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Konstanty Jelski —
zoolog — odegra³ zna-
cz¹c¹ rolê w tworzeniu
europejskich kolekcji
przyrodniczych i pozna-
niu fauny i flory Ameryki
Po³udniowej (Jelski, 2007;
Daszkiewicz & Tarkow-
ski, 2007a, b). Pocz¹wszy
od drugiej po³owy XIX w.
liczni przyrodnicy praco-

wali nad opisem okazów przys³anych przez tego przyrod-
nika do Europy. O ile nazwisko Konstantego Jelskiego
nadal jest obecne w historiografii i nomenklaturze zoolo-
gicznej, o tyle jego dzia³alnoœæ w zakresie geologii jest
mniej znana i nie by³a dotychczas przedmiotem odrêbnej
publikacji. Autorzy postanowili wype³niæ tê lukê. W arty-
kule przypomniano prace z zakresu geologii, które K. Jel-
ski prowadzi³ w Turcji, Gujanie Francuskiej i Peru oraz
bêd¹c na stanowisku kustosza Komisji Fizjograficznej
Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie.

Konstanty Roman Jelski (1837–1896)

Konstanty Roman Jelski (ryc. 1) urodzi³ siê 17 lutego
1837 r. w miejscowoœci Lada, w powiecie ihumeñskim
(dzisiejsza Bia³oruœ). Ojciec jego, Micha³ — kapitan wojsk
Ksiêstwa Warszawskiego — o¿eniony by³ z Klotyld¹ z
Moniuszków, siostr¹ Stanis³awa Moniuszki, z któr¹ mia³ 6
synów i 3 córki (Jelski A., 2007).

W 1853 r. Konstanty Jelski ukoñczy³ gimnazjum w Miñ-
sku i podj¹³ studia medyczne w Moskwie (Brzêk, 1964–1965).
Przerwa³ je, by przenieœæ siê do Kijowa, gdzie w 1856 r.
rozpocz¹³ studia przyrodnicze. Ukoñczy³ je w 1860 r., uzy-
skuj¹c stopieñ kandydata nauk. Dwa lata póŸniej na pod-
stawie pracy malakologicznej uzyska³ stopieñ magistra
(Jelski, 1862). Po studiach pracowa³ jako konserwator, opie-
kuj¹c siê kolekcjami Gabinetu Zoologicznego Uniwersytetu
œw. W³odzimierza w Kijowie (Ko¿uchowski, 1961). W³aœnie
w Kijowie uzyska³ tak doskona³e wykszta³cenie przyrodni-
cze, w tym i z zakresu podstaw geologii. Uniwersytet
Kijowski by³ wtedy wa¿nym oœrodkiem polskoœci (Tabiœ,
1974). W latach studiów Jelskiego w Kijowie geologiê i mi-
neralogiê wyk³ada³ Konstantin Fieofi³aktow (1818–1901):
geolog, który po ukoñczeniu G³ównego Instytutu Pedago-
gicznego w roku 1841 w Petersburgu, wyjecha³ w roku
1845 do Kijowa na stanowisko adiunkta i w roku 1852
zosta³ mianowany profesorem nadzwyczajnym. Zajmowa³
siê stratygrafi¹ i tektonik¹ Ukrainy i opracowa³ w roku
1872 mapê geologiczn¹ tego kraju (Ko¿uchowski, 1961).
W³aœnie Fieofi³aktowi i zaprzyjaŸnionemu wybitnemu

zoologowi Karolowi Kesslerowi (1816–1881) zawdziêcza³
Jelski gruntowne wykszta³cenie w dziedzinie geologii.

