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WYDARZENIA
Peruwiañczycy odkrywj¹ zas³ugi Konstantego Jelskiego (1837–1896)
dla przyrodniczego poznania Peru
Peru jest krajem bardzo zró¿nicowanym topograficznie
i geologicznie, jak równie¿ biogeograficznie. W XVIII w.
na œwiecie nast¹pi³ du¿y rozwój nauk przyrodniczych, powstawa³y zak³ady naukowe oraz muzea, które pracowa³y nad
wyjaœnieniem ¿ycia na ziemi. Podró¿e i publikacje Aleksandra von Humboldta (1769–1859) – pobyt w krajach
podzwrotnikowych w latach 1799–1827 i badania Karola
Darwina (1809–1882) – dokonane podczas podró¿y na okrêcie Beagle (1831–1836) oraz inne prowadzone w pierwszej
po³owie XIX w. z pewnoœci¹ przyczyni³y siê do du¿ego
zainteresowania europejskich przyrodników tym krajem.
Równoczeœnie by³ to okres, w którym Peru stara³o siê
o uzyskanie pewnej stabilnoœci spo³eczno-politycznej i ostatecznego okreœlenia statusu pañstwowego i terytorialnego,
tak aby móc dorównaæ rozwojowi cywilizacji œwiatowej.
Cz³owiekiem, który ca³kowicie poœwiêci³ siê wielokierunkowym badaniom Peru by³ Antoni Raimondi (1826–
1890), w³oski przyrodnik osiad³y w 1850 r. w tym kraju,
w swej drugiej ojczyŸnie1. Przez czterdzieœci lat poznawa³
Peru, przemierzaj¹c je wzd³u¿ i wszerz, przekonuj¹c w³adze,
naukowców, intelektualistów, a w koñcu i ludzi interesu
o jego wielkich zasobach naturalnych. Rz¹d peruwiañski
docenia³ zas³ugi Raimondiego i finansowa³ jego prace.
Dziêki temu powsta³o kilkutomowe dzie³o „El Perú”2
o szerokim zakresie tematycznym z dziedzin geografii,
geologii, botaniki i zoologii, etnografii oraz archeologii
kraju. W 1873 r. Raimondi poprosi³ rz¹d peruwiañski
o zatrudnienie kompetentnej osoby do pomocy w pracach
prowadzonych w terenie i zbierania materia³ów, chcia³
skupiæ siê na ich opracowywaniu oraz pisaniu prac naukowych w Limie. Osob¹, któr¹ wybra³ na to stanowisko by³
Konstanty Jelski, polski przyrodnik, przebywaj¹cy od 1864 r.
w Gujanie Francuskiej, a od 1869 r. w Peru. Pracowa³ tam
na zlecenie Gabinetu Zoologicznego w Warszawie, prowadz¹c eksploracje przyrodnicze i geologiczne. Raimondi,
ceni¹c umiejêtnoœci Jelskiego, tak pisa³ do niego w sprawie
pozyskania go do prowadzenia prac terenowych: „Jak Pan
wie zgodnie z prawem ustanowionym przez Kongres w
1869 roku rz¹d pokryje koszty publikacji mojego dzie³a,
w zwi¹zku z czym potrzebujê wspó³pracowników, poniewa¿ nie da³bym rady sam wszystkiego przygotowaæ. Zaproponowa³em wiêc prezydentowi Pardo, ¿eby przydzieli³
mi jakiegoœ biologa, który by mi pomóg³. Zaproponowa³em Panu wspó³pracê, poniewa¿ w Peru nie ma osób
posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje oraz chêci do pracy. Prezydent zaakceptowa³ moj¹ propozycjê i upowa¿ni³
do prowadzenia rozmów z Panem na ten temat”. Jak wia1

domo Jelski przyj¹³ propozycjê i przez kilka lat wspó³pracowa³ z Antonio Raimondim.
Badania przyrodnicze Konstantego Jelskiego prowadzone w Ameryce Po³udniowej zosta³y w naukowy sposób
opracowane przez prof. Rados³awa Tarkowskiego z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ksi¹¿ce pod tytu³em „Konstanty Jelski (1837–1896). Przyrodnik i badacz
Ameryki Po³udniowej”3. Autor korzysta³ z bogatych materia³ów archiwalnych po K. Jelskim, które znajduj¹ siê w
Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ksiê¿y
Misjonarzy w Krakowie.
