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ZYGMUNT REWKOWSKI (1807–1893)
– VITAE PARS PRIMA

Praca przedstawia podstawowe fakty dotyczące życia i działalności naukowej
Zygmunta Rewkowskiego do zamknięcia Uniwersytetu Wileńskiego w 1832
roku i zesłania go na Kaukaz na 25 lat „w sołdaty”, w wyniku zdrady Mar-
cellina Szymańskiego, ucznia Gimnazjum w Wilnie, późniejszego agenta ro-
syjskiego w Paryżu.

1. Wstęp
Jedną z ważnych, ale zapomnianych postaci polskiej nauki XIX wieku jest

Zygmunt Rewkowski (1807–1893). Gdyby nie nasza historia, w którą był, jak
większość współczesnych mu rodaków, głęboko uwikłany, byłby zapewne czo-
łową postacią europejskiej matematyki. Tak się jednak nie stało. On pierwszy
na ziemiach polskich wykładał w Wilnie rachunek prawdopodobieństwa w roku
1830 i 1831. Zesłany na Kaukaz, w wyniku zdrady agenta rosyjskiego z Paryża,
byłego podopiecznego z Gimnazjum Wileńskiego, Marcellina Szymańskiego,
brał udział w rosyjskiej wojnie z narodami Kaukazu, w korpusie ekspedycyjnym
liczącym 200 000 żołnierzy, w tym ponad 40 000 polskich żołnierzy, zesłanych
tam po powstaniu listopadowym, budował drogi, mosty i fortyfikacje. W latach
sześćdziesiątych XIX wieku, przeniesiony z Kaukazu, budował drogi i porty
nad Bałtykiem. Dopiero po przejściu na emeryturę pozwolono mu powrócić do
rodzinnego Wilna. Mając duże doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw,
od 1866 zaczął publikować prace poświęcone metodom matematycznym w eko-
nomii, publikując je na przemian, po polsku i po rosyjsku, aż do śmierci. Zmarł
w Wilnie w 1893 roku. Pochowany jest na Rossie.

W pracy omówiony jest okres studiów i profesury Zygmunta Rewkow-
skiego na Uniwersytecie Wileńskim, do jego likwidacji, tj. do 21 maja 1832
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roku, w oparciu o zachowane archiwalia. Kolejne artykuły będą omawiać jego
działalność w późniejszych okresach życia.

Skróty oznaczeń: AHW – Archiwum Historyczne Wilna; BUWil – Biblio-
teka Uniwersytetu Wileńskiego.

2. Dzieciństwo i młodość
W jednym z dokumentów czytamy1:

Rewkowski Zygmunt

Syn Dominika wieku lat 24. Slachcic. Rodzice mają kamienicę trzypiętrową
[obok Ostrej Bramy]. 1817 z klassy 2 otrzymał pochwałę publiczną.
1822 Wrzes 5 Po ukończeniu nauk w gimnazyum wil. wpisał się w rejestr
uczniów Uniw. Wil.
1825 Czer 23 Za celujący postęp w nauce otrzymał nagrody r. s. 50.
1825 Czer 23 Otrzymał stopień kand. w Oddziale Nauk fizy. i mat.
1825 Wrzes 1 Przyjęty do Semin. nauczycielskiego.
1828 Mar. 31 Otrzymał stopień Magistra Filozofii.
1829 Wrzes 17 Naznaczony do dawania w Uniwer. lekcyi Rachunku prawdo-
podobieństwa.
W 1827 z woli Zwierzchności pomagał Jenerał–Majorowi Tennerowi wskutek
jego żądania, z szczegulną gorliwością w pracach geodezycznych w 1827
w przeciągu trzech miesięcy na Żmudzi i w okolicy Pińska; w 1828 w przecią-
gu także trzech miesięcy w Kurlandyi i Inflantach.
W 1828 zastępował Nauczyciela matematyki w gymnazium wileńskiém.
Od 1829 1 Pazd do 1830 1 Lutego, z rozkazu JP. Ministra N.[arodowego]
O.[świecenia] był w Petersburgu dla uczenia się sposobu odbywania działań
arytmetycznych za pomocą szczotów wynalezionego przez Jenerała Swo-
bodzkiego. W 1830 od 29 Czer. do 9 Sierp. z woli W. X. Konstantego był
w Warszawie dla poznania w Szkole wojennej warszawskiéj [tzn. w Szkole
Kadetów] sposobu wojennego uczenia.
1831. Grud. 31. Z powodu zakrycia kursu rachunku prawdopodobieństwa
uwolniony od służby.

3. Okres studiów – kandydatura i magisterium
W notatkach Michała Pełki–Polińskiego, Prefekta Seminarium Nauczyciel-

skiego Uniwersytetu Wileńskiego, odnajdujemy następujące uwagi o Zygmun-
cie Rewkowskim2:

(k. 115) [tabela] Zygmunt syn Dominika Rewkowski
lata w Uniwersytecie 5
Nauki których wysłuchał:

1 Notaty Michała Pełki–Polińskiego, BUWil rks F2 DC 176b k. 303.
2 BUWil rks F2 KC 402.
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Nauka chrześciiańska 2, Fizyka lat 2, Chemia 2, Zoologia 2, Botanika 2, Mine-
ralogia 2, Algebra 2, Rachunek wyższy 2, Jeometrya analityczna 1, Mechanika
racjonalna 1, Jeometrya wykreślna 1, Astronomia 1, Architektura 2, Wieyskie
gospodarstwo 1, Mechanika praktyczna 1, Nauka o drogach i kanałach 1,
Geodezya 1, Język Łaciński 1, Logika 1.
Nauki do których się naywięcey przykładał:
Do nauk matematycznych
Stopień lub nagroda:
Stopień kandydata 1825. Magistra 1828. Nagrodę r. s. 50 (1827) [wpisano
omyłkowo Józefowi Małeckiemu]

Widać więc, że Rewkowski przejawiał wszechstronne zainteresowania nauką.
W sprawozdaniach z posiedzeń Rad wydziału [7] czytamy3:

Sessya XIII. 5. Czerwca 1825. [...] 4◦ Dziekan doniósł, że dwóch jest uczniów
w tym roku ubiegayących się o nagrodę dla celujących uczniów przeznaczoną:
ieden Zygmunt Rewkowski, Uczeń Oddziału Nauk. Mat. i Fiz. trzecioletni [...]
który złożył pracę o figurze ziemi i oświadczył się zdawać examen 1◦ z Fizyki,
2◦ z Chemii, 3◦ z Algebry i Rachunku wyższego, 4◦ z Geometryi analitycznéy
i Mechaniki racyonalnéy, 5◦ Z Architektury i Statyki budowli, 6◦ z Astronomii
i Geodezyi; drugi Bernard Giedymin [...] także trzecioletni [...]