Gdy w 1863 r. wybuch³o w Polsce powstanie styczniowe,
Jelski opuœci³ zabór rosyjski, przekroczy³ granicê rosyj-
sko-tureck¹ w Besarabii i uda³ siê do Turcji. Dziêki pomo-
cy Rustem Beya (polski emigrant o nazwisku Wolski)
zosta³ zatrudniony przez rz¹d turecki i przydzielony do
realizacji projektu kartografii zasobów geologicznych tego
kraju. W 1865 roku przyjecha³ do Pary¿a, sk¹d uda³ siê do
Gujany Francuskiej i Peru. W Gujanie Francuskiej spêdzi³
cztery lata, zbieraj¹c okazy przyrodnicze, pracuj¹c jako
cz³onek rz¹dowej misji sanitarnej i aptekarz marynarki.
Przebywaj¹c w tym kraju, gromadzi³ zbiory zoologiczne i
wzbogaca³ Gabinet Zoologiczny w Warszawie cennymi
kolekcjami zwierz¹t, g³ównie ptaków. Pocz¹wszy od 1867
roku Konstanty Branicki wspiera³ finansowo badania Jel-
skiego (Jelski, 2007). W 1869 r. Jelski wyjecha³ do Peru,
gdzie przebywa³ prawie 10 lat. Pocz¹wszy od roku 1873
pracowa³ w Limie na stanowisku przyrodnika i kustosza
zbiorów przyrodniczych Antonio Raimondiego (1824–1890),
któremu w³adze Republiki Peru powierzy³y misjê przyrod-
niczego opisu naturalnych bogactw tego kraju (Jelski, 2007;
Daszkiewicz & Tarkowski, 2007a, b).

Oko³o 1880 r. K. Jelski przyjecha³ do Polski i zamiesz-
ka³ w Krakowie. Podj¹³ pracê w Komisji Fizjograficznej
Akademii Umiejêtnoœci i zosta³ oficjalnym kustoszem
Muzeum Fizjograficznego (1880). Zmar³ w 1896 r., prze-
¿ywszy 59 lat (Paw³owski, 1994; Jelski, 2007).
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Ryc. 1. Portret K. Jelskiego (Jelski, 1898)



Pobyt w Turcji

Bêd¹c w Turcji, Jelski przez dwa lata pracowa³ nad
sporz¹dzeniem mapy geologicznej okrêgu Tuzla (dzisiej-
sza Boœnia i Hercegowina) i nad poszukiwaniem z³ó¿ ¿ela-
za, miedzi i wêgla. Biurokracja zniechêci³a go jednak do tej
pracy. Odnosi³ wra¿enie, ¿e administracja oczekuje od nie-
go jedynie powierzchownych raportów i nie pozwala mu
na przeprowadzenie powa¿niejszych badañ naukowych.
Pisze o tym Sowiñski we wstêpie do wspomnieñ Jelskiego
(Jelski, 1898): Rustem Bey da³ mu zajêcie, które zale¿a³o
na kolorowaniu map przeznaczonych do szkó³, za co bra³ 6
piastrów dziennie; po jakimœ zaœ czasie wys³ano go do
Ma³ej Azji, by sprawdziæ istnienie odkrytych niedawno w
kilku miejscach min ¿elaza, miedzi i wêgla i dano mu na tê
podró¿ 1000 piastrów. Ministrowi chodzi³o o krótkie spra-
wozdanie w tym wzglêdzie. Konstantemu zaœ zdawa³o siê,
¿e tu chodzi o naukowe, geologiczne zbadanie tych okolic!
Bada³ wiêc kilka miesiêcy, napisa³ ca³e folia³y, zrobi³ geo-
logiczn¹ mapê tego kraju. Wszystko to zniecierpliwi³o tylko
ministra, który ¿¹da³ jedynie krótkiego sprawozdania na
æwiartce papieru. Zdecydowa³ siê wiêc Jelski opuœciæ Tur-
cjê i uda³ siê do Francji, sk¹d w 1865 roku wyjecha³ do
Gujany Francuskiej. O jego tureckim okresie ¿ycia wiado-
mo bardzo niewiele. Zacytowane s³owa ksiêdza Sowiñ-
skiego s¹ jedynym bezpoœrednim œwiadectwem na ten
temat. Wiadomo tak¿e, ¿e w okresie tym Jelski korespon-
dowa³ z Hipolitem Crossem, francuskim malakologiem.
Gdy Jelski wyje¿d¿a³ do Gujany, to w³aœnie Crossowi pozo-
stawi³ swoje tureckie zbiory malakologiczne (w³¹cznie z
okazami paleontologicznymi). Z korespondencji z wybit-
nym dzia³aczem polskiej emigracji, a zarazem kuzynem
Jelskiego, W³adys³awem Laskowiczem, wiadomo, ¿e w
Pary¿u pozosta³y notatki z tureckiego okresu. Dotychcza-
sowe ich poszukiwania nie da³y pozytywnego rezultatu
(Daszkiewicz, 2007).

