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Z MINIONYCH CZASÓW
Wspó³praca Antonio Raimondiego (1824–1890)
z polskimi przyrodnikami i in¿ynierami w Peru
Rados³aw Tarkowski1
Cooperation of Antonio Raimondi (1824–1890) with the Polish naturalists and engineers. Prz. Geol., 64: 93–100.
A b s t r a c t. The paper presents the achievements and results of nature research conducted with the participation of
Poles (engineers and natural scientists) in Peru in the 19th century. The naturalists worked with Antonio Raimondi
(1824–1890), an outstanding organizer of scientific research in Peru. It has been found that the contribution of
Poles to the knowledge of nature (flora and fauna, geography, geology) is much greater than previously thought.
This contribution has not been duly studied, appreciated and disseminated in Poland and in South America.
The conclusion is that this issue is worthy of wider investigation by an interdisciplinary team of scientists.
Keywords: Poles in Peru, Raimondi, 19th century, natural sciences, natural scientific collections

Ameryka Po³udniowa to kontynent, na którym w XIX w.
dzia³a³a liczna grupa Polaków. Zaznaczyli oni swoj¹ obecnoœæ w wielu dziedzinach ¿ycia gospodarczego oraz spo³eczno-politycznego i kulturowego, pracowali m.in. jako
in¿ynierowie, przyrodnicy, geolodzy, technicy, architekci,
lekarze, nauczyciele. Po upadku powstania listopadowego
do Ameryki Po³udniowej przybyli: Ignacy Domeyko –
geolog, mineralog, in¿ynier górnictwa, wieloletni rektor
Universidad de Chile; Ernest Malinowski – bohater obrony
portu Callao w Peru, projektant Centralnej Kolei Transandyjskiej; Józef Warszewicz – przyrodnik, uczestnik ekspedycji naukowych do Ameryki Œrodkowej i Po³udniowej w
latach 1845–1853. Fiasko powstania styczniowego przyczyni³o siê do dalszej emigracji Polaków. Uciekaj¹c przed
przeœladowaniami politycznymi, szukaj¹c dla siebie mo¿liwoœci pracy lub lepszej egzystencji, opuszczali oni kraj
ojczysty. Czêœæ emigrantów znalaz³a drug¹ ojczyznê w
Ameryce Po³udniowej, równie¿ w Peru. Wielu z nich odnios³o sukcesy, a ich nazwiska s¹ wspominane do dzisiaj.
Mimo ¿e na temat dzia³alnoœci polskich in¿ynierów w Peru
w XIX w. dostêpna jest liczna literatura, to niewiele wiadomo na temat relacji Antonio Raimondiego, jednego z najwybitniejszych XIX-wiecznych badaczy Ameryki Po³udniowej, z Polakami przebywaj¹cymi w tym kraju.
Celem prezentowanego artyku³u jest przybli¿enie
zwi¹zków Raimondiego z Polakami osiad³ymi w Peru oraz
naœwietlenie ich wk³adu w badania przyrodnicze tego regionu w drugiej po³owie XIX w.
Wœród wspó³pracowników Antonio Raimondiego
(1824–1890) polscy przyrodnicy i in¿ynierowie stanowili
jedn¹ z najliczniejszych grup. Chocia¿ zas³ugi polskich
in¿ynierów dla rozwoju nauki i techniki w Peru w XIX w.
by³y ju¿ wspominane zarówno w Polsce, jak i w Peru, to
pomijaj¹c ostatnio opublikowan¹ monografiê Konstantego
Jelskiego (Tarkowski, 2011), ci¹gle niewiele wiadomo o powi¹zaniach Raimondiego z naszymi rodakami, a szczególnie na temat udzia³u Polaków w opisie fauny i flory,
sporz¹dzaniu map, rozpoznaniu geologii i geografii tego
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kraju. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nawet w monografiach historycznych i s³ownikach poœwiêconych Polakom w Ameryce
Po³udniowej (Dembicz & Smolana, 1993; Kula, 1972;
Kochanek, 1979; Or³owski, 1992; Paradowska, 1977, 1984)
na temat Raimondiego mo¿emy znaleŸæ zaledwie kilka
zdañ.