W innym miejscu4 odnajdujemy jego oświadczenie po przyjęciu do Seminarium
Nauczycielskiego:

(k. 142) Ja Zygmunt Rewkowski Uczeń Seminarium Nauczycielskiego żą-
dam i obowiązuię się przykładać do Nauk Matematycznych i Fizycznych,
biorąc piérwsze za kurs główny, a drugie za przydatkowy; na co własnoręcznie
podpisuię.

Zygmunt Rewkowski
Roku 1825go . 20go Października.
Wilno

O ścisłej kontroli studentów, którzy bez zgody władz nie mogli oddalać się od
uczelni, świadczy poniższy dokument:

(k. 151) Wyieżdżam do Maiątku Medyny w Pcie Wileńskim, dnia 23 Grudnia
Ru 1825 i mam powrócić dnia 1go Mca Stycznia R. 1826.

Zygmunt Rewkowski

Rok później Rewkowski przystąpił do egzaminów magisterskich. Podobnie, jak
w 1822 roku Ignacy Domeyko, Rewkowski uzyskał magisterium z imponującej
liczby dyscyplin naukowych.

Sessya XIII. 28. Maia 18275. [...] Zygmunt Rewkowski zdawał egzaminy
magisterskie z: Botaniki, Zoologii, Architektury, Statyki budowli i Astronomii

3 AHW rks 721.1.1090.
4 BUWil rks F2 KC 402.
5 por. [7], AHW 721.1.1090.
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[...]
Sessya XIV. 29. Maia 1827. Z. Rewkowski wylosował następujące pytania na
pisemny egzamin magisterski:
Z Rachunku wyższego: wyłożyć teoryą wynaydowania mnożnika usposobia-
iącego zrównanie do zintegrowania.
Z Matematyki Stosowanéy: wyprowadzić ogólne wzory służące do znalezie-
nia środka ciężkości linii krzywéy, powierzchni płaskiéy, obiętości i powierzch-
ni bryły obrotowéy, i zastosować niektóre z nich do przykładów szczegółowych.

W czterostronicowej rozprawce6 Rewkowski pisze m. in.:
[...] Na ten koniec dzielę V na elementa nieskończenie małe, z których każdy =

dV , zkąd mamy V =
∫

dV , V =
∫ √

dx2 + dy2 + dz2, Vx′ =
∫

x
√

dx2 + dy2 + dz2,
Vy′ =

∫
y
√

dx2 + dy2 + dz2, Vz′ =
∫

z
√

dx2 + dy2 + dz2, [...]

Rewkowski wyprowadza wzory, po czym stosuje je do wyznaczenia środka
ciężkości łuku półkola.

Poniżej przytaczam zachowane dokumenty, związane z magisterium Zyg-
munta Rewkowskiego, w tym recenzje jego pisemnej rozprawy magisterskiej.

Dla P. Polińskiego7

(k. 18) Stosownie do examinu prywatnego odbytego 1827 Maja 26, w przytom-
ności JW Dziekana i członków oddziału nauk fizycznych i matematycznych,
z jeodezyi wyższéy, topografii i równoważenia, okazał się bydź na stopień
magistra
JP. Zygmunt Rewkowski – miernym JP. Alexander Staszyński – dobrym.
1827 16 Czerwca. Świadczę
Antoni Szahin m. fil. dayący jeodezyą wyższą, topografią i równoważenie.

(k. 21) Na wezwanie JW◦ Dziekana Nauk fizycznych i matematycznych skła-
dam Fakultetowi swoię opinią: 1vo że rozprawy JPP. Bernarda Gedymina
O machinach parowych i Zygmunta Rewkowskiego O Rachunku wyższym,
napisane do publicznego bronienia uznaię za odpowiednie temu celowi; 2re

Autorów tych rozspraw, sądząc ze znakomitego postępu iaki okazali tak w ciągu
słuchania kursu Geometryi wykreślnéy iako też na egzaminach publicznych
i prywatnych, mniemam że z tego przedmiotu godnymi są uczonego stopnia
Magistra Filozofii. – Wilno. 1828 roku miesiaća Maia 29 dnia. – Wykładaiący
Geometryą wykreślną w Imperatorskim wileńskim Uniwersytecie Adjunkt
Hipolit Rumbowicz.
(k. 22) Rozprawy JPP. Rewkowskiego i Giedymina napisane w celu otrzymania
stopnia Magistra filozofii według mego zdania mogą bydź publicznie czytane.

Waleryan Górski
Ru 1828. Mca Marca. Dnia 29. godz. 1 1

2 .
(k. 23) Zdanie o rozprawach WP. Gedymina i Rewkowskiego jako w materyi

6 BUWil rks F2 KC 328, s. 201-204.
7 Zdania egzaminatorów o uczniach zdających egzaminy na oddziale nauk fizycznych i mate-

matycznych z l. 1804 i 1827 – 29. BUWil rks F2 KC 327.
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dla mnie mało znaney, pozwoli Pan dziekan przyłączyć do zdania swoiego –
Wilno 1828 29 Marca

Józef Jundziłł adj. Ces. Uniw.
(k. 24) Rozprawy PP. Giedymina i Rewkowskiego uważam za dostateczne
i warte publicznego czytania.

Ignacy Fonberg
29 marca 1828.
(k. 25) Antoni Szahin uznaie rosprawy JPP. Giedymina i Rewkowskiego za
warte publicznego czytania.
(k. 26) Do Oddziału Nauk Matematycznych i Fizycznych od Daiącego kurs
Mineralogii w Cesarskim Wilens. Uniwersytecie

Rapport.
Mam honor złożyć Oddziałowi opinią moię iż Filozofii kandydaci, P. Giedymin
i P. Rewkowski, zasługuią na przyznanie sobie stopnia Magistra Filozofii,
a rosprawy ich mogą być publicznie czytane.
Dat. r. 1828. Mie. Mar. d. 29. Ignacy Rakowicki

Sessya VII. 31. Marca 18288. [...] Bernard Giedymin i Zygmunt Rewkowski
czytali w sali publicznych posiedzień swoie rozprawy. Naprzód JP Giedymin a
potém JP Rewkowski, bronili ich przeciw zarzutom przez członków Oddziału
im zadawanych, zbiiali te zarzuty dostatecznie, przez co okazali iż należycie
zgłębili przedmioty swoich rozpraw i zasłużyli na stopień Magistra Filozofii,
uznano ich przeto za godnych tego stopnia i postanowiono cały process examinu
i rozprawy przedstawić Radzie Uniwersytetu.