We wrzeœniu 2013 r. prof. Tarkowski przywióz³ do
Limy sw¹ ksi¹¿kê, aby osobiœcie przypomnieæ i przedstawiæ zas³ugi Konstantego Jelskiego dla nauki peruwiañskiej. Prezentacja ksi¹¿ki w Towarzystwie Geograficznym
w Limie zbieg³a siê z uroczystoœciami 90. rocznicy upamiêtnienia relacji dyplomatycznych pomiêdzy Polsk¹
i Peru. Na posiedzeniu towarzystwa 24 wrzeœnia 2013 r.
zosta³a podjêta decyzja o wydaniu jej w jêzyku hiszpañskim. Autor zaprosi³ do wspó³pracy dr Katarzynê Go³uchowsk¹ Dunin-Borkowsk¹. Zdecydowano o skróceniu
treœci ksi¹¿ki, ale z pozostawieniem ca³ej bibliografii. Po
dokonaniu skrótów i uzupe³nieñ tekst zosta³ przet³umaczony w Polsce i po koniec 2013 r. wydany przez Limeñskie
Towarzystwo Geograficzne, w rozmiarze A5 licz¹cym
54 strony pod tytu³em „Konstanty Jelski (1837–1896),
naturista e investigador de América Latina”4. Prezentacja
tej ksi¹¿ki odby³a siê w dniu 22 lutego 2015 r. w czasie uroczystoœci dla uczczenia 127 rocznicy za³o¿enia towarzystwa.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e Limeñskie Towarzystwo Geograficzne (Sociedad Geográfica de Lima) zosta³o powo³ane
do ¿ycia 22 lutego 1888 r. dekretem prezydenta Andrés
Avelino Ceres. Wówczas, najwa¿niejszym jego zadaniem
by³o naukowe poznanie terytorium Peru, zebranie danych
i ustalenie granic pomiêdzy jednostkami administracyjnymi, celem wsparcia administracji pañstwowej. Nowo
utworzone towarzystwo mia³o w³asny zarz¹d, w którym
zasiadali przedstawiciele wszystkich ministerstw, ale by³o
zale¿ne od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ta struktura organizacyjna pozosta³a do dziœ z t¹ ró¿nic¹, ¿e obecnie
towarzystwo podlega Ministerstwu Edukacji i jego zadaniami s¹ badania naukowe zwi¹zane z rozpoznawaniem
i konserwacj¹ œrodowiska geograficznego.
W czasie wspomnianego jubileuszu zorganizowanego
w celu uczczenia 127. rocznicy za³o¿enia towarzystwa w
jego siedzibie, po³o¿onej w centrum Limy, zebrali siê dyrekcja, cz³onkowie i zaproszeni goœcie, a wœród nich Ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej Izabela Matusz. Uroczystoœæ roz-
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poczêto hymnem narodowym, nastêpnie odczytano akt za³o¿ycielski Towarzystwa Geograficznego oraz przedstawiono sprawozdanie z dzia³alnoœci towarzystwa za ostatni
rok. Zwyczajem tej uroczystoœci s¹: wyg³oszenie referatu
przez jednego z reprezentantów ministerstw, prezentacja
ksi¹¿ki wydanej w minionym roku i wyró¿nienie osób
zas³u¿onych dla peruwiañskiej geografii. Tak siê z³o¿y³o,
zupe³nie przypadkiem, ¿e w programie zosta³ mocno podkreœlony udzia³ Polaków w rozwoju Towarzystwa Geograficznego i nauki w Peru.
Po czêœci oficjalnej referat wyg³osi³ in¿. Henry Luna
Córdova – przedstawiciel Ministerstwa Energii i Górnictwa, który naœwietli³ sytuacjê w Peru pod koniec XIX w.,
w momencie powstania Towarzystwa. Podkreœli³, ¿e w rozwoju myœli naukowej w Peru du¿y wp³yw mia³o za³o¿enie
w 1876 r. Wy¿szej Szko³y In¿ynierii – Escuela de Ingenieros del Peró, której kontynuatorem jest obecnie Pañstwowy
Uniwersytet In¿ynierii (Universidad Nacional de Ingeniería), a tak¿e dzia³alnoœæ in¿ynierów polskich, przede
wszystkim Ernesta Malinowskiego, Edwarda Habicha oraz
wielu innych, którzy z ramienia rz¹du zajmowali siê budowaniem infrastruktury, g³ównie kolei i dróg.
Drugim punktem uroczystoœci by³a prezentacja ksi¹¿ki
i tu zdecydowano, ¿e z wydanych w ci¹gu roku publikacji
zostanie przedstawiona ksi¹¿ka „Konstanty Jelski (1837–1896)
naturista e investigador de América Latina”, autorstwa prof.