Antonio Raimondi (ryc. 1) geograf, chemik i botanik,
geolog nale¿y do czo³owych XIX-wiecznych uczonych
zwi¹zanych z Ameryk¹ Po³udniow¹. Z rodzinnych W³och
w 1850 r. przyby³ do Peru, gdzie spêdzi³ resztê ¿ycia
(Broggi, 1926; Villacorta, 2010). Celem jego badañ by³ jak
najdok³adniejszy opis przyrody, w szczególnoœci bogactw
naturalnych tego kraju, który przed przyjazdem Raimondiego pozostawa³ praktycznie nieznanym. Owocem jego
40-letnich prac, obejmuj¹cych setki zorganizowanych wypraw
i wycieczek, jest wielotomowe dzie³o „El Peru” (Raimondi,
1874–1913), pierwszy nowoczesny opis geograficzny i geologiczny Peru, nadal najpe³niejszy opis przyrody tego regionu (ryc. 2). Monograficzne opracowanie tego autora
stanowi³o prze³om dla historii nauki w Ameryce Po³udniowej. Wczeœniejsze wyprawy naukowe Aleksandra Humboldta, Karola Darwina i innych, w pierwszej po³owie XIX w.,
mia³y na celu zebranie wszelkiego rodzaju okazów, sporz¹dzenie na miejscu opisów, ¿eby po powrocie do Europy
opracowaæ i opublikowaæ rezultaty badañ w postaci relacji z podró¿y. Raimondi osiad³ w Ameryce Po³udniowej na
wiele lat, zorganizowa³ tam sieæ wspó³pracowników oraz
rozwin¹³ wiele instytucji naukowych. Po raz pierwszy w
historii kontynent ten by³ badany nie przez podró¿ników,
misjonarzy czy urzêdników kolonialnych, lecz przez profesjonalnych naukowców i in¿ynierów, którzy byli na
s³u¿bie rz¹du peruwiañskiego (Daszkiewicz & Tarkowski,
2007a, b).
W otoczeniu Raimondiego w Peru przebywa³o i pracowa³o wielu polskich emigrantów. UchodŸcy polityczni
z okupowanej przez zaborców Polski, czêsto wysoko
wykwalifikowani in¿ynierowie i naukowcy, najpierw trafiali do Francji. Tutaj pozbawieni perspektyw znalezienia
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Ryc. 1. Pomnik A. Raimondiego w Limie w dzielnicy Barranco na placu jego imienia
Ryc. 2. „El Peru” (1874–1913) dzie³o A. Raimondiego – pierwszy nowoczesny opis geografii i przyrody Peru
Ryc. 3. P³askorzeŸba E. Malinowskiego (1818–1899) na dworcu kolejowym Desamparados w Limie upamiêtniaj¹ca projektanta tej linii
kolejowej. Poni¿ej zapisano: „Ernesto Malinowski, 1818–1899, polski in¿ynier, bohater w obronie Callao w 1866 r., konstruktor
Centralnej Kolejii Transandyjskiej”. Ryc. 1–3 fot. R. Tarkowski
Ryc. 4. Kolej Transandyjska zaprojektowana przez E. Malinowskiego. Widoczny most na wysokoœci 3500 m.n.p.m.
Ryc. 5. Pomnik E. Malinowskiego na prze³êczy Ticlio (4818 m.n.p.m.), najwy¿szym punkcie Kolei Transandyjskiej, z odlan¹ z br¹zu
podobizn¹ E. Malinowskiego, projektu rzeŸbiarza prof. Gustawa Zem³y. Zosta³ on wykonany w Polsce z granitu strzegomskiego;
surowoœci¹ nawi¹zuje do stylu budowli indiañskich. Poni¿ej god³a polskiego i peruwiañskiego umieszczono dwujêzyczny napis:
„Ernest Malinowski 1818–1899. In¿ynier polski, patriota peruwiañski, bohater obrony Callao 1866, budowniczy Centralnej Kolei
Transandyjskiej”. Ryc. 4–5 fot. K. Goluchowska Dunin-Borkowska

zatrudnienia odpowiadaj¹cego ich kwalifikacjom, decydowali siê na dalsz¹ podró¿ za ocean. W³adze peruwiañskie
rozumia³y koniecznoœæ przyrodniczego zbadania kraju
oraz celowoœæ sprowadzenia dobrze wykszta³conej kadry
naukowo-technicznej (Daszkiewicz & Tarkowski, 2007b;
Deustua, 1986).