[Dziekan i 5 członków]

Główne tezy pracy magisterskiej [10] przedstawił Rewkowski w następujący
sposób [7]:

Założenia (Theses)
1. Analiza czysta, iako nauka czystego rozumu, oparta na iedney tylko główney
i żadney wątpliwości nie podlegaiącey naturze ilości, nie może potrzebować
i w rzeczy samey nie potrzebuie żadney pomocy od stosowaney.
2. Sposób Leibnitza i Eulera tłumaczenia rachunku wyższego, iest niewłaściwy
duchowi analizy czystey, chociaż w wielu zdarzeniach prędko do żądanych
wypadków prowadzi. –
3. Sposób granic, lubo wielkiego w zastosowaniach, do Geometryi i Mechaniki,
iest użytku; nie może atoli bydź wzięty za fundamentalny porządek rachunku
wyższego. –
4. Naywłaściwszy, i zupełnie godzący się z duchem analizy czystey, iest sposób
Lagranża. –
5. W rachunek nie powinny wchodzić, i rzeczywiście nigdy nie wchodzą
różniczki, ale tylko funkcye pochodne, czyli tak nazwané spółczynniki różnicz-
kowe: a ieżeli widzimy ie w rachunku, to patrzymy na nie tak, iak na równania

8 por. [8]: AHW rks 721.1.1092.
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z których rzeczy nieznané wydobyte bydź mogą, i o któré nam chodzi. –
6. Ponieważ same funkcye pochodne są nam tylko potrzebné; przeto wszystkie
teorye w gruncie swoim są iedną teoryą Lagranża i pozorna ich różność, zawi-
sła od różności sposobów odrzucania terminów niepotrzebnych w rozwinieniu
funkcyi odmienioney.

Z. Rewkowski K. S. N.9

Streszczenie pracy magisterskiej Rewkowskiego (por. [7])

Szczegółowo o pracy magisterskiej Zygmunta Rewkowskiego pisałem
w [19].

4. Ekspedycje naukowe
Oto sprawozdanie z podróży naukowej (praktyka w pracach topograficz-

nych), którą odbył Zygmunt Rewkowski10:
Jaśnie Wielmożnemu Professorowi i Dziekanowi Oddziału Nauk Fizyczno-ma-
tematycznych w Cesarskim Wileńskim Uniwersytecie, Prefektowi Seminaryum
Nauczycielskiego,

Michałowi Pełce Polińskiemu
od Zygmunta Rewkowskiego U. S. N.11

9 K. S. N. – Kandydat Seminarium Nauczycielskiego (może też być: Stanu Nauczycielskiego).
10 BUWil rks F2 KC 402, k. 96.
11 U. S. N. – uczeń Seminarium Nauczycielskiego.
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Rapport
Z woli Zwierzchności Uniwersytetu, dla obeznania się z wymiarem topogra-
ficznym, wysłany byłem d. 4go Czerwca 1827 r. do Szawel, pod kommendę
Wielmożnego Kapitana Jnżynierów Topografów i Kawalera de Lomeyer. –
Jakoż, przybyłem do tey Kommendy d. 6 Czerwca 1827 r. i przeznaczoną mam
sobie kwaterę o 18 wiorst za Szawlami w maiątku Graffów Zuboffów, w Kar-
wazach. – Pod przewodnictwem zaś Wgo Kapitana de Lemeyer, zatrudniam się
dopiero tak rysowaniem gór według metody Lehmana, iakoż poznawaniem
użycia sposobów sprawdzania narzędzi, któré mi następnie w praktycznem
zdeymowaniu topograficznych planów, potrzebnemi będą. –
Ru 1827 d. 18 Czerwca. Folwark Karwazy Z. Rewkowski

Jesienią władze Uniwersytetu wysłały Rewkowskiego na praktykę w zakresie
geodezji u generała Sztabu Głównego, Tennera. Oto treść sprawozdania z tej
podróży12.

otrzymano d. 20 wrzes. 1827.
Jaśnie Wielmożnemu Professorowi i Dziekanowi w Cesarskim Wileńskim
Uniwersytecie, Prefektowi Seminaryum Nauczycielskiego, Radcy Kollegial-
nemu
Michałowi Polińskiemu

od niżej podpisanego
Rapport

Dnia 2go Septembra 1827 r. przybyłem do dworu Bieliny, gdzie Jaśnie Wielmoż-
ny Generał, i Kawaler wielu orderów, Tenner, kończył obserwacye astronomicz-
ne w celu oznaczenia szerokości Jeograficzney sygnału tam będącego. – Przez
kilka dni miałem zręczność przypatrywania się tym oberwacyom; dopiero
zaś, zostaię ciągle przy wymiarze podstawy Geodezyczney, między sygnałami
Szczokock i Osownica ciągnącey się, i przypatruię się wszystkim tey roboty
szczegółom. –

Zygmunt Rewkowski K. S. N.
N
◦
=1

Dwór Nowoszyce
Ru 1827 d. 14 Septembra
adres przez Kobryń, Antopol, Janow, w Nowoszycach.

W późniejszym okresie, gdy był już pracownikiem Uniwersytetu Wileńskiego,
wysyłano chętnie Rewkowskiego w delegacje. W lipcu 1830 roku został wyde-
legowany do Warszawy, aby zapoznał się z programami i sposobem nauczania
w Szkole Kadetów. Po drodze wizytował kilka miejscowości, w tym Grodno,
upowszechniając na polecenie władz najnowszy wynalazek nieżyjącego już

12 BUWil rks F14-35, k. 22-25.
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wówczas generała Swobodzkiego - jego szczoty w postaci trzech zestawionych
razem liczydeł. Oto treść listu Rewkowskiego do Michała Pełki-Polińskiego13.

