliwości, jakie znalazł Sza-
nowny Pan Profesor w mej pracy stanowczo rozwiązać i rezultaty zakomunikować, 
dlatego udawałem się do uczonych (lekarzy, wychowańców Akademi, lecz nikt mnie 
nie umiał objaśnić, czy istniał drugi oddział weterynarii do którego według ustawy 
miano przyjmować młodych ludzi z elementarnym tylko wykształceniem. W przypi-
sie do ustawy Akademii wyjaśniłem, że ustawę przepisałem in extenso z „Kuriera”, 
aby dzisiejszego czytelnika zapoznać z ówczesnym językiem urzędowym polskim 
na Litwie, ergo, nie ja lecz „Kurier” winien, że niektóre wyrażenia są dziś niejasne. 
Studenci medycyny i weterynarii dzielili się też na klasy. Stopnie jakie na rocznych 
egzaminach otrzymywali, dzieliły uczniów jednej klasy na kilka oddziałów. I tak, do 
1o należeli mający celujące stopnie, do 2° dobre, do 3° mierne itd.
 Znosko35 przywłaszczył sobie tłumaczenie Tomasza Hussarowskiego, prof. filozo-
fii nie był, tylko ekonomii politycznej.

List do Lucjana Uziębło

 Kara-Kała 22 maja 1899

 Szanowny Panie!

 Z listu pana Zahorskiego dowiaduje się, że Szanowny Pan był tak łaskaw 
i uwzględnił mą prośbę, jaką do niego zaniosłem w imieniu Komitetu zajmującego się 
wydawnictwem jubileuszowym. Nim Komitet bezpośrednio zwróci się do Sz. Pana 
pozwalam sobie wynurzyć mu najserdeczniejsze podziękowania za jego uprzejmość 
i grzeczność. Że zaś Szanowny Pan oprócz różnych kłopotów w zdobyciu rzadszych 
rycin, ponosił jeszcze i koszta, o czem z tegoż listu dowiaduję się niemało, ja zawia-
damiam o tem Komitet, aby te koszta Panu zwrócił. Dla Komitetu wielką Pan łaskę 
zrobił, że raczył zająć się tak szeroką pracą jak kolekcjonowanie w warunkach tak 
trudnych jak wileńskie, przeto słuszne aby Komitet nie narażał na wydatki pieniężne.
 Raz jeszcze składając Szanownemu Panu wyrazy najserdeczniejsze łączę wyrazy 
wysokiego szacunku i poważania

 35 Chodzi o Jana Znosko (1772-1833), który jako profesor wykładał ekonomię polityczną na Uni-
wersytecie Wileńskim.



Opracowała Anita Magowska 255

Listy do dr. Władysława Zahorskiego

List 1.

 Kara-Kała, 1890 r.

 Szanowny Panie Kolego!