Nasza dotychczasowa wiedza na temat wspó³pracy
Raimondiego z Polakami przebywaj¹cymi w Peru opiera
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siê na nielicznych publikacjach. Dowiadujemy siê o nich
m.in. z listu wys³anego z Limy 15 lipca 1874 r. przez
Edwarda Habicha do Ignacego Domeyki (Daszkiewicz &
Tarkowski, 2007a). Wymienione s¹ w nim nastêpuj¹ce
nazwiska: Ernest Malinowski – naczelny in¿ynier przedsiêbiorstwa kolei ¿elaznych (ryc. 3); Edward Habich –
in¿ynier rz¹dowy, cz³onek Junta Central des ingénieurs;
Tadeusz Stryjeñski – architekt w s³u¿bie rz¹dowej; grupa
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Ryc. 7. Grób E. Habicha w Limie na cmentarzu Presbítero Maestro

Ryc. 6. Popiersie E. Habicha przed Universidad Nacional de
Ingenieria w Limie. Na pomniku napis: „Ho³d Szko³y In¿ynierii
dla jej Dyrektora, za³o¿yciela, in¿yniera pana Eduardo Habicha,
w setn¹ rocznicê urodzin, 1835–1935”

in¿ynierów w s³u¿bie rz¹dowej – W³adys³aw Folkierski,
Aleksander Babiñski, Ksawery Wakulski, W³adys³aw Kluger oraz Konstanty Jelski – naturalista, pracownik Raimondiego. Polonia peruwiañska, o której wspomina Jelski
(Tarkowski, 2011; Tarkowski & Goluchowska, 2013) by³a
nieliczna, nale¿a³a do niej grupa polskich in¿ynierów i naukowców, którzy przebywali g³ównie w Limie. W wiêkszoœci wykszta³ceni we Francji, w drugiej po³owie XIX w.,
odegrali oni decyduj¹c¹ rolê w technicznym rozwoju Republiki Peruwiañskiej. To im Peru zawdziêcza, m.in. obronê Callao w trakcie wojny z Chile w 1866 r., projekt i realizacjê kolei ³¹cz¹cej Pacyfik z Andami (ryc. 4 i 5), budowê
dróg, badania geologiczne, organizacjê i kierowanie pierwsz¹ uczelni¹ techniczn¹ (Szko³a Górnicza, a nastêpnie
Universidad Nacional de Ingenieria) itd.
Kolejne nazwiska Polaków zwi¹zanych z Jelskim oraz
poœrednio z Raimondim wymienia Tarkowski (2011):
Aleksander Miecznikowski, in¿ynier Marokoczañski,
Karol Kwieta, Edward Klec, Bujnicki, Leonard zwany
„Oddzia³ywaczem”, Or³owski, Postêpski, Leonard Frenkel
(imiona czêœci z nich pozostaj¹ do dzisiaj nieznane) i inni.
Lista ta jest o tyle istotna, ¿e czêœæ z tych osób nie by³a
dotychczas wspomniana w s³ownikach i biografiach Polaków przebywaj¹cych w Peru w opisywanym okresie.
Z korespondencji Jelskiego (Tarkowski, 2011) dowiadujemy siê równie¿ szczegó³ów o polonii peruwiañskiej.
Z in¿ynierem Marokoczañskim, który w Peru wiêkszoœæ
czasu spêdza³ w terenie, Jelski prowadzi³ dyskusje o geologii czy kopalniach. O Karolu Kwiecie wiemy, ¿e preparowa³ zwierzêta dla Jelskiego, a przed przyjazdem do Peru w

Ryc. 8. Pomnik poœwiêcony za³o¿ycielom Szko³y In¿ynierów
(dziœ Universidad Nacional de Ingeniería) w Limie – w dzielnicy
Jesús María, w Parque Polonia, postawiony w 1935 r. W centrum
popiersie E. Habicha, po bokach na tablicach z br¹zu: A. Babiñski,
W. Folkierski, X. Wakulski i W. Kluger. Dzie³o francuskiego
rzeŸbiarza Carlosa Libero Valente Perróna, zbudowano go z marmuru w³oskiego i peruwiañskiego. Z prawej strony u do³u napis:
„Ku chwale Polakom w Peru”. Ryc. 6–8 fot. R. Tarkowski

Europie produkowa³ cygara i handlowa³ cykori¹. Leonard
„Oddzia³ywacz” prowadzi³ w Limie aptekê. Or³owski –
przez Malinowskiego sprowadzony na stanowisko górnika
do Chilete, pomaga³ Estrabeanowi (administratorowi Chilete) w prowadzeniu jego przedsiêbiorstwa.
Przyby³y do Peru w 1852 r. Ernest Malinowski
(1818–1899) by³ œwiadkiem na œlubie Raimondiego, bliskim przyjacielem rodziny, towarzyszy³ mu w trudnych
momentach ¿ycia. W³aœnie polski in¿ynier, twórca Kolei
Transandyjskiej, by³ jednym z inicjatorów, a zarazem cz³onkiem rz¹dowej komisji zabezpieczaj¹cej i badaj¹cej spuœciznê Raimondiego. Odby³ trzy wyprawy naukowe w g³¹b
kraju, zaprojektowa³ najwy¿ej po³o¿on¹ na œwiecie liniê
kolejow¹, przyczyni³ siê do obrony portu Callao i zadania klêski Hiszpanom, wyk³ada³ w Limie na politechnice,
by³ kierownikiem katedry topografii (Daszkiewicz & Tarkowski, 2007a,b, 2011; S³abczyñski & S³abczyñski, 1992).
Jak wynika z „Dziennika” Jelskiego (Tarkowski, 2011)
Malinowski cieszy³ siê najwiêksz¹ estym¹ i powa¿aniem
wœród polonii peruwiañskiej. Zosta³ pochowany na cmentarzu Presbítero Maestro w Limie.