Jaśnie Wielmożny Panie Dobrodzieju

Wyjechawszy z Wilna d. 29 czerwca w niedzielę o północy, stanąłem w Słoni-
mie w poniedziałek wieczorem. – Nazajutrz zrana jawiliśmy się JW Kuratoro-
wi14; kazał pokazać szczoty, zadawał szczególne przykłady do przerobienia
i w końcu osądził zupełnie tak, jak w Wilnie P. Rektor osądził; wyszedłszy od
P. Senatora udałem się do Szkoły tutejszej powiatowej i Nauczycielowi Mate-
matyki X. Więchiewiczowi pokazałem wszystko co umiem, na szczotach; –
oglądałem później fabrykę sukienną i tartak, a po obiedzie pożegnawszy P.
Senatora, czyli raczej odebrawszy pożegnanie, wyjechałem ze Słonima.

Z powodu przyjazdu W◦ Księcia do Prużanny na jakiśm smotr15 wielki
był rozgon koni na pocztach, dla tego n ie mogłem prędzej stanąć w Brześciu
jak we Czwartek po południu. – W Piątek pokazałem szczoty P. Naucz. Matem.
Pawłowi Pawłowiczowi, a że przed szabasem nie mogłem znaleść Furmana, dla
tego w sobotę przeprawiłem się Kałamaszką16 do Terespola, a w niedzielę rano
nająwszy Budę parokonną, za 8 rs we wtorek o 5ej zrana stanąłem w Warszawie.
Zaraz nająłem kwaterę przy ulicy Będnarskiej w domu Rakowskiej, w Hotelu,
płacę 1 1

2 zł za porę.
P. Senator już był powrócił ze Słonima, ale że wyjeżdżał natychmiast

od Karsbadu i był bardzo zajęty, dla tego P. Busse Dyrektor Jego Kancela-
ryi powiedział nam że kiedy nie mamy nic nowego do powiedzenia, to nie
trzeba się Mu stawić. – Z tejże Kancelaryi wydano nam list P. Kuratora do
Kontradmirała Kołzakowa naczelnika szkół wojennych. – Ten przedstawiał nas
wczora Wu Księciu – poczem zaraz kazał pokazać nam szkołę wzajemnego
uczenia w Łazienkach; pójdziemy jeszcze do niej kilka razy, jutro zaś mamy
widzieć inną Szkołę podobnież urządzoną przy ulicy Gwadryi. – List do P.
Lelewela z numizmatami i 30 rubl. sr. oddałem mu w ręce. – Prof. Skrodzki17

bardzo jest dla mnie grzeczny, i widzenie wszelkich tutejszych osobliwości
ułatwić przyrzeka. – Rektor Szwejkowski wyjechał do wód jakichś krajowych
na dwa miesiące. – Prof. Pawłowicz umarł wczora o 8ej wieczorem z suchot
garlanych. – P. Neymanowskiego nie spodziewając się znaleść w mieście, szu-
kałem w obozie pod Powązkami; ale powiedziano ni że najczęściej w mieście
mieszka, i tylko czasami do obozu przyjeżdża. –

13 loc. cit. Przytaczam ten list w całości; odczytanie go zajęło mi dwa dni, ze względu na
zły stan tego dokumentu. W najbliższej przyszłości listu tego chyba nikt nie będzie już mógł
odszyfrować.

14 Kuratorem Wileńskiego Okręgu Szkolnego był wówczas Nikołaj Nowosilcow.
15 przegląd (ros.).
16 kałamaszka (białorus.) – wózek wąski, łubem [kora drzewa] wybity, otwarty, bez budki

(Słownik M. Arcta).
17 Karol Skrodzki – profesor fizyki Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1816–1831).
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Pierwsza strona dokumentu [9]

Obligacye udziałowé kosztują teraz 390–400 złotych pol., przeto 6000 złł.
któré mi Fránkl za okazanie wexlu wczora zaliczył, złożyłem w towarzystwie
oszczędności, 5000 na Jmie P. Dziekana, a 1000 na Jmie P. Waleryana Gór-
skiego. – Dano mi teraz tylko małe drukowane rewersa, a w przyszły Piątek
mam odebrać urzędowe świadectwa, w swiadectwa na 200 akcyy, i 2 na 100
akcyy. – Wpisowego zapłaciłem 3 ruble sr.

Według rozkazu JW. Dziekana chodziłem do Xięgarzy Szteblera, Szcze-
pańskiej, Pakszty i Gecla; mają niektóré potrzebne xiążki drożą się tylko nieco
osobliwie Pakszta; u Szczepańskiej, gdzie zdaje się być targ najłatwiejszym,
chcą 225 złł. za te xiążki za które według przysłanej instrukcyi więcej dawać nie
mogę, jak najwięcej 184 złł. – P. Węcki jutro dopiero ma wygotować rachunek
P. Dziekana i ten przy następnym liście nadeszlę.

Mam honor być oboyga Jaśnie Wielmożnych Panów Dobrodziejow najniż-
szym sługą
Warszawa d. 13

25 Julii 1830. Z. Rewkowski
Niech mi JW. Dziekan donieść raczy, czy bezpieczniej jest otrzymane

świadectwa na akcye w towarzystwie oszczędności odesłać zaraz przez pocztę
lub pz [przez] Kancelaryą P. Kuratora do Wilna, czy też chować je u siebie
aż do przyjazdu do Wilna; bo ja przyznam się lękam się trochę w Warszawie
mieć je przy sobie.
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Wyniki badań odbytych ekspedycji pozostawił Rewkowski w postaci opracowań,
które szczęśliwie przetrwały do dziś (por. ([9], [11], [12])).

Pierwsza strona dokumentu [12]

5. Wykłady rachunku prawdopodobieństwa. Książka [13]

Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa w Szkole Głównej Koronnej
planował już Jan Śniadecki pod koniec XVIII wieku (por. [17], [18]), przygo-
towując konspekt wykładów z elementarnego rachunku prawdopodobieństwa
(BJ rks 3161 – pełny tekst można znaleźć w [18]).

Wzmiankę na ten temat odnajdujemy w Protokołach Posiedzeń Oddziału
Nauk Matematycznych i Fizycznych Uniwersytetu Wileńskiego:

Sessya XXI Roku 182318. dnia 29 Czerwca przed południem.
Professor Poliński oświadczył na Sessyi Oddziału, a co Oddział Radzie ma
honor donieść, iż oprócz Kursu Głównego i dodatkowego w latach przeszłych
przez Jego wykładanych, chce ieszcze połączyć Rachunek Probabilitatis. [...]