 Udaję się do Was z prośbą bardzo naturalną, Wy słyniecie 
jako tęgi stylista, ja po rusku pisać nie umiem; więc bądźcie 
łaskawi przejrzeć rękopis przy niniejszym załączony, po-
prawić błędy stylowe i językowe; zmienić to i owo, dodać 
kwiatów retorycznych, bez których podobne przemówienia 
nie obchodzą się, a na które nie umiałem się zdobyć.
 Bądźcie łaskawi uprosić kogo, aby to przemówienie 
w czasie posiedzenia przeczytał. Zajmijcie się z łaski swojej 
odbitką, 25 egzemplarzy na welinie, i osobną okładką, i te 
egzemplarze wyślijcie mnie [… rosyj] tym sposobem od-
bierając banderolę, równocześnie zapłacę na poczcie koszta 
odbitki i rachunki wydawnicze ukończę.
 Proszę Was bardzo, aby mowa niniejsza, gdy będzie 
drukować się w protokole, była pozbawiona tytułów, któ-
re w rękopisie są zaznaczone, a także należy usunąć spis robót [m-go Artuta – to po 
rosyjsku napisane] na końcu rękopisu umieszczony. Przy odbitce zaś proszę Was bar-
dzo, aby wszystkie moje tytuły i wykaz prac, jak w rękopisie podane, były wydruko-
wane. A dla czego zaraz to Wam wyjaśnię.
 Kara-Kała, gdzie mieszkam, jest to taka dziura, o jakiej nie macie pojęcia, i daj Wam 
Boże nie mieć nigdy o tem pojęcia. Kto raz tu wpadł, siedzi zazwyczaj do śmierci, lub 
do wyjazdu do kraju. Stosunków poza służbowych z innymi punktami osiedlowymi 
nie ma się żadnych. Otóż i ja przyjechałem do Kara-Kała i siedzę. Nie wyjeżdżam 
nigdzie, chyba gdy wysłużę obowiązkowy termin, to wyjadę, ale do kraju. Nikt z le-
karzy mnie nie zna, z nikim nie mam stosunków, chyba służbowe na papierze. Moi 
poprzednicy w Kara-Kała i współcześni towarzysze w innych punktach Obłasti, są to 
pijacy albo bez żadnych zasad, żyjący na wiarę z kobietami wziętymi z rynsztoka. Dla-
tego w pojęciach tutejszego oficera lub kozaka, lekarz to taka mizerna figura, z którą 
trzeba być ostrożnym, aby sobie bliżej biedy nie napytać, słowem, lekarz to gałgane-
ria, z którą lepiej być z daleka. Wyjątek od tego stanowią lekarze w Aschabadzie. Otóż 
ci ostatni zapewne i o mnie mają takie pojęcie, jakie urobili sobie o innych lekarzach 
na prowincji, w takich dziurach jak KaraKała zamieszkałych. Żeby to pojęcie zmienić 
postanowiłem im przesłać tę mowę ze wszystkiemi tytułami i spisem moich robót, 
aby ich przekonać, że życie moje upłynęło nie w rynsztoku i w szynku, ale w ciężkiej 

Dr Julian Titius
Źródło: https://polona.pl/item/ulian-avgusti 
novic-ticius-titius-biograficeskij-ocerk-po-
povodu-50-letnago-ubilea,NzE1Mzc0/4/#

info:metadata
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pracy społecznej. A potrzeba mi bardzo, aby o mnie mieli prawidłowe pojęcie, gdyż 
za rok będą mnie oglądać, czy mogę czy nie służyć dalej. Ja bowiem podam prośbę za 
rok, aby mnie uwolniono ze służby, dla braku zdrowia. Przesłanie takie, ma i drugie 
znaczenie. Jestem członkiem Towarzystwa Lekarzy Zakaspijskich, więc chociaż nie 
przyjmuję czynnego udziału w pracach tego Towarzystwa, to przynajmniej czemkol-
wiek zaznaczę swój współudział.
 To główne przyczyny, dla których pragnę, aby odbitka była trak drukowaną jak 
rękopis, aby w protokole były usunięte moje tytuły i spis moich robót.
 Zapewne do stuletniej rocznicy nie będę Was niepokoić swoją prośbą, przeto są-
dzę, że niniejszą łaskawie zechcecie uwzględnić.

               Łączę zapewnienia…
                 Bieliński
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 Kara-Kała 22 maja 1899

 Szanowny Panie!