Bliskim przyjacielem i wspó³pracownikiem w³oskiego
przyrodnika by³ równie¿ Edward Habich (1835–1909) –
95
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Ryc. 9–12. Popiersia umieszczone na pomniku poœwiêconym polskim in¿ynierom za³o¿ycielom Szko³y In¿ynierów w Limie – dzielnica
Jesús María w Parque Polonia. 9 – A. Babiñski (1823–1899); 10 – W. Folkierski (1842–1904); 11 – X. Wakulski (1843–1925); 12 – W. Kluger
(1849–1984). Ryc. 9–12 fot. R. Tarkowski

polski in¿ynier i matematyk. Habichowi poœwiêcono wiele
prac zarówno w Polsce, jak i w Peru. Nale¿y wspomnieæ
wydan¹ w 90. rocznicê jego œmierci monografiê (Lopez
Soria, 1999a), czy te¿ liczne strony poœwiêcone mu w kilkakrotnie wznawianym, trzytomowym opracowaniu historii
Universidad Nacional de Ingenieria (Lopez Soria, 1999b).
Jako za³o¿yciel i dyrektor najpierw Szko³y Górniczej,
a nastêpnie Universidad Nacional de Ingenieria (ryc. 6–8)
Habich wspiera³ i wspó³finansowa³ badania Raimondiego,
a jako twórca i redaktor „Anales de Construcciones Civiles y de minas del Peru” publikowa³ ich rezultaty. By³
organizatorem ¿ycia naukowego w Peru, za³o¿ycielem
pierwszej w Limie i Ameryce £aciñskiej politechniki.
W Peru powo³a³ do ¿ycia szereg towarzystw naukowych,
sprowadzi³ z Francji grupê polskich in¿ynierów – A. Babiñskiego, W. Folkierskiego, W. Klugera, T. Stryjeñskiego, K. Wakulskiego (Daszkiewicz & Tarkowski, 2007a,b;
S³abczyñski & S³abczyñski, 1992; Lopez Soria, 1986;
Paradowska, 1977) (ryc. 9–12). Wspó³pracownikiem Malinowskiego przy budowie linii kolejowej przez Andy
i drogi z Callao do Limy oraz Jelskiego w badaniach
przyrodniczych by³ in¿ynier Aleksander Miecznikowski
(1836–1873) (W. S³abczyñski & T. S³abczyñski, 1992;
Tarkowski, 2011).
Niewiele by³o dotychczas wiadomo na temat wspó³pracy Polaków przebywaj¹cych w Peru z Ignacym Domeyko,
który goœci³ Habicha w Santiago de Chile. Korespondencja
Habicha do Domeyki ze zbiorów Biblioteki Polskiej w
Pary¿u jest interesuj¹cym œwiadectwem bardzo intensywnej wymiany prac i dokumentacji naukowych pomiêdzy
polskimi emigrantami osiad³ymi w ró¿nych krajach. Nazwisko Raimondiego pojawia siê kilkakrotnie w listach
Habicha, który ukazuje w nich sytuacjê i losy polskich in¿ynierów w Peru. Rozleg³oœæ kontaktów pomiêdzy tymi
uczonymi pozwala przypuszczaæ, ¿e korespondencja
przechowywana zarówno na Uniwersytecie w Santiago,
jak i w Muzeum Raimondiego w Limie, nie jest kompletna.
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Wiadomo, ¿e Raimondi przesy³a³ Domeyce nie tylko publikacje, ale te¿ okazy, a nawet kolekcje mineralogiczne
i geologiczne (Ryn, 2002). W Muzeum Raimondiego w
Limie zachowa³y siê jedynie dwa listy Domeyki. Pierwszy
z nich datowany na 12 czerwca 1875 r. i napisany na papierze z oficjalnym nag³ówkiem Uniwersytetu w Chile,
zawiadamia Raimondiego o nadaniu mu tytu³u korespondenta uniwersytetu. Ten zaszczytny tytu³ Raimondi zawdziêcza³ zapewne staraniom Domeyki. Muzeum przechowuje równie¿ odpis podziêkowania, jakie w³oski przyrodnik
przes³a³ na rêce Domeyki. Drugi list to proœba Domeyki
¿eby Raimondi pomóg³ w badaniach naukowych znanemu
amerykañskiemu geologowi Henry’emu Marion Howe
(Daszkiewicz & Tarkowski, 2007a).
Aleksander Babiñski (1823–1899) dotar³ do Peru w
1874 r., w grupie in¿ynierów zorganizowanej przez Habicha (Bratkowski, 1975; Daszkiewicz & Tarkowski, 2007b;
Or³owski, 1984; Paradowska, 1977; S³abczyñski & S³abczyñski, 1992) (ryc. 8–9). Pozostaj¹c na s³u¿bie rz¹du
peruwiañskiego, przez dwanaœcie lat pracowa³ jako in¿ynier górnictwa. Do Europy powróci³ w 1887 r. Pomimo
tego, ¿e spoœród polskich in¿ynierów to w³aœnie Babiñski
odegra³ prawdopodobnie najwiêksz¹ rolê dla geologicznego poznania Peru, o jego dzia³alnoœci wiadomo niewiele.