Skończyło się jednak tylko na planach. Poliński nigdy takiego wykładu nie
prowadził. Kilka lat później, gdy tylko znalazł się odpowiedni kandydat, Zyg-

18 AHW 721.1.10891.
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munt Rewkowski, Rada Wydziału powróciła do tego pomysłu. W kolejnym
sprawozdaniu z Rady Wydziału czytamy:

Sessya I. 5. Stycznia 182919. [...] postanowiono użyć czasowo Magistra Fi-
lozofii Zygmunta Rewkowskiego do wykładania w Uniwersytecie Rachunku
prawdopodobieństwa po dwie godziny w tygodniu z tytułem magistra uczącego
[...] Taką swoią opiniią Oddział postanowił przekazać Radzie Uniwersytetu.

5.1. Konspekt wykładów. Zygmunt Rewkowski przygotował dość szczegóło-
wy konspekt swoich przyszłych wykładów20. Prawdopodobnie ten tekst był
podstawą dla Ministerstwa Oświaty do oceny, dokonanej przez Michaiła Ostro-
gradskiego. Bieliński ([3], t. II, s. 194) pisze, że ówczesny kurator Wileńskiego
Okręgu Szkolnego, Nowosilcow, przesłał program wykładu Rewkowskiego
Ministrowi oświaty, księciu Karolowi Liwenowi, a ten z kolei zwrócił się do Pe-
tersburskiej Akademii Nauk o rozpatrzenie. Akademia zleciła Ostrogradskiemu
przygotowanie recenzji.

Zygmunt Rewkowski Mag. Fil. w dwóch godzinach tygodnia, wykładać bę-
dzie Rachunek prawdopodobieństwa (Calculus Probabilitatis) podług nastę-
pującego planu:
– „Każdy fenomen w naturze iest skutkiem iedney lub wielu sił działaiących
podług pewnego prawa. – Jeżeli té siły są nam znané, wówczas można niekiedy
wyrachować i zawczasu przepowiedzieć fenomen nastąpić mający zupełnie tak,
jak np Astronomowie przepowiadaią obroty ciał niebieskich, zaćmienia, itd. –
lecz kiedy siły dany fenomen sprawuiącé, i prawa podług których oné działaią
są nam albo zupełnie nieznané, alboteż tak rozmaité i zawiłé, że ich pod
rachunek podciągnąć nie umiemy, wówczas zdarzenie się takiego fenomenu
iest niepewné i przypisuie się pospolicie Losowi. – Los więc, własney tylko
naszey nieświadomości winien swoyą exystencyą, i im więcey poznamy praw
i sił w naturze, tem mniey fenomenów od losu będzie zależało. –
– „Nadzieia że feonomen od losu zależny nastąpi może bydź większą albo
mnieyszą podług tego, iak liczba przypadków w których się zdarzyć mo-
że ten fenoemen, czyli liczba przypadków pomyślnych, porównaniu liczby
przypadków niepomyślnych iest większą albo mnieyszą. – Dla tey przyczyny
nadzieia zdarzenia się albo niezdarzenia się iakiegokolwiek fenomenu, uważa
się za prawdziwą wielkość, maiącą własność powiększania się i zmnieysza-
nia; stosunek zaś, liczby przypadków pomyślnych iakiemu fenomenowi do
liczby wszystkich przypadków zarówno zdarzyć się mogących, bierze się za
miarę tey wielkości, i nazywa prawdopodobieństwem /:probabilitas:/ – a iako
rozmaite rodzaie wielkości, są przedmiotami rozmaitych rodzaiów analizy;
tak podobnież nauka podaiąca sposoby dokładnego wyrachowania wielkości
nadziei, czyli prawdopodobieństwa zdarzenia się iakiegokolwiek fenomenu,
iest szczególną gałęzią analizy stosowaney, Rachunkiem prawdopodobieństwa

19 AHW 721.1.1093.
20 Programy studiów na Uniwersytecie Wileńskim: BUWil rks F2 KC 325.
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/:Calculus probabilitatis:/ nazwaną. – W wykładzie tey nauki zastanowi się na-
przód nad:
Teoryą ogólną rachunku prawdopodobieństwa, a w szczególności:
1. Jak się oznaczaią prawdopodobieństwa fenomenów złożonych, kiedy praw-
dopodobieństwa fenomenów poiedyńczych są znané i stałé. –
2. Jak się oznaczaią prawdopodobieństwa fenomenów złożonych, kiedy praw-
dopodobieństwa fenomenów poiedyńczych są znané, lecz zmieniaią się ciągle
podług iakiegokolwiek prawa. –
3. Prawo Jakuba Bernoulliego, i wnioski. –
4. Jak się oznaczaią prawdopodobieństwa fenomenów złożonych przyszłych,
kiedy prawdopodobieństwa poiedyńczych są nieznane i stałe. –
5. Co właściwie wyrażaią prawdopodobieństwa fenomenów przyszłych zdeter-
minowane a posteriori, to iest przez obserwacye fenomenów przeszłych. –
6. Jak a posteriori oznaczaią się prawdopodobieństwa fenomenów przyszłych,
kiedy prawdopodobieństwa fenomenów pojedyńczych są nieznané i i zmieniaią
się ciągle podług iakiegokolwiek prawa.

Zastosowania.
I. Do Filozofii naturalney. – Ponieważ zasadą Filozofii naturalney są obserwa-
cye, zastanowi się więc:
1) Jakie są prawdopodobieństwa, że iakiekolowiek funkcye błędów obserwacyy
zawieraią się w pewnych, każda we właściwych sobie granicach. – Jaki iest
ogólny sposób wyciągania ze zrównań warunkowych wartości nieznanych
elementów iak naybliższych prawdy; – sposób ten dla niedoskonałości analizy,
w szczególnych tylko przypadkach użyty bydź może. – Metoda naymnieyszych
kwadratów (methode des moindres quarrés) kiedy daie wypadki iak naybliższe
prawdy. – Jak za pomocą obserwacyy można bytność w naturze nieznaney
przyczyny lub siły, kiedy skutek iey barzo mały, lub rzadko kiedy obserwo-
wać się daiący, błędom obserwacyy alboteż losowi przypisany bydź może: –
ważné to rachunku prawdopodobieństwa zagadnienie, obiaśnioné będzie kilku
szczególnemi przykładami. –
2) Wyłoży zastosowania rachunku prawdopodobieństwa do działań geode-
zycznych, i wyjaśni ie szczególnym przykładem. – Jaki iest wpływ błędów
obserwacyy wzaiemnych odległości zenitalnych, i błędów pochodzących od
ciągle zmianiaiącey się refrakcyi ziemskiey, na Równoważenie Geodezyczné,
to iest na oznaczanie różnicy wysokości mieysc nad poziom morza, przez
mierzenie ich wzaiemnych odległości Zenitalnych. –