 Doprawdy nie wiem od czego mam zacząć, aby odpowiedzieć na list pański wczo-
raj otrzymany. Gdyby nie to przekonanie, że Szanowny Kolega wierzyć będzie temu, 
co poniżej podam, przesłałbym oryginalną korespondencję Komitetu w sprawie ilu-
strowania Uniwersytetu, z której okazuje się, że ilustrowanie było zamieszczonym od 
początku, dlatego ja ufając w swe bogate zbiory portretów i widoków wileńskich do-
pełniłem braki i dla tego udawałem się do Szanownego Kolegi z prośbą o pomoc. Gdy 
we mnie taki grom uderzył jak wyjazd do Kara-Kała, zaniechałem ilustracji, niepew-
ny, czy rękopis napiszę. Przeszłego lata, gdy Uniwersytet odebrał ode mnie pierwszą 
część rękopisu, zaproponował mi, abym się zajął ilustracją, odmówiłem tłumacząc się, 
że to niepodobna, bo moje zbiory są niedostępne, a obarczać kogoś, to rzecz ciężka 
(wiedziałem bowiem z doświadczenia, jak to trudno zdobyć w Wilnie jakiś rysunek 
lub kopię z obrazu). Uspokoili się. W kilka miesięcy później znowu podniesiono kwe-
stię ilustracji, ale wyłączając mnie od czynnego udziału. Prosili tylko, aby im wskazać, 
jakie portrety można mieć i gdzie je znaleźć . 
 Przesłałem im spis portretów i widoków wraz ze wskazówkami gdzie mają szu-
kać. O Wilnie milczałem. Odbieram na to odpowiedź z ogromnym podziękowaniem 
i prośbą, czy bym nie zechciał przeprowadzić korespondencji z p. Uziębłą, gdyż on 
jako znany zbieracz rycin mógłby Komitetowi dopomóc.
 Odpowiedziałem, że zajmę się tym i wówczas napisałem list do p. Uziębły, do kole-
gi, a do p. Rusieckiego przesłałem wykaz portretów i podałem adres członka komitetu 
p. Dicksteina. Do Komitetu zaś podałem adres p. Rusieckiego. Gdy zaś odebrałem 
list od Was, niezwłocznie zawiadomiłem o tem Komitet, aby w interesach ilustracji 
zwracał się do Was. Którejś poczty w kwietniu odbieram dwa listy od p. Dicksteina. 
W pierwszym zawiadamia mnie o przesłanych przez p. Rusieckiego portretach, które 
stanowiły tylko część zgromadzonych , a w drugim liście w parę dni później pisanym, 
zawiadamia, że Komitet na generalnym swym posiedzeniu postanowił, nie umiesz-
czać w tekście rycin, gdyż nie wyjdą dobrze, ale na osobnych tablicach artystycznie 
wykonanych.
 Że takich tablic Komitet postanowił umieścić 15-25, dlatego p. Dickstein prosi 
mnie, aby tych spis przesłał, by wybrać według swego uznania.
 Rzecz naturalnie, że było to dla mnie bardzo przykrym wydarzeniem. Wiem bo-
wiem, ile to pracy, i przykrości oświadczyć trzeba, aby coś zebrać. Prócz tego Komitet 
zastrzegł, żeby portretów, chociażby najznakomitszych, ale powszechnie znanych, jak 
Mickiewicza, Słowackiego itd., nie umieszczać.
 Nie mając nic więcej do roboty, wybrałem 27 portretów i 3 widoki (Łęczyckiego 
obiecali jezuici krakowscy, gdyż do nich pisałem, a oni od siebie zawiadomili Komi-
tet), lecz w liście do p. Dicksteina wyraźnie dodałem, że do dr. Zahorskiego pisać 
nie będę. Oni prześlą mu spis wybranych przeze mnie, bo może być że Komitet raz 
jeszcze redukcję zrobi, a zatem niech sam Komitet skomunikuje się. Wstyd mnie było, 
mówiąc po prostu, że sam wpadłem w taką kabałę, ale to mniejsza, głównie, żem 
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wprowadził  i Was, i drugich. Chociaż z drugiej strony winniście przyznać, że ja w tej 
sprawie jestem tylko pośrednikiem pomiędzy Komitetem a Wami. Dlatego też skwa-
pliwie podałem adresy, i Wasze, i Komitetu, nie przeczuwając nareszcie, że coś po-
dobnego się stanie, ale dlatego że na przeprowadzenie ze mną korespondencji około 
sześciu tygodni czasu potrzeba, co w takich okolicznościach jest ogromnie długim 
przeciągiem. Nim mnie wiadomości jakie dojdą, możecie je po wiele razy przedys-
kutować już. Piszę dziś do p. Dicksteina i zwracam jego uwagę, że oprócz zawodu 
moralnego, ludzie dobrej woli narażeni zostali na koszty, które poszły na marne. Nie-
chaj Komitet koszty zwróci, jeżeli nie może dać innego zadośćuczynienia za zrobiony 
zawód. Do p. Uziębły napiszę na pocztę następną, gdyż na tę pocztę bardzo obszerna 
zebrała się korespondencja.
 Przepraszam Was najmocniej Szanowny Kolego za tę przykrość, jaką Wam mimo-
wolnie sprawiłem, a na jaką wcale nie zasłużyliście.
 Serdecznie Was pozdrawiam i całuję.