Prace geologiczne

w Gujanie Francuskiej i Peru (1865–1879)

Lata 1865–1879 spêdzi³ Jelski na eksploracji przyrod-
niczej Gujany i Peru (Jelski, 2007). Prowadzi³ tam równie¿
obserwacje geologiczne, o czym dowiadujemy siê z jego
wspomnieñ (Jelski, 1898), z materia³ów archiwalnych
odnalezionych w Archiwum Zgromadzenia Ksiê¿y Misjo-
narzy w Krakowie, z korespondencji przechowywanej w
Muzeum Raimondiego (Daszkiewicz & Tarkowski, 2007a,
b; Jelski, 2007), ze wspomnieñ Jana Stolcmana (1912) i
równie¿ na podstawie kolekcji ska³, w której nieliczne oka-
zy z Ameryki Po³udniowej zachowa³y siê do dzisiaj i s¹
przechowywane w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w
Krakowie. W materia³ach tych odnajdujemy nie tylko opi-
sy geologiczne odwiedzanych przez K. Jelskiego terenów,
ale i próby interpretacji warunków powstawania znajdowa-
nych ska³ i opisy ich wykorzystania przez miejscow¹ lud-
noœæ. Œwiadczy to o dobrym przygotowaniu z zakresu
geologii, wyniesionym ze studiów w Kijowie.

W opowiadaniach, w czêœci dotycz¹cej Gujany Fran-
cuskiej, Jelski (1898, str. 66–72) informuje nas: Po wyl¹dowa-
niu widzi siê najprzód nadbrze¿ne ska³y wêgli kamiennych
[...]. Jak na ca³ym Pomorzu Gujañskim na wynios³oœciach,
tak i na wyspach u podstawy jest ska³a granitowa albo
syenitowa, u góry ¿elazista. Tam, gdzie jest grunt pod upra-
wê zdatny, jak po drodze do Baduel, grunt piaszczysto glinia-
sty zawiera w sobie miejscami stwardnienia ¿elaziste, czasem

tak bogate, ¿e za rudê ¿elazn¹ mog³yby byæ uwa¿ane. Otó¿
na wzgórkach te ¿elazne konkrecye, w ogromnej iloœci
nagromadzone i zlepione takim¿e cementem, stanowi¹ ¿ela-
zist¹ ska³ê, która mo¿e byæ wydobywana z ³omów, ciosana i
u¿ywana jako materia³ budowlany. Ju¿ dawniej ta ska³a
¿elazista, tak obfita w Gujanie, zwraca³a na siebie uwagê.
Itier [Jules Itier (1805–1877), francuski geolog i paleonto-
log] stara³ siê wyt³umaczyæ sobie jej pocz¹tek obfitoœci¹
¿elaza w dawniejszych Ÿród³ach Gujany. Ale jednostajnoœæ
¿elazistej formacyi na tak wielkiej przestrzeni i znajdowa-
nie siê jej g³ównie na wzgórkach zniewala raczej do przy-
puszczenia, i¿ te wzgórki ¿elaziste s¹ pozosta³oœci¹ warstw
jednoci¹g³ych, w wielkiej czêœci zmytych. Na „Montagne
d’argent” i „Ile royale” ta skalina okaza³a siê zdatn¹ do
budowy domów.