II. do Nauk Moralnych i Politycznych; – a w szczególności
1) Jak mnieyszy lub większy rozsądek i rzetelność świadków, wpływaią na
prawdopodobieństwa fenomenów świadczonych. – Jak powaga tradycyy z cza-
sem ciągle się zmnieysza. – Jak się oznacza prawdopodobieństwo sprawiedli-
wości wyroku zgromadzenia z jlukolwiek osób złożonego, względem prawdy
iakiey do roztrząśnienia mu podaney, lub względem zasługi kandydata do
pewnego urzędu lub mieysca. –
2) Zastanowi się nad prawdopodobieństwem życia ludzkiego, i ważnieysze tu
należące zagadnienia za pomocą tablic śmiertelności rozwiąże.
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III. Do wszelkiego rodzaiu Gier, Loteryy i Assekuracyy a w szczególności
1) Jak się wyraża tak nazwana nadzieia matematyczna (Esperance mathe-
matique) wygrania w jakieykolwiek grze lub loteryi, i czem się różni od
nadziei moralney (Esperance morale). – Jakie są sposoby oznaczania warto-
ści moralnych prawdopodobieństw fenomenów których zdarzenie się iest
niepewné, oraz wartości moralnych zysków albo strat, iakie są do nich w roz-
maitych grach, loteryach lub assekuracyach, przywiązywané. –
2) Traktowanie Losu we wszystkich grach i loteryach iest szkodliwé, i prze-
ciwné dobrze zrozumianemu interessowi człowieka. – Na kilku dobranych
przykładach wskaże ogólné sposoby determinowania prawdopodobieństw
wygrania lub przegrania w iakieykolwiek grze lub loteryi; i w szczegółach
wyiaśni szkody poniterów21 w grze Faraon, tudzież w loteryi liczbowey,
i loteryi klassyczney Królestwa Polskiego. –
3) Lubo assekuracye w jstocie swoiey niczem sie od gier i loteryi nie różnią,
a zatem równie iak i te ostatnie szkodliwe bydź muszą, moralnie iednak rzecz tę
uważaiąc, pokazuie się, że wszelkiego rodzaiu assekuracye (aby tylko rozsądnie
i podług prawideł rachunku były przedsiębrane) tak dla szczególnych osób i dla
całey społeczności nieocenioné pożytki przynieść mogą. – Zastanowi się więc
1od iak sie rachuią i układaią tablice ceny assekuracyy własności obywatela
od pożaru, okrętów i towarów kupa od rozbicia się na morzu, dochodów
gospodarza od nieurodzaiu, lub inney iakiey klęski powszechney, itd. 2re Jak
się rachuią i układaią w tablice wielkości kapitałów któré osoby różnego
wieku, albo iednorazowie złożyć towarzystwu assekuracyynemu powinny dla
otrzymania za to pewney pensyi dożywotniey (rente viagère) lub dla należenia
do pewney tontyny22 (Tontine); albo też, któré osoby różnego wieku corocznie
do towarzystwa wnosić maią, ażeby po ich śmierci pozostałe familie miały
zabezpieczony sobie pewien kapitał. –
Na tem kurs teoryi i zastosowań rachunku prawdopodobieństwa zakończy
się. – W wykładzie całey nauki trzymać się będzie mianowicie dzieła Laplasa,
Theorie analytique des probabilités - 3e edition, i dzieła Lacroix Traité ele-
mentaire du Calcul des Probabilités 2e edit.; w potrzebie iednak użyie dzieł
i Rozpraw Bernoullich, Conderceta, Moivra, Montmorta, Parisota, Queteleta,
itd. –

5.2. Recenzja Ostrogradskiego. Poniżej przedstawiam treść opinii Michaiła
Ostrogradskiego na temat programu wykładu rachunku prawdopodobieństwa,
przygotowanego przez Zygmunta Rewkowskiego. (por. [6], s. 276–278). Podaję
tekst we własnym tłumaczeniu.

21 poniter – uczestnik gry, grający przeciw bankowi (Słownik wyrazów obcych M. Arcta, 1934).
22 Tontynowy system, ubezpieczenie grupy osób na życie w ten sposób, że ubezpieczeni, po-

zostający przy życiu, dzielą pomiędzy sobą udziały zmarłych ubezpieczonych (Słownik wyrazów
obcych M. Arcta, 1934).
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Opinia Konferencji Imperatorskiej Akademii Nauk
o programie wykładu rachunku prawdopodobieństwa

Raport

Akademia zleciła mi zapoznać się z programem wykładu obliczania prawdopo-
dobieństw, który ma być wykładany na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim.

Profesor tego kursu proponuje na początku wykładać teoretyczną część
obliczania prawdopodobieństw, a potem różne zastosowania. Program jest
stosunkowo pełny, ale wydaje się, że niezbyt dobrze rozmieszczony i zawiera
części chyba nawet zbędne; tak np. mówiąc o prawdopodobieństwie zda-
rzeń, utworzonych z różnych prostych przypadków, których względna możli-
wość [zajścia] jest znana, on rozpatruje oddzielnie dwa przypadki, w których
w pierwszym możliwości są stałe, a w drugim zmieniają się, podczas gdy
oba odnoszą się do tej samej metody analizy, do równań ze skończonymi
prostymi lub częściowymi różnicami. Szczegółowo zajmuje się też profesor
także zadaniami, w których przechodzi się od złożonych zdarzeń do możliwie
prostych przypadków.

W drugiej, aplikacyjnej części wykładu, wydaje się, że profesor chce
zająć się zbędnymi szczegółami różnych pytań, na które mógłby odpowiedzieć
w szczególnych przypadkach, odpowiednich do wyjaśnienia ogólnej teorii,
wyłożonej w pierwszej części; takie są na przykład pytania dotyczące loterii.