                Wasz sługa powolny
                  Bieliński

List do Jana Marka Antoniego Giżyckiego36

 Kara-Koła 8/21 IX 1900

 Szanowny Panie Profesorze!

 List Pański zasmucił mnie bardzo. Nie poznałem Pana pełnego energii, zobaczy-
łem obcą mi zupełnie postać zgorzkniałą, przygnębioną, czyż to obraz prawdziwy? 
Gdzież się dawny podział!? Atoli całkowicie ta energia, z której mogłeś Pan być dum-
ny, wyczerpała się? Tak z pewnością nie jest. Jest to chwilowe odrzemnięcie się, ale 
nie wyczerpanie. Przebudzić ją łatwo. Z pewnością. Gwarantuje to w części piękny 
artykuł pański o zakładach naukowych w Romanowie, który w tych dniach mnie 
doszedł.
 Artykułu p. Karbowiaka37 dotychczas nie czytałem, chociaż księgarnia petersbur-
ska dawno ją obiecała mi nadesłać „Kwartalnik”. Znajomi zakomunikowali mi wyjąt-

 36 Jan Marek Antoni Giżycki (1844-1925), studiował prawo w Odessie. Prowadził badania w za-
kresie historii. Był profesorem na uniwersytetach w Dorpacie i Mitawie. Za: J. Lusek, Z Kresów przez 
Galicję na Górny Śląsk: wspomnienie o Janinie Giżyckiej, „Acta Medicorum Polonorum” 2015, z. 2, 
s. 23-34.
 37 Antoni Karbowiak (1856-1916) był absolwentem UJ, potem nauczycielem w gimnazjum w Wa-
dowicach, a od 1918 r. nauczycielem w Wyższej Szkole Przemysłowej w Krakowie. W 1905 r. habili-
tował się, w 1919 r. uzyskał tytuł profesora. 
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ki z tej recenzji, przeważnie zarzuty. Przede wszystkim są one nieliczne, jeżeli natu-
ralnie wszystkie z recenzją podane i nie bardzo dotkliwe, łatwo je usunąć, wyjaśnić. 
Zarzutów całą kopę można wykazać, wiem o wszystkich doskonale. Jedne z nich nie 
istniałyby, gdybym swoją bibliotekę i osobiste notatki miał wszystkie w Kara-Kała; 
inne można usunąć, przejrzawszy archiwum w Petersburgu, w Muzeum Czartory-
skich i wreszcie w Kancelarii Kuratora Wileńskiego; na koniec są i takie, które usu-
nięte być nie mogą. Duży zawód spotkał mnie, gdym się zdecydował na wezwanie 
Komitetu posłać o Uniwersytecie, to i owo obiecał, nic nie dał, a ni mniej ni więcej, jak 
Muzeum Czartoryskich miało mi dostarczyć niemal całą Kancelarię Kuratora. Z tej 
obiecanki ani na obwinięcie palca nie otrzymałem, i to literalnie nic. Drugą wadą był 
brak biblioteki w Olicie, gdyż ta złożoną była w pakach w Wilnie, trzecią i najistot-
niejszą, wyjazd do Kara-Kała, gdziem nie mógł korzystać nawet z tego, com w Olicie 
zebrał. Cóż było robić? Dałem słowo Komitetowi po długich a bardzo uzasadnionych 
odmowach, więc pisać, a raczej improwizować, należało. To jest powód główny, tu 
kryje się źródło przewijających usterek; czy wiele z nich wykazał prof. Karbowiak, 