Rados³awa Tarkowskiego i dr Katarzyny Go³uchowskiej
Dunin-Borkowskiej. Z tej okazji prezydent Towarzystwa
Geograficznego Zaniel Novoa zaprosi³ do sto³u prezydialnego pani¹ ambasador Rzeczypospolitej Polskiej. Sam¹
ksi¹¿kê zaœ przedstawi³a dr Katarzyna Go³uchowska DuninBorkowska.
Bohaterami trzeciego punktu programu byli Ferdinand
Villiger Horath i Dr Luis A. Oliveros Lakoma. Zostali oni
wyró¿nieni przez Limeñskie Towarzystwo Geograficzne
za zas³ugi dla geografii peruwiañskiej. Pierwszy z nich to

Ryc. 1. Ods³oniêcie portretu Konstantego Jelskiego w galerii Limeñskiego Towarzystwa Geologicznego. Z lewej strony: Izabela
Matusz – ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, po prawej: dr Ing
Zaniel Novoa Goicochea – prezydent Limeñskiego Towarzystwa
Geograficznego, dr Nicole Bernex Weiss – wiceprezydent
Limeñskiego Towarzystwa Geograficznego, Contralmirante
Eduardo Reátegui Guzman – cz³onek Limeñskiego Towarzystwa
Geograficznego. Fot. K.M. Go³uchowska Dunin-Borkowska
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zas³u¿ony za³o¿yciel „Boletín de Lima”, czasopisma popularno-naukowego, wydawanego regularnie od 1979 r.,
poœwiêconego historii i rozwojowi badañ naukowych w
dziedzinach nauk o Ziemi, wszechœwiecie, nauk spo³ecznych, ekonomicznych oraz humanistycznych. Doktor Luis
Oliveros Lakoma jest znany ze swych badañ naukowych w
ramach studiów regionalnych obejmuj¹cych g³ównie strefy graniczne i Amazoniê. W czasie swego przemówienia,
dziêkuj¹c za otrzymane wyró¿nienie, nawi¹za³ tak¿e do
polskich kontekstów odbywaj¹cego siê posiedzenia i wspomnia³ o swych polskich korzeniach (jego matka jest Polk¹
z urodzenia).
Na koniec uroczystoœci pani ambasador RP Izabela
Matusz ods³oni³a portret Konstantego Jelskiego w galerii
zas³u¿onych dla towarzystwa. Jelski, co prawda, nie uczestniczy³ w za³o¿eniu Towarzystwa Geograficznego, poniewa¿ wróci³ do Polski w 1879 r., ale obecny zarz¹d uzna³, ¿e
nale¿y mu siê to upamiêtnienie za zas³ugi dla rozwoju biogeografii Peru. Ostatnim punktem programu by³o otwarcie
w sali towarzystwa, zadedykowanej in¿ynierowi Ernestowi
Malinowskiemu, wystawy fotograficzno-kartograficznej zatytu³owanej „Cupisnique: Paisajes y Memorias”5, zwi¹zanej
z prowadzonymi badaniami towarzystwa na terenie Peru.
Podczas wernisa¿u uczestnicy spotkania ¿ywo komentowali rolê i znaczenie polskich badaczy, naukowców i in¿ynierów dla rozwoju nauki w Peru.
Ksi¹¿ka „Konstanty Jelski (1837–1896) naturista e investigador de América Latina” wydana w wersji hiszpañskojêzycznej, tak jak oryginalne dzie³o R. Tarkowskiego w
jêzyku polskim, sk³ada siê z kilku czêœci. W pierwszej –
przedstawiono pochodzenie i wykszta³cenie badacza a tak¿e
osoby, które w wydatny sposób wp³ynê³y na koleje jego
¿ycia. Specjalnie podkreœlono studia w Moskwie i Kijowie oraz pierwsze prace, które zdecydowa³y o zainteresowaniach przyrodniczych. Wa¿ne jest tak¿e wspomnienie
o patriotyŸmie Jelskiego, jego udziale w Powstaniu Styczniowym w 1863 r. i represjach jakie stosowa³ rz¹d carskiej
Rosji, zmuszaj¹c go do opuszczenia rodzinnych ziem
i udania siê na emigracjê. W dalszej czêœci ksi¹¿ki pokrótce
jest przedstawiona jego dzia³alnoœæ badawczo-kolekcjonerska w dziedzinach biologii i geologii prowadzona w
Gujanie Francuskiej. Jednak g³ównym celem wydanej
pozycji jest zaprezentowanie osi¹gniêæ badawczych Konstantego Jelskiego na terenie Peru. Znalaz³ siê tu nieco
przez przypadek, gdy opuszczaj¹c Gujanê zamierza³
dotrzeæ do Boliwii. Zmieni³ swój plan po uzyskaniu od
Edwarda Habicha – Polaka wykszta³conego w Paryskiej
Wy¿szej Szkole Dróg i Mostów – zaproszenia do Limy.