Przez ca³y okres pobytu w tym kraju wizytowa³ on i opisywa³ kopalnie, przygotowywa³ tak¿e mapy. Niestety,
w archiwach Muzeum Raimondiego w Limie nie zachowa³
siê ¿aden rêkopiœmienny list, czy te¿ inny dokument Babiñskiego, choæ przechowywane s¹ tam mapy przez niego
sporz¹dzone, m.in. „Plano topografico del Cerro de Pasco”
oraz „Mapa del Peru, hechosegun los documentos del
archivo de la Junta Central de Ingenieros”. Jedynym dzisiaj
œladem, zapewne bardzo intensywnych, kontaktów Babiñskiego z Raimondim s¹ liczne cytowania. Raimondi wielokrotnie cytuje i wymienia nazwisko Babiñskiego. Na stronach monografii „Minas de Oro del Peru” liczne s¹ opisy
dawnych i wspó³czesnych kopalni z³ota, nadsy³ane do ana-
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lizy okazy minera³ów, informacje o mo¿liwoœciach eksploatacji, ponownego uruchomienia dawnych kopalni, formacjach geologicznych zawieraj¹cych z³otonoœne pok³ady, mo¿liwoœciach wydobywania srebra i miedzi, które
by³y przesy³ane a¿ z siedmiu peruwiañskich departamentów. Pochodz¹ one w³aœnie od Babiñskiego (Daszkiewicz
& Tarkowski, 2007b; por. Villacorta, 2003). Profesor Paulo
(2010) w historycznym przegl¹dzie badañ geologicznych
w Ameryce Po³udniowej tak¿e wspomina Babiñskiego.
W Gujanie, Chile i Brazylii prace geologiczne prowadzi³
równie¿ jego syn Henryk Babiñski (1855–1931). ¯egnaj¹c
Aleksandra Babiñskiego, peruwiañski dziennik tak podsumowa³ jego dzia³alnoœæ: „Najdok³adniej zbada³ i opisa³ w
departamencie Cajamarca niezmiernie bogaty okrêg mineralny Hualgayre; w departamencie Liberad i Chilete kopalnie wêgla w Otuzio, w dep. Amazonas ziemie z³otodajne
Chuquibamba na brzegach rzeki MaraÔón ..."(Bratkowski, 1975; por.: P. Daszkiewicz & R. Tarkowski, 1997b).
O dzia³alnoœci pozosta³ych polskich in¿ynierów w Peru
dowiadujemy siê z kilku innych opracowañ: „S³ownik
Podró¿ników Polskich” S³abczyñskich (1992), opracowanie „Polacy w Ameryce Po³udniowej” Paradowskiej (1977),
publikacji Or³owskiego (1992) czy te¿ Rudowskiej (1975).
Znajdziemy w nich losy, m.in. W. Folkierskiego, T. Stryjeñskiego, X. Wakulskiego i W. Klugera.
W³adys³aw Folkierski (1842–1904) – in¿ynier, matematyk, astronom, w 1874 r. przyby³ do Peru, gdzie zosta³
zaanga¿owany jako in¿ynier komunikacji i geograf (ryc. 8
i 10). Wspó³pracowa³ z Malinowskim, sprawowa³ nadzór
nad prywatn¹ lini¹ kolejow¹ z Pisco do Ica, uczestniczy³ w
odbudowie kolejnictwa w Peru, piastowa³ stanowisko inspektora Kolei Pó³nocnych, a nastêpnie dyrektora sieci
Kolei Po³udniowych. Prowadzi³ prace geologiczne, uczestniczy³ w za³o¿eniu obserwatorium meteorologicznego w
Arequipa, profesor zwyczajny mechaniki na Uniwersytecie œw. Marka w Limie (doktor h.c. nauk matematycznych
tej uczelni), by³ dziekanem Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego.
Tadeusz Stryjeñski (1849–1943) – architekt, przebywa³
w Peru w latach 1874–1877, wyk³ada³ na Politechnice w
Limie. Nie znajduj¹c dla siebie mo¿liwoœci pracy twórczej,
w 1877 r. opuœci³ ten kraj.
Xawery Wakulski (1843–1925) – in¿ynier, przyby³ do
Peru w 1874 r., wspó³pracowa³ z Malinowskim przy budowie linii kolejowych, prowadzi³ wyk³ady w Wy¿szej Szkole Technicznej w Limie (ryc. 8 i 11). Jako profesor obj¹³
tam Katedrê Budowy Dróg i Mostów oraz Wytrzyma³oœci
Materia³ów. Zaprojektowa³ most drewniany na rzece Rimac
w Limie, który po³¹czy³ dwie linie kolejowe biegn¹ce
wzd³u¿ rzeki. Pod koniec XIX w. wróci³ do Polski.