nie wiem, bo jak zaznaczyłem, nie czytałem recenzji. Zarzuca mi recenzent, że dru-
gi wydział układam podług Balińskiego, że z Balińskiego dużo cudzysłowami nie 
oznaczam. O tym sam piszę, że korzystam z Balińskiego w całej rozciągłości, a nie 
zaznaczam nawet cudzysłowami. Dlaczego”? Bardzo naturalnie. Miałem przed sobą 
Rostowskiego, podług którego układał Baliński część 1ą „Dawnej Akademii” prze-
ważnie. Przekonawszy się dowodnie, że Baliński oświetla fakty nie fałszując ich by-
najmniej ze swego punktu widzenia, a był zdeklarowanym przeciwnikiem buntów, 
nie mogłem na tym sądzie poprzestać i oświetliłem też fakty ze swego punktu widze-
nia.
 Gdybym cudzysłowami oznaczał miejsca z Balińskiego, musiałbym włączać do 
każdego zdania wyjaśnienia, co by rozmiary książki powiększyło, bez korzyści dla 
rzeczy. Zresztą, układałem rozdział II podług Balińskiego z biedy, bo nie miałem Za-
łęskiego. Odnośnie rozdziału Io, dużo by powiedzieć należało, nie przeczę, ale nie 
mając źródeł pod ręką, zaznaczałem te fakty z wielką pewnością siebie, a które we-
dług Karbowiaka powinny podlegać dyskusji i wydyskutowaniu. Nie wiem jeszcze, 
ale gdy odczytam recenzję, zbiorę się z siłami i odpowiem w tymże „Kwartalniku”. 
Pojawiła się i druga recenzja w „Tygodniku Polskim” nr 29 przez Uziębłę napisana. 
Wnosząc z wyjątków mi przesłanych, nie jest to recenzja, ale trochę frazesów skle-
conych nawet nie po literacku. Nie wiem, czy Profesor zna pana Uzięblę, ja znam 
go dobrze. On interwiewał Kochańską (sam mi mówił), a gdy zaprosiła go do forte-
pianu, odpowiedział, że najmniejszego nie ma pojęcia o muzyce. Uziębło wyobrażał 
sobie, że jest estetą i specjalnie zajmuje się historią sztuki. Powiadają, że na bezrybiu 
i rak ryba, ale Wilno ma jeszcze mistrza Bolesława, a zatem do metamorfozy raka 
daleko. Otóż Uziębło (specjalista od Rubrycelli jako sprawozdawca „Kraju”) sądzi, 
że to bagatela (a jest moim czcicielem), gdy zarzuca mi lekkomyślność. Naturalnie 
tego wyrazu nie używa i bardzo by się zdziwił, a nawet obraził, gdyby ktoś mu po-
wiedział że Bieliński jest lekkomyślny. Wyzwałby go na pojedynek, chociaż jest tak 
krótkowzroczny, że na łokieć oddalonych od siebie przedmiotów nie widzi. Otóż ten 
Uziębło po chwilowych pochwałach pisze, że Bieliński o uczniach Rustema nie wie, 
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o rytownikach pojęcia nie ma (a piszę o Szkole Sztuk Pięknych cały rozdział, dodaj-
my od siebie) … Szkoda, że Bieliński nie zwrócił się do nas o odnośne dane, ale to 
bagatela! (pisze Uziębło).
 Czy tom trzeci przeszedł cenzurę warszawską, dotychczas nie wiem, lecz przy-