W dalszej czêœci opowiadañ Jelskiego (1898, str. 169),
dotycz¹cej Peru, zauwa¿a on: Wzgórza w okolicach Limy
s¹ granitowe albo syenitowe. Granit i syenit to skaliny
ma³o ró¿ni¹ce siê i wielorako jedne w drugie prze-
chodz¹ce. S¹ tu wszak¿e liczne pagórki zawieraj¹ce inne
skaliny. Z poœrodka limañskiej równiny wyrastaj¹ pojedyn-
cze pagórki, jakby wyspy na morzu, od ³añcucha Kordylie-
rów ca³kiem oddzielone, lub tylko pod ziemi¹ maj¹ce z nimi
³¹cznoœæ. Te pojedyncze pagórki, niektóre tak du¿e, i¿
potrzeba dwóch godzin, ¿eby je obejœæ i pó³ godziny, ¿eby
na nie siê wdrapaæ, bywaj¹ ju¿ nie z granitu, ale z innych
skalin, które choæ rodzajowo nie ró¿ne od znajduj¹cych siê
gdzie indziej, stanowi¹ jednak ciekaw¹ miejscow¹ odmia-
nê i dlatego zas³uguj¹ na poczesne miejsce w ka¿dym boga-
tym gabinecie. To s¹ przeró¿ne odmiany dyorytów albo
zieleñców, choæ niektóre raczej czerniawo ni¿ zielonawo
wygl¹daj¹.

Ka¿dy taki wzgórek petrograficznie, czyli co do gatun-
ku skaliny, z której siê sk³ada, ró¿ny od innego, nawet mu
najbli¿szego; a ¿e takich pojedynczych wzgórków nadmor-
skich jest w Peru nieprzeliczona iloœæ, st¹d wniosek, ¿e
objechawszy tamtejsze pomorze i badaj¹c tamtejsze skali-
ny, mo¿naby posi¹œæ nieporównywalnej wielkoœci zbiór
petrograficzny. Liczne a ciekawe okazy, które w okolicach
Limy zebra³em dla Gabinetu Uniwersytetu Jagielloñskie-
go, s¹ tak¿e tego dowodem.

Sama górka San Bartolomé ile¿ to odmian zawiera cie-
kawych? Tu czerniawy dyoryt wy³oni³ siê, a roz³amuj¹c i
podejmuj¹c ju¿ istniej¹ce jurasowe margle, ³upki i wapie-
nie w³asnem ciep³em przetopi³ je i zmieni³ do niepoznania.
Te ska³y dziœ metamorficzne albo zmienione. Jedne z nich z
postaci swej przypominaj¹ jaspisy, a niektóre pewnie jesz-
cze nie maj¹ w³asnego nazwiska. — Ma³a górka Assor
mo¿e byæ jeszcze ciekawsza! Tu przewa¿a odmiana granitu
zwana protoginem; lecz i ten protogin nie taki jak w Alpach,
bo zamiast talku zawiera inny minera³ — pinitem [drob-
no³useczkowate skupienia muskowitu] nazwany. W tej pro-
toginowej masie s¹ ¿y³y grube na pó³ metra albo nieco
mniej, a ka¿da odmienna. Jedna bia³a jak alabaster i za
niego niegdyœ wziêta, ale kiedy go ktoœ du¿o na³ama³ i
wypaliæ spróbowa³, przekona³ siê, ¿e to co innego —
w³aœciwie jest to masa z czystego, bia³ego oligoklazu. Inna
¿y³a bardzo osobliwa, to odmiana jakby porfiru, z d³ugimi
na kilka cali ig³ami bia³ej hornblendy itd.

W innych wzgórkach skalina, choæ mo¿e z tamtemi jed-
noczeœnie powsta³a, ma postaæ porfirowat¹, tj. w masie
drobniutko ziarnistej lub zbitej, ma rozproszone wiêksze
kryszta³ki.