W³adys³aw Kluger (1849–1884) – in¿ynier w s³u¿bie
rz¹dowej Peru, przyby³ do tego kraju w 1874 r. Badacz
kultur indiañskich, wyk³adowca w Szkole Budowy Dróg
i Mostów w Limie, krótko by³ równie¿ rektorem tamtejszej
politechniki (ryc. 8 i 12). W serii artyku³ów pt.: „Dzisiejsza
Peruwia” (1881) na ³amach „Wêdrowca” oraz w „Listach
z Peruwii” (1877) przybli¿y³ ten kraj polskiemu czytelnikowi. Od 1875 r. opracowywa³ koncepcjê unikalnego, jeœli
chodzi o budownictwo wodne, zamierzenia – derywacji
rzeki Maure wraz z jej dop³ywami ze wschodniego na
zachodni stok Kordylierów, w celu nawodnienia doliny
Tacna. Kluger przedstawi³ równie¿ plan drogi przez

Kordyliery, prowadz¹cej z Tacna do granic Boliwii, obecnie jest to g³ówny szlak komunikacyjny ³¹cz¹cy Peru
z Boliwi¹.
Wspó³pracownikami Antonio Raimondiego w Peru byli
tak¿e polscy przyrodnicy: Konstanty Jelski, Jan Sztolcman,
Jan Kalinowski oraz W³adys³aw Taczanowski, na co wielokrotnie zwracano uwagê (por.: Daszkiewicz, 2005; Daszkiewicz & Tarkowski, 2007a,b; Villacorta, 2003, 2010; Mlikovsky, 2009; Tarkowski, 2011; Seiner Lizarraga, 2003;
W¹sowska & Winiszewska-Œlipiñska, 1996). Liczne okazy
zoologiczne przes³ane przez tych przyrodników z Peru s¹
dzisiaj w zbiorach Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w
Warszawie.
Konstanty Jelski (1837–1896) jest niew¹tpliwie jednym z najbardziej zas³u¿onych, XIX-wiecznych badaczy
przyrody Ameryki Po³udniowej (ryc. 13). Po kilkuletnim
pobycie w Gujanie Francuskiej (1864–1869) uda³ siê do
Peru (1869–1879) (Jelski, 1898; Tarkowski, 2011; Tarkowski & Goluchowska, 2013). Pocz¹tkowo prowadzi³ badania i gromadzi³ kolekcje (faunistyczne, florystyczne,
geologiczne) na potrzeby warszawskiego Gabinetu Zoologicznego. W 1873 r. zosta³ oficjalnym wspó³pracownikiem
Raimondiego, wykonuj¹c prace w ró¿nych rejonach Peru.
Korespondowa³ z europejskimi przyrodnikami, wysy³a³
dublety okazów do instytucji przyrodniczych w ró¿nych
czêœciach œwiata. Dzia³alnoœæ Jelskiego jest dzisiaj dobrze
poznana dziêki odnalezieniu u Ksiê¿y Misjonarzy w Krakowie jego bogatej korespondencji (Tarkowski, 2011).
Ukazuje ona bardzo blisk¹, wrêcz serdeczn¹ wiêŸ Raimondiego z polskimi przyrodnikami – Jelskim, Sztolcmanem, Taczanowskim (Daszkiewicz i in., 2010; Taczanowski, 1964; Tarkowski, 2011). Vuilleumier (2003) podkreœla
znacz¹cy wk³ad Jelskiego w powstanie „Ornithologie du
Pérou” (1884–1886) Taczanowskiego, jednej z najwa¿niejszych dziewiêtnastowiecznych monografii fauny neotropikalnej. Jelski by³ dla Taczanowskiego (1819–1890)
g³ównym dostawc¹ okazów zwierz¹t oraz informacji na
temat fauny po³udniowoamerykañskiej. Odegra³ on znacz¹c¹ rolê w tworzeniu europejskich zoologicznych kolekcji neotropikalnych i poznania przyrody tego kontynentu.