padkiem, że Uziębło tego tomu nie czytał. Mnie się zdaje, że on nie czytał i pierw-
szych dwóch tomów (recenzji jego również nie czytałem), lecz przeczytawszy kryty-
kę Karbowiaka, który nad księgą drugą podobno bliżej nie zastanawiał się i w ogóle 
pochwalił ją, wziął stąd asumpt do odczytania rozdziału poświęconego Szkole Sztuk 
Pięknych, a nie znalazłszy trzech uczniów Rustema, którzy szyldy żydom wileńskim 
malowali, ryczałtem zganił cały rozdział. Nie wiedział on o tym, że ja na str. 664 
(II tom) zawiadamiam o tym, żem napisał całą monografię o Szkole Sztuk Pięknych 
przy pomocy Rusieckiego, Romera, Rastawieckiego, [nieczytelne], Smokowskiego. 
Nie wspominam ja wprawdzie o Uzięble, dlatego żem nie przeczuwał nawet, aby 
u niego czegoś się dowiedzieć. W ogóle Uziębło jak duch Banka prześladuje mnie 
swoim uwielbieniem, w krytykach moich. Po ogłoszeniu „Wilna” w „Słowniku geo-
graficznym” napisał do „Gazety Warszawskiej” sprawozdanie. Liczne epitety, wprost 
uwłaczające mi, miały być obrazem tych uczuć, jakimi był przejęty, czytając tę „po-
mnikową pracę”. Zarzut tylko jeden zrobił, ale kapitalny. Ponieważ nie pomieściłem 
w tej pracy, że Wilno ma towarzystwo cyklistów, wyciąłem przez to policzek staremu 
grodowi Giedymina. Ot, tobie masz Mości Dobrodzieju. I co z tym fantem zrobić? 
Nie mogłem powetować tej krzywdy wyrządzonej Gedyminowi, ponieważ „Wilno” 
napisane i oddane było do redakcji wówczas, gdy „nasi sprężyści” jeszcze na arenę 
nie wystąpili.
 Tak obszernie rozpisałem się o Uzięble, gdyż on jest niemal jedynym przedsta-
wicielem piszącego Wilna. W książce pamiątkowej (gdzie artykuł Pana Profesora) 
albo specjalne artykuły pisze, albo przypiski dołącza. Że jest bardzo zajęty, dowo-
dzi chociażby artykuł „Pamiątki po Mickiewiczu w Wilnie” w tomie I i w tymże 
artykule dodatek, który stanowi streszczenie owego naczelnego artykułu. Artykuł 
o Sowińskim również jest niczym, powtarza stare sprawy o stosunku do Mickiewi-
cza i owego wybrykach, gdy przeczuł, że ma geniusza przed sobą, które krytyka 
dawno już usunęła. Sowiński jeszcze w r. 1829 nie dopatrywał genialności u Mickie-
wicza.
 Cały ten list poświęciłem swojej własnej osobie, a to dlatego, że siedząc na pustyni, 
górami, stepami i Orzami oddzielonej od cywilizowanego świata, nic więcej nad sie-
bie nie widzę.
 Gdy pisałem w Kara-Kale o Uniwersytecie, nieraz przychodziło mi na myśl, że 
brak mi pańskich monografii o szkołach wydziału wileńskiego. Leżą one w pakach 
w Warszawie. Czy ja zobaczę je kiedy? Zarzucałem Panu kiedyś i dziś ten zarzut 
powtarzam, szkoda, że tak treściwie pisałeś Pan o Akademii Połockiej. Powinna ona 
była wejść do zbioru szkół dawnej Polski. Szkoda, wielka szkoda!