Braki przez nas wskazane, być może i nie powinny być uznane za takowe,
gdyż bardzo trudno oceniać zalety kursu w oparciu jedynie o program; poza
tym są one mało znaczące, nie mogą więc przekreślić planu profesora, którego
można by zobowiązać do zastosowania w rozkładzie materiału do analitycznej
teorii prawdopodobieństwa Laplace’a: ale jeżeli on obstaje przy swoim, to
można mu zaproponować sposób wykładu wg jego koncepcji. On niewątpliwie
wyłoży z dużą dokładnością podstawy prawdopodobieństwa. Ta nauka, jak też
wszystkie jej zastosowania, zawiera jedynie niewielkie podstawy, które czynią
z niej odrębną dyscyplinę i które należy wyłożyć możliwie jasno. Wszystko
pozostałe należy do ogólnej analityki. Sądzę też, że sukces wykładu, pod-
danego naszemu badaniu, będzie zależał w istotny sposób od wiedzy, jaką
ma profesor w zakresie rachunku całkowego 23. Uważam, że Akademia Nauk
wyświadczyła by przysługę pożyteczną i zasługującą na najwyższą pochwałę
w państwie, gdyby skierowała wszystkie swoje wysiłki na wprowadzenie ra-
chunku prawdopodobieństwa we wszystkich krajowych uniwersytetach, a także
w gimnazjach, tak aby początki tej nauki zawczasu utrwalały się w umysłach
uczących się; aby podkreślić moją opinię na ten temat, przytaczam tu opinię

23 Nauka prawdopodobieństwa jest jedną z ważniejszych zastosowań analizy matematycznej;
filozofia przyrody zawdzięcza jej wiele metod, w wyniku których z dużej liczby obserwacji
wyznacza się elementy, na których opierają się najważniejsze teorie astronomiczne; ona dała
podstawy to pożytecznych ogólnych zagadnień, znanych pod nazwą kompanii ubezpieczenio-
wych; w jej wyniku odnajdujemy mniej ważne przyczyny, aniżeli same pomyłki, spotykane
przy obserwacjach. Z każdym dniem rośnie wpływ tej gałęzi analizy, stosowanej już obecnie
w naukach politycznych i prawnych. (przypis Ostrogradskiego).



Zygmunt Rewkowski (1807–1893) – vitae pars prima 131

znamienitego autora Mechaniki Niebieskiej24, wypowiadającego się o praw-
dopodobieństwie na końcu wstępu do swojego dzieła następującymi słowami:
«Teoria prawdopodobieństwa nie jest w istocie niczym innym, jak zdrowym
sensem, wyrażonym w liczbach: ona przedstawia dokładnie to, co czuje zdro-
wy umysł, jakby kierowany instynktem, chociaż niekiedy sami nie potrafimy
sobie z tego zdać sprawy. Jeżeli rozważymy metody analityczne, pochodzenie
których dała podstawy ta teoria, jeżeli przyjmiemy z uwagą prawdziwość
podstaw, będących ich podstawą, i dokładność sądów logicznych, których on
wymaga do rozwiązywania swoich zadań, jeśli zwrócić u wagę na ogólnie
pożyteczne dziedziny, oparte na niej, na zastosowania, które ona otrzymała
i jeszcze może otrzymać w filozofii naturalnej i w naukach moralnych, jeśli na
koniec co ona może dać w takich zagadnieniach, które nie mogą być poddane
bezpośrednim obliczeniom, otwiera nam dokładniejszy pogląd, który może
nami kierować w naszych ocenach i uczyć nas, jak wystrzegać się złudnych
marzeń, często nas wciągających, to możemy się zgodzić, że nie ma nauki,
która by bardziej odpowiadała naszemu myśleniu i której wprowadzenie do
systemu powszechnego nauczania przyniosłoby wiele korzyści, jak nie nauka
o obliczaniu prawdopodobieństw».

2. czerwca 1830 [Michaił Ostrogradski]

W oparciu o powyższą opinię Ostrogradskiego, Petersburska Akademia Nauk
tego samego dnia podjęła następującą uchwałę:

2 Czerwca 1830.

Opinia o programie wykładu rachunku prawdopodobieństwa

P[an] adiunkt Ostrogradski przeczytał opinie o programie wykładu rachunku
prawdopodobieństwa P[ana] Rewkowskiego z Wilna. Wskazując na niektóre
miejsca, które sprawozdawca życzyłby sobie widzieć rozłożonymi inaczej,
zauważa, że ocena wartości kursu w oparciu o konspekt jest zawsze trudna i że
także wskazane miejsca nie są takie, aby wynikało z nich odrzucenie programu
profesora. Ostrogradski uważa, że autorowi można by zaproponować, aby
uwzględnił Laplace’a w rozkładzie programu z analitycznej teorii prawdopo-
dobieństwa, ale jeśli będzie obstawał przy swojej koncepcji, będzie można
mu zaproponować sposób wykładu według jego własnej koncepcji. P[an]
Ostrogradski zauważa, że jego zdaniem, byłoby bardzo pożyteczną rzeczą ze
strony Akademii, gdyby zrobiła wszystko, co w jej mocy dla wprowadzenia
wykładu rachunku prawdopodobieństwa we wszystkich uniwersytetach Impe-
rium. Akademia, aprobując zarówno raport P[ana] Ostrogradskiego, jak też
w szczególności ostatnią radę, przyjęła z zadowoleniem, że ta propozycja była
już przedkładana ministrowi PP. Wiszniewskiemu i Kollinsowi, zdania których
zasięgała komisja dla zreformowania szkół i uniwersytetów, gdy chodziło
o przygotowanie programu nauczania matematyki. Program Rewkowskiego
będzie przedstawiony razem z przekładem raportu P. Ostrogradskiego P[anu]
wiceprezydentowi [Akademii].