W Peru Jelski odkry³ i z³owi³ okaz ssaka pakarana (Dinomys branickii), bardzo rzadko spotykanego gryzonia opisanego nastêpnie przez K. Petersa z Berlina. Liczni specjaliœci polscy i zagraniczni opracowywali krêgowce zebrane
przez Jelskiego w Ameryce Po³udniowej, g³ównie w Peru
(Tarkowski, 2011). Dzisiaj kolekcje faunistyczne, botaniczne i geologiczne Jelskiego s¹ rozproszone w licznych,
g³ównie europejskich kolekcjach instytucjonalnych. W Instytucie Botaniki UJ w Krakowie znajduje siê np. nieopracowany zbiór dendrologiczny oraz zielnik Jelskiego (Tarkowski, 2011). W pracach Raimondiego, jak choæby w „El
Peru” (1874–1913), mo¿na znaleŸæ analizy chemiczne prób
wody dostarczone z ró¿nych czêœci kraju w³aœnie przez
Jelskiego. Korespondencja Jelskiego, Taczanowskiego
i Sztolcmana z Raimondim jest przechowywana równie¿ w
Muzeum Raimondiego w Limie oraz w zbiorach Instytutu
Zoologii PAN w Warszawie. W Museo de Historia Natural
„Javier Prado” w Limie by³y wystawiane okazy mineralogiczne i geologiczne z etykietkami nosz¹cymi podpis Jelskiego. Z informacji z tego muzeum wynika, ¿e niestety
brak jest listy lub ksiêgi inwentarzowej pozwalaj¹cej na
wyodrêbnienie okazów zebranych przez Jelskiego (Dasz97
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Ryc. 13. Portret K. Jelskiego; zdjêcie pochodzi z ok. 1875 r.
(Tarkowski, 2011)

kiewicz & Tarkowski, 2007b). Zbiór geologiczny Jelskiego, w tym okazy z Peru, znajduj¹ siê w Muzeum Instytutu
Nauk Geologicznych PAN w Krakowie (Tarkowski &
Daszkiewicz, 2008; Tarkowski, 2011). Czaszki Indian
peruwiañskich zebrane przez Jelskiego mo¿na ogl¹daæ
w Muzeum Zoologicznym – Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ. W 2015 r. w Limeñskim Towarzystwie Geograficznym ods³oniêto portret Konstantego Jelskiego (Go³uchowska Dunin-Borkowska, 2015).
Jan Sztolcman (1854–1928) – podró¿nik i eksplorator,
wielki entuzjasta ornitologii. Od 1875 r., przez 6 lat, bada³
faunê Peru, po³o¿y³ du¿e zas³ugi w eksploracji i zebraniu
kolekcji zoologicznych w Peru i Ekwadorze (Brzêk, 2007;
Domaniewski, 1929; Jaczewski, 1928, S³abczyñski & S³abczyñski, 1992; Tarkowski, 2011; ryc. 14). W 1875 r. przerwa³ studia i wyjecha³ do Peru. Tam zbiera³ okazy zoologiczne dla warszawskiego Gabinetu Zoologicznego (dzisiaj czêœciowo w zbiorach Muzeum i Instytutu Zoologii
PAN). W tym czasie przebywa³ w Peru, w podobnym
charakterze, Jelski (zatrudniony przez rz¹d peruwiañski),
z którego rad i pomocy pocz¹tkowo korzysta³ Sztolcman.
Eksploracja fauny peruwiañskiej obejmowa³a rejony
Chimbote, Cutervo, Tambilo, Chota, Pacasmayo (wspólnie
z Jelskim). Wobec decyzji powrotu K. Jelskiego do Europy,
od po³owy 1879 do 1881 r. dalsze prace prowadzi³ samodzielnie, w górnym dorzeczu Amazonki, eksploruj¹c dolinê MaraÔón (uwa¿an¹ za górny bieg Amazonki) i Huallaga.
W 1881 r. powróci³ do Europy, ¿eby w kolejnym roku
wspólnie z J. Siemiradzkim wyjechaæ do Peru i Ekwadoru
(Wójcik, 2000). Wojna uniemo¿liwi³a Sztolcmanowi d³u¿szy pobyt w Peru, wyjecha³ zatem do Ekwadoru, gdzie
zbiera³ faunê na zachodnim stoku Kordylierów. Powróci³
stamt¹d w 1884 r., przywo¿¹c bogate zbiory, g³ównie ornitologiczne. Jest autorem ksi¹¿ki „Peru – Wspomnienia
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Ryc. 14. J. Sztolcman i J. Siemiradzki, Guayaquil – Ekwador 1883 r.
Fot. ze zbiorów MiIZ PAN Warszawa

z podró¿y” (Sztolcman, 1912). Dwutomowa pozycja, która
liczy ok. 570 stron, jest niezwykle dok³adnym i wnikliwym
opisem spo³eczeñstwa, zwyczajów, polityki, a nade wszystko przyrody Peru koñca XIX w. Zawiera ona olbrzymi¹
iloœæ szczegó³ów istotnych dla wspó³czesnych biologów,
socjologów i historyków oraz informacje na temat zwi¹zków Polaków mieszkaj¹cych w Peru, ale te¿ Raimondiego.
Ksi¹¿ka stanowi wa¿ny wk³ad Polski w poznanie tego kraju.