 Łączę zapewnienie najwyższego szacunku
                     JBieliński
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List do prof. Ludwika Janowskiego38

 Kara-Kała 15 lipca 1901 r.

 Szanowny Panie!

 Wczoraj nadesłanymi z Petersburga cztery zeszyty „Kraju”, w których jest spra-
wozdanie Pańskie o III tomie „Uniwersytetu Wileńskiego”. Przede wszystkim dzię-
kuję w imieniu mej pracy za jej przejrzenie.
 Na niektóre zarzuty, jak opuszczenie Stanisława Chołoniewskiego39 ze spisu zna-
komitych uczniów, zgadzam się bez zastrzeżeń, na niektóre nie zgadzam się zupełnie. 
Najpierw, że o niektórych jakoby opuszczonych, jak Ślizień, Głowacki, wypominam 
między uczniami Szkoły Sztuk Pięknych […], po trzecie, że o większych rzeczywi-
ście znakomitych z pewną intencją zmilczałem, jak Siemaszko, Skałkowski, Łużyński 
i inni. 

Listy z Warszawy

 List do Muzeum Etnograficznego w Warszawie

 Przedstawiam ubranie codzienne i świąteczne zarazem, na wszystkie pory roku 
używane, przez Turkmena z rodziny Hohkłand, z okolicy Kara-Kała.
Czapka wyrób miejscowy
Bielizna wyrób moskiewski, krój i robota turkmeński z Kara-Kała
Pończochy, wyrób turkmeński z Kara-Kała
Pantofle, wyrób perski
Chałat, wyrób chiński
 Ubrania nie używane, kupione w sklepach, oprócz nr 2, który zamówiony został 
przeze mnie.

                 Dr Józef Bieliński

 38 Ludwik Janowski (1878-1921) studiował na Uniwersytecie Kijowskim, potem UJ. Od 1913 r. był 
profesorem literatury ruskiej na UJ. W 1919 r. był rektorem Polskiego Kolegium Uniwersyteckiego 
w Kijowie, a następnie profesorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Był historykiem kultu-
ry. Za: L. Krakowiecka, Janowski Ludwik, [w:] PSB, t. 10, Wrocław 1962-1964, s. 569-570.
 39 Stanisław Chołoniewski (1791-1846), ksiądz katolicki, literat. Za: A. Bar, Chołoniewski Myszka 
Stanisław, [w:] PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 409-410. 
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List do Samuela Dicksteina40

 Szanowny Profesorze!

 List pański doszedł na czas, gdyż jutro obchód jubileuszowy. Serdecznie dziękuję 
za odpowiedź łaskawą na mój list i wezwanie. Jutro wręczę.
 Odnośnie katedry rachunku prawdopodobieństwa w Uniwersytecie Wileńskim, 
to miałem rację utrzymywać, że prof. Rewkowski był pierwszym i zapewne ostatnim 
profesorem tej umiejętności, gdyż katedra oddzielna utworzoną dopiero była w r. 1829 
za staraniem Polińskiego, o czem że w „Kłosach” szczegóły. Pisząc powyższe miałem 
przed sobą artykuł Garbińskiego {przedstawiony ?} na posiedzeniach publicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego we wrześniu 1823 r. i z rachunków Jana Śniadeckiego 
drukowanych w III tomie pism rozmaitych dlatego, że nie mając pojęcia co to jest 
rachunek prawdopodobieństwa, a pisząc życiorys Rewkowskiego potrzebowałem co-
kolwiek w tej mierze dowiedzieć się.
 Oto ma Szanowny Profesor moje tłumaczenie się na podane pytania.
 Jubileusz powinien się udać, gdyż Warszawa stanęła w komplecie. Nawet wiersze 
nadesłano. Szczególnie pani Konopnickiej jest wspaniałym.

List do krewnej

 1905 r. 

 Czcigodna Pani Generałowo, Wielce Szanowna Panno Maryo!

 Chcąc zniszczyć tę oficjalność, jaka się zakradła do korespondencji między nami 
nie z mojej winy, siadam do pisania niniejszego listu, w pół godziny po odebraniu li-
stów Pań. Jak Niemcewicz w jednym ze śpiewów historycznych nuci: „Od dworaków 
opuszczona Helena w stroju niedbałym”, tak i ja w danej chwili nie tylko, że jestem 
opuszczony, ale formalnie przepędzonym z pokoju do pokoju, wszędzie stanowiąc 
zawadę, dzięki ostatecznym porządkom przedświątecznym, a święta już za trzy go-
dziny, wilia nastąpi. Oprócz tego po chudym śledziu smutne refleksje opanowały mą 
duszę, a tak niedawno jeszcze, bo zaledwie kilka dni temu z obiadu proszonego na 
obiad proszony, a z tych na jakąś sesję już to w obozie wszechpolskim, już w obozie 
ugodowców, sam nie należąc do żadnej partii, wszędzie jestem mile widziany, gdyż 
każda czyha na mnie jako na swą ofiarę, adepta. Słowem w moim życiu wytworzył 