Rzecz prawie niew¹tpliwa, ¿e rozmaitoœæ tych skalin w
czêœci zale¿¹ca od ró¿nego stosunku pierwiastków che-
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micznych w sk³ad roztopionej masy wchodz¹cych, a w czê-
œci od rozmaitych warunków istniej¹cych przy ostyganiu
masy, mianowicie co do czasu stygniêcia, ciœnienia, ruchu,
obecnoœci gazów lub wodnej pary. Poniewa¿ warunki te
mog¹ siê bardzo odmieniaæ, wiêc i postaæ skalin bardzo
wielk¹ przedstawia rozmaitoœæ; nauka jeszcze nie mo¿e
œciœle okreœliæ, jakim warunkom przy ostyganiu jaka postaæ
ska³y odpowiada. Tyle zaledwie wiemy, ¿e niewysoka tem-
peratura i szybkie stygniêcie daje masê szklist¹, dla wytwo-
rzenia zaœ masy krystalicznej potrzeba silnego roztopienia,
a powolnego i spokojnego stygniêcia. Czemu jednak przy
tym samym sk³adzie mineralogicznym skaliny, raz ten, dru-
gi raz inny jej sk³adnik porfirowato wydzielony wœród zbi-
tej masy, np. w syenitach albo dyorytach raz feldszpat,
drugi raz hornblenda? Na to trudno odpowiedzieæ.

Po powrocie do Polski w listach do Antonio Raimon-
diego (Daszkiewicz & Tarkowski, 2007a) Jelski pragn¹³
zainteresowaæ w³oskiego uczonego, dyrektora muzeum
przyrodniczego w Limie, swoimi polskimi wspó³pracow-
nikami: Mam tutaj [do dyspozycji] przyrodników, dobrych
zbieraczy, g³ównie dla botaniki i geologii. Jeden z nich jest
ekspertem od poszukiwania skamienia³oœci, wykonuje tak¿e
ich rysunki, gdy pozostaj¹ w stanie odlewów. Wszyscy s¹
dobrymi ludŸmi, spokojnymi, pracowitymi. Myœlê powa¿nie,
¿e odpowiada³by Panu ten, który jest zarazem geologiem i
chemikiem. A w póŸniejszym liœcie pisa³: Mam tutaj roda-
ka, zbieracza skamienia³oœci, doskona³ego geologa i bota-
nika, lepszego z pewnoœci¹ ode mnie, tak¿e metalurga i
chemika, ale mniej bezinteresownego. Chêtnie pojecha³by
do Peru. Powinien w obfitoœci znaleŸæ skamienia³oœci tam,
gdzie najlepsi geolodzy ich nie znaleŸli. Bardzo zaintereso-
wany nauk¹ i dobry cz³owiek. Bardzo spodoba³by siê Panu.
Jest uk³adniejszy ode mnie, ale bardziej zainteresowany
pieniêdzmi.

Œlady prac geologicznych prowadzonych przez Jel-
skiego w Peru mo¿na odnaleŸæ tak¿e w pracach Raimon-
diego, np. El Peru (Raimondi, 1874–1913), gdzie ten w³oski
przyrodnik przytacza analizy chemiczne próbek wody dostar-
czonych z ró¿nych czêœci kraju przez Jelskiego. Badania
geologiczne Jelskiego w Peru niew¹tpliwie u³atwia³a przy-
jaŸñ i wspó³praca z polskimi in¿ynierami — Aleksandrem
Babiñskim (to w³aœnie on przekona³ Jelskiego do pozosta-
nia w Peru), Edwardem Habichem, Ernestem Malinow-
skim oraz z Ignacym Domeyko3. Jeszcze kilka lat temu w
muzeum przyrodniczym w Limie (Museo de Historia Natu-
ra) wystawiane by³y okazy mineralogiczne i geologiczne z
etykietami wypisanymi rêk¹ i nosz¹cymi podpis K. Jel-
skiego; okazy te znajduj¹ siê nadal w zbiorach, brakuje jed-
nak listy lub ksiêgi inwentarzowej pozwalaj¹cej na
wyodrêbnienie okazów zebranych przez Jelskiego (Dasz-
kiewicz & Tarkowski, 2007a).

Dzia³alnoœæ w Komisji Fizjograficznej
Akademii Umiejêtnoœci

Po przyjeŸdzie do Polski K. Jelski rozpocz¹³ pracê w
Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejêtnoœci. Od 1880 r.
(20 sierpnia1880 r.) jest wymieniany w spisie cz³onków
Komisji Fizjograficznej (Sprawozdania Kom. Fizj. AU za
1880 r.). By³ ju¿ wtedy osob¹ znan¹ i cenion¹. Wójcik
(1966, str. 162) wspomina o liœcie Cha³ubiñskiego do syna
Ludwika, opublikowanym przez D. Bieñkowsk¹. W liœcie
pisanym z Warszawy w dniu 28 maja 1880 r. znajdujemy:
Zdaje siê, ¿e w tym roku bêdzie tam s³ynny podró¿nik p. Jel-
ski, który tyle piêknych rzeczy przys³a³ gabinetowi zoo-

logicznemu tutejszemu. Ma on ¿y³kê do geologii. W przy-
pisach Wójcik podaje, ¿e w Krakowie zgromadzi³ on rów-
nie¿ zbiory geologiczne.