Jan Kalinowski (1855–1941) – polski zoolog, przyby³
do Peru w 1888 r. w celu badania ptaków oraz fauny w po³udniowo-wschodniej czêœci tego kraju. Sklasyfikowa³
ptactwo i motyle d¿ungli peruwiañskiej oraz odkry³ wiele
nieznanych dotychczas gatunków. O¿eniony z Mari¹ Villamonte, urodzon¹ w Cusco, pozostawi³ najliczniejsz¹ rodzinê pochodzenia polskiego w Peru. Równie¿ i o nim ma³o
dzisiaj wiadomo (Kochanek, 1979; Paradowska, 1977).
W³adys³aw Taczanowski (1819–1890) – kustosz Gabinetu Zoologicznego w Warszawie, jest znany g³ównie
z badañ ptaków Ameryki Po³udniowej i Syberiii oraz publikacji o nich. Dziêki jego nies³ychanemu talentowi organizacyjnemu i wysokim kwalifikacjom zawodowym, warszawski Gabinet Zoologiczny pod jego kierownictwem
zmieni³ siê z ma³ej prowincjonalnej kolekcji w jeden z najbardziej dynamicznych oœrodków badañ fauny neotropikalnej w Europie, na którego zbiorach pracowa³o wielu
wybitnych przyrodników z kilkunastu krajów. Podstaw¹
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badañ Taczanowskiego nad ornitofaun¹ Peru i Ekwadoru
by³y zbiory, które nadsy³ali do warszawskiego gabinetu,
finansowani przez Konstantego Branickiego, polscy podró¿nicy i odkrywcy: Jelski (z Gujany i Peru) oraz Sztolcman (z Peru i Ekwadoru). Taczanowski sam nigdy nie uda³
siê do Peru, ale korespondowa³ z Raimondim, wymienia³
uwagi i spostrze¿enia, wypo¿ycza³ od niego okazy do
badañ zoologicznych, udziela³ licznych wskazówek dotycz¹cych prowadzenia przyrodniczej eksploracji Peru.
Dziêki wspó³pracy z Jelskim, Sztolcmanem oraz Raimondim móg³ przygotowaæ wydan¹ we Francji „Ornithologie
du Pérou” (Taczanowski, 1884–1886), najobszerniejsz¹ w
XIX w. monografiê zoologiczn¹ fauny neotropikalnej.
Dotychczasowe prace spowodowa³y wydobycie na
œwiat³o dzienne kilku cennych dla nauk przyrodniczych
dokumentów zwi¹zanych z badaniami prowadzonymi przez
Polaków w XIX w. w Peru. Dotycz¹ one z polskich przyrodników i in¿ynierów, m.in.: Aleksandra Babiñskiego,
Konstantego Jelskiego, Jana Kalinowskiego, Jana Sztolcmana, Edwarda Habicha, Ernesta Malinowskiego i innych,
którzy pracowali w tym kraju. Materia³y te pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e o ile dzia³alnoœæ polskich in¿ynierów w tym
czasie w Peru jest doœæ dobrze znana, o tyle wk³ad Polaków
w poznanie przyrody tego kraju (fauny i flory, geografii
i geologii) jest znacznie wiêkszy ni¿ dotychczas przypuszczano. Co wiêcej, nie zosta³ on ani nale¿ycie przebadany
i doceniony w Polsce, ani te¿ pokazany w Ameryce Po³udniowej. Jest to tym bardziej istotne, ¿e przyrodnicy tacy
jak Jelski, Sztolcman czy Kalinowski dostarczyli z Ameryki Po³udniowej do Europy tysi¹ce, jeœli nie dziesi¹tki tysiêcy okazów przyrodniczych, na podstawie których opisano
wiele nowych gatunków oraz powsta³y liczne opracowania
monograficzne.
Te wstêpne wyniki badañ nie wyczerpuj¹ problematyki, która godna jest szerszego opracowania, a dotyczy
wk³adu Polaków w badania przyrodnicze Peru oraz zwi¹zków Antonio Raimondiego, autora monograficznego opracowania „El Peru”, z Polakami (przyrodnikami) przebywaj¹cymi w tym kraju. Wk³ad ten powinien zostaæ oceniony
równie¿ przez pryzmat wspó³pracy z polskimi in¿ynierami
sprowadzonymi do Peru przez Habicha, których udzia³ w
badaniach przyrodniczych Peru by³ dotychczas s³abo podkreœlony. Badania w interdyscyplinarnym zespole w celu:
konsultacji publikacji Raimondiego, zasobów archiwalnych na terenie Ameryki Po³udniowej (Peru, Chile oraz
Ekwador), rêkopiœmiennych zbiorów oraz kolekcji okazów przyrodniczych w Polsce, archiwów i zbiorów paryskich oraz zbiorów innych europejskich oœrodków przyrodniczych, powinny umo¿liwiæ pe³niejsze pokazanie
udzia³u Polaków w ¿yciu naukowym i gospodarczym Peru,
w okresie, gdy Polska nie istnia³a jako pañstwo, oraz ich
wk³adu do nauki œwiatowej.
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