 40 Samuel Dickstein (1851-1939), matematyk, pedagog, encyklopedysta i historyk nauki.
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się taki chaos, że doprawdy nie wiem, czy się z tego chaosu wyłoni z czasem jakaś 
jaśniejsza, pozytywniejsza ocena życia. Nie tylko, że ja jestem dzisiaj tak zajęty, że nie 
mam czasu wolnego na napisanie listu, ale ja nie piszę i mojej roboty, którą sądziłem 
naiwny do sierpnia 1906 będę miał w połowie wydrukowaną.
 Otrzymałem z Krakowa pierwsze trzy arkusze Czartoryskiego41 odbite na bibułkę, 
czy praca ta przejdzie czy nie, nie wiem, a bez tego i honorarium nie będzie, Czarto-
ryski bowiem ma stanowić dodatek „Tygodnika Ilustrowanego”. Potrzebuję na gwałt 
piśmiennictwem się zająć, gdyż w tych dniach zwrócono mi z Petersburga papiery 
i zawiadomienie z kancelarii Cesarskiej, że emerytury nie dostanę.
 Zrobiono mój portret na medalionie gipsowym. Żona powiada, żem za stary, inni 
powiadają, że na dłużej ten portret wystarczy, a artysta, który prosił o pozowanie jest 
zadowolony, utrzymuje, że portret mu się udał, bo artystycznie zrobiony, a podobień-
stwo zachowane. I komu tu wierzyć?
 Warszawa cała żyje posiedzeniami. Posiedzenia codzienne, przedmiot spraw aktu-
alny, interesujący. W dwóch salonach miałem dwa odczyty. Jeden z nich po Nowym 
Roku powtórnie w innym ma salonie, na usilne żądanie gospodarza, który słuchał 
i jednego, i drugiego.
 Odbitki ze Lwowa nie mam, a nawet nie wiem czy kwartalnik wyszedł już z dru-
ku. Od lutego, drukować zacznę fragmenty ze swojej pracy w Gazecie Sądowej, […] 
prawa za Księstwa Warszawskiego.
 Poznałem bliżej Sienkiewiczową, dlatego mówię bliżej, że przy jednym stole jedli-
śmy obiad; ale prócz tylko obiadu, nawet do podania ręki nie przyszło. Z Sienkiewi-
czem znam się od dawna. Pomimo, że dzięki jej, jak się później dowiedziałem, obiad 
był frakowy, jednak nie ona była główną osobą na obiedzie, ale różne ekscelencje przy-
byłe z Warszawy. Na ich cześć był obiad, u kuzyna Sienkiewicza. Z tego to obiadu, wy-
jechałem pierwszy, bo była już 9a godzina, a o 8 wyznaczone było posiedzenie u dru-
giego kuzyna Sienkiewicza z Moskalami, tam więc być chciałem; a jako mówiący po 
rosyjsku, chociaż nie jedyny, bo i redaktor „Kuriera Polskiego” dobrze mówi, byłem 
bardzo proszony. Zresztą jako krytyk jednej pracy profesora Uniwersytetu Warszaw-
skiego z zaciekawieniem byłem oczekiwany.

 Całuję ręce i pozostaję zawsze z uszanowaniem

                   JBieliński

 41 Józef Bieliński, Żywot ks. Adama Jerzego Czartoryskiego, Kraków 1905. Bezpłatny dodatek dla 
prenumeratorów „Tygodnika Ilustrowanego”, ss. 34.