W roku 1880 K. Jelski zosta³ oficjalnym kustoszem
Muzeum Fizjograficznego, które stanowi³o odrêbn¹ jed-
nostkê Komisji Fizjograficznej (Brzêk, 2007; Paw³owski,
1994). Muzeum obejmowa³o obok zbiorów zoologicznych
tak¿e zielnik i bogate materia³y geologiczno-paleontologicz-
ne (Kowalski, 1974). Jako kustosz trudni³ siê porz¹dko-
waniem i konserwowaniem zbiorów muzealnych, w tym oka-
zów geologicznych, kolekcji botanicznej, zoologicznej i
paleontologicznej, spisywaniem katalogu kartkowego,
uk³adaniem ogólnego zielnika kartkowego, sporz¹dzaniem
spisów pojedynczych zbiorów itd. Prowadzi³ te¿ na zlece-
nie Komisji Fizjograficznej badania w Ksiêstwie Krakow-
skim, o czym dowiadujemy siê z kolejnych roczników
Zarz¹du AU (za lata 1880–1896). By³ równie¿ cz³onkiem
Komisji Fizjograficznej w Wydziale Matematyczno-Przy-
rodniczym.

Publikacje Jelskiego z zakresu geologii

Konstanty Jelski nie by³ cz³owiekiem pióra, a wiêkszoœæ
jego publikacji dotyczy w³aœnie geologii. Jako kustosz Komi-
sji Fizjograficznej informowa³ j¹ o swoich wynikach badañ,
np. w wyst¹pieniach: O powstawaniu krzemieni oraz Wia-
domoœæ o prawdopodobnem znajdowaniu cieszynitu ko³o
Szczawnicy. Streszczenia tych referatów ukaza³y siê w
Rozprawach i Sprawozdaniach Akademii Umiejêtnoœci.

W 1880 r. opublikowa³ pracê: O wzajemnym zwi¹zku geo-
logicznych zjawisk. Poruszy³ w niej zagadnienia dotycz¹ce:
pochodzenia ska³ (magmowych i osadowych), ich udzia³u
w budowie skorupy ziemskiej, sedymentacji osadów piasz-
czystych, czasu geologicznego i obecnoœci luk, niszczenia
powierzchni Ziemi, erozji, sedymentacji, równowagi sko-
rupy ziemskiej, obni¿ania siê dna morskiego pod wp³ywem
ciê¿aru wy¿ejleg³ych osadów, przetopienia ska³ w miarê
pogr¹¿ania siê osadów, trzêsieñ ziemi i ich przyczyn, pod-
noszenia i obni¿ania siê l¹dów, kolejnoœci krystalizacji
kryszta³ów z magmy i stygniêcia magmy. T³umaczy³ te¿
powstawanie pok³adów wêgla kamiennego z nagromadzenia
materii roœlinnej wskutek powodzi; mowa jest równie¿ o
zmianach po³o¿enia biegunów magnetycznych. Rozwa¿an¹
pracê mo¿na uznaæ za krótki kurs geologii dynamicznej.

Interesuj¹cy i niewyjaœniony jest powód napisania tej
pracy. Jest prawdopodobne, ¿e gdy Jelski zatrudnia³ siê w AU
(1880) zosta³ poproszony o wyg³oszenie wyk³adu, a przed-
stawiona praca jest jej drukowan¹ form¹. Jednak¿e, jak
wynika z korespondencji z Aleksandrem Babiñskim, prze-
chowywanej w Instytucie Zoologii PAN, i korespondencji z
Antonio Raimondim