24 Pierre Simon Laplace (1749–1827) – Mécanique Céleste.
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5.3. Wykłady. Podręcznik rachunku prawdopodobieństwa. W 1828 Zyg-
munt Rewkowski wydał podręcznik rachunku prawdopodobieństwa [13]. Naj-
prawdopodobniej nie zachował się żaden egzemplarz tej książki. W każdym
bądź razie, moje wieloletnie poszukiwania tej książki w dostępnych katalo-
gach i bibliotekach, na Wschodzie i Zachodzie, nie dały dotychczas żadnego
rezultatu. Istnienie tej książki potwierdza Bieliński ([3], t. II, s. 194) i Janowski
([5], s. 364). Natomiast Bieliński ([3], t. III, s. 395) odnotowuje: Ten kurs
znajduje się obecnie w bibliotece publicznej w Warszawie. To zaś nie ulega
wątpliwości, że wykładana przez Rewkowskiego nauka, wskutek przyczyn od
profesora niezależnych, przeszła w dziejach oświaty bez głębszego wrażenia.
Być może nakład książki został zniszczony. Była to często stosowana procedura
przez władze Rosji, jako akt zemsty politycznej, próba wymazania nazwiska
na zawsze. Doświadczył tego Hipolit Rumbowicz, profesor matematyki na
Uniwersytecie Wileńskim. W odwecie za udział w powstaniu listopadowym,
nakład jego książki Geometrya wykreślna czyli wykład rzutowych i obrazowych
wykreśleń z dodatkiem prawideł oznaczania cieni i stopniowania światła tak
w rzutach, jak téż w perspektywie (Wilno 1829) został zniszczony. Jednak, jak
odnotowuje Żebrawski [21], zachowały się pojedyncze egzemplarze. Zapewne
Rewkowski nie miał tego szczęścia, gdyż nawet na Uniwersytecie Wileńskim
nie zachował się żaden egzemplarz. Brak też adnotacji o istnieniu tej książki
w starym inwentarzu Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, utworzonym w 1810
roku na polecenie rektora Jana Śniadeckiego.

Procedura wprowadzenia nowego przedmiotu do listy wykładów uniwersy-
teckich już się toczyła. Ślady odnajdujemy w dokumentach Rady Wydziału25:

Protokuł
Posiedzeń Oddziały Nauk Fizycznych i Matematycznych w roku 1830

Sessya I. 5. Luty 1830. 29. Pazd. 1829 Kurator (pismo N= 1602) zalecił Uni-
wersytetowi, w oparciu o pismo Ministra (17. IX 1829, N= 6483), aby źostał do
wykładania w Uniwersytecie po dwie godziny w tygodniu, rachunek prawdopo-
dobieństwa wprowadzony. W tego powodu odczytano prospekt wymienioney
lekcyi, przez Magistra Rewkowskiego złożony, a znayduiąc go odpowiednim,
postanowiono przedstawić ten prospekt Radzie Uniwersytetu, a P. Rewkow-
skiego wezwać do rozpoczęcia swego kursu.” –
Sessya IV. 5. Marca 1830. Po szóste. Dziekan uwiadomił, że Magister Rew-
kowski rozpoczął d. 20 Mca Lutego Kurs Rachunku prawdopodobieństwa,
i dawać będzie we Wtorki i Czwartki od godziny 5. do 6ej.
Sessya XXIII. 5. List. 1830. Po czwarte. Członkowie Oddziału złożyli Materye
w których uczniowie ubiegaiący się w idącym roku szkolnem o niższe stopnie

25 AHW rks 721.1.1094; także BUWil rks F2 KC 322.
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uczone, rozprawy pisać są obowiązani. – Postanowiono te materye uczniom
ogłosić. [...]
Z Rachunku wyższego. Wyłożyć zasady rachunku różniczkowego.
Z Rachunku prawdopodobieństwa. Wyłożyć pod względem naukowym i hi-
storycznym wzrost i obecny stan rachunku prawdopodobieństwa.

Widać więc, że jednym z tematów prac magisterskich stał się rachunek praw-
dopodobieństwa. Ale już wcześniej napisano pracę magisterską z rachunku
prawdopodobieństwa, zapewne z inicjatywy Rewkowskiego: Józef Szumski,
Zasady rachunku podobieństwa. 19. VI 1828. (por. [19]).

Jeden ze słuchaczy Rewkowskiego, Antoni Leszkiewicz, zdecydował się
zdawać egzamin magisterski z tej dyscypliny.

3. Czerwca 1830. Antoni Leszkiewicz – egzamin magisterski26.
Z Rachunku prawdopodobieństwa examinował daiący kurs Mag. Rewkowski
1) Jaki jest ogólny sposób determinowania prawdopodobieństwa że błędy
w średnich wypadkach z wielu obserwacyy spodziewané, zawieraią się w pew-
nych granicach.
2) Jak się oznacza sposób kombinowania zrównań warunkowych daiący war-
tości nieznanych elementów jak najbliższe prawdy. –
3) Jak z obserwacyy przekonywamy się o bytności na naturze nie znaney przy-
czyny lub siły, kiedy skutek jej barzo mały lub rzadko kiedy obserwować się
daiący, za prosty skutek samego tylko losu albo błędów obserwacyy poczytany
bydź może. –

Bieliński ([3], t. II, s. 194) odnotowuje, że Antoni Sokołowski przygotował
rozprawę Opisanie historyczne początku i wzrostu nauki zwanej rachunek
prawdopodobieństw (1830, k. 10) dla uzyskania stopnia kandydata, wyrażając
się bardzo krytycznie o tej rozprawie (loc. cit., s. 195). Nie można zweryfikować
tej opinii, gdyż rozprawa Sokołowskiego nie zachowała się.

6. Likwidacja Uniwersytetu. Powstanie listopadowe w Wilnie. Zesłanie
Po formalnej likwidacji Uniwersytetu Wileńskiego 21 maja 1832 roku,

Rewkowski pozostawał bez pracy. W czasie powstania aktywnie uczestniczył
w organizowaniu pomocy powstańcom. W 1833 roku został aresztowany i po-
sądzony o ukrywanie w swoim mieszkaniu emisariusza z Paryża, Marcellina
Szymańskiego, który przed powstaniem był uczniem Wileńskiego Gimnazjum
i mieszkał na kwaterze u Rewkowskich, w trzypiętrowym budynku przyle-
gającym do Ostrej Bramy. Okazało się później, że Szymański był rosyjskim
agentem, który dysponował pełną listą emisariuszy. Po prawie rocznym procesie
skazano Rewkowskiego w 1833 roku na zsyłkę w sołdaty na Kaukaz na 25

26 BUWil rks F2 KC 123; także rks F2 KC 329.
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lat, bez utraty szlachectwa i majątku, z prawem awansu za zasługi wojenne.
Kilkanaście innych osób otrzymało taki, lub podobne wyroki.

Dalsze dzieje Zygmunta Rewkowskiego i jego twórczość naukową opiszę
w kolejnych opracowaniach.
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Summary

The paper presents fundamental facts dealing with the life and scientific acti-
vity of Zygmunt Rewkowski up to the closing of Imperial University of Vilna
(Cesarski Uniwersytet Wileński) in 1832 and sending him to the army (v sol-
daty) as a result of a treason of Marcellin Szymański, student of gymnasium
in Vilna, next Russian agent in Paris.
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