Panowie poznali siê na statku p³yn¹cym z Guayaquill do
Callao. Habich odbywa³ podró¿ do Limy, ¿eby obj¹æ stanowisko „ingeniero de Estado Peruano” – naczelnego in¿yniera pañstwa peruwiañskiego. Za jego namow¹ Jelski
zatrzyma³ siê w Limie i pozosta³ w Peru przez dalsze 10 lat.
W tym czasie przez cztery lata pracowa³ dla Gabinetu Zoologicznego w Warszawie, prowadzi³ eksploracje przyrodnicze g³ównie w centrum Peru. W 1873 r. podpisa³ umowê
z rz¹dem peruwiañskim, na mocy której wspó³pracowa³
z Antonio Raimondim. Dok³adne przedstawienie tej wspó³pracy jest na tyle wa¿ne, ¿e jest ona praktycznie nie znana

„Kultura Cupisnique: Pejza¿e i pamiêæ”, Sociedad Geográfica de Lima, Lima 2015.
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biografom i osobom obecnie zajmuj¹cym siê pracami
Raimondiego. Na podstawie informacji pochodz¹cych z listów i dziennika Jelskiego prof. Tarkowski odtworzy³ jego
wk³ad w dzie³o Raimondiego. Jelski wyje¿d¿a³ w teren
oraz dokumentowa³ geografiê Peru, gromadzi³ i opisywa³
okazy przyrodnicze, geologiczne i inne dostarczaj¹c wyniki
swych prac Raimondiemu. O tej wspó³pracy wiele pisa³ w
swoich pamiêtnikach Jana Sztolcman6, który przyjecha³ do
Peru w 1875 r. zastêpuj¹c Jelskiego w zbieraniu okazów
dla Gabinetu Zoologicznego w Warszawie. Razem spêdzili
oko³o roku w Tambillo po³o¿onym na stoku lewego brzegu
rzeki MaraÔón w departamencie Cajamarca w pó³nocnym
Peru. Wiemy wiêc bardzo dok³adnie o trudach prowadzonej pracy, a tak¿e – dziêki talentowi pisarskiemu Sztolcmana – o warunkach ¿ycia w tym specyficznym regionie.
Nale¿y te¿ wspomnieæ o wa¿nej roli jak¹ odegrali w ¿yciu
Konstantego Jelskiego liczni Polacy mieszkaj¹cy w owym

6

czasie w Limie z Ernestem Malinowskim i Edwardem
Habichem na czele.
W celu uzupe³nienia wk³adu Jelskiego w zrozumienie
peruwiañskiej ró¿norodnoœci przyrodniczej prof. Tarkowski opisa³ jego rozleg³¹ wspó³pracê z przyrodnikami europejskimi i specjalnie z W³adys³awem Taczanowskim z Gabinetu Zoologicznego w Warszawie. Taczanowski na podstawie okazów dostarczanych przez Jelskiego napisa³ m.in.
czterotomowe dzie³o „Ornithologie du Pérou” wydane we
Francji w Rennes w 1884 r.
Na zakoñczenie nale¿y podkreœliæ znaczenie pracy prof.
R. Tarkowskiego dla czytelnika peruwiañskiego, który w
dogodny sposób mo¿e poszerzyæ sw¹ wiedzê na temat geografii, geologii, przyrody, ludzi i kultury w³asnego kraju,
dzia³añ Konstantego Jelskiego i jego wspó³pracy w powstawaniu fundamentalnego dzie³a Antoniego Raimondiego.
Katarzyna Maria Go³uchowska Dunin-Borkowska

Jan Sztolcman (1854–1928) – polski zoolog, podró¿nik. W latach 1875–1884 prowadzi³ badania naukowe i kolekcjonerskie w
Peru i Ekwadorze. Po powrocie do Polski kontynuowa³ pracê naukow¹ w Muzeum Zoologicznym w Warszawie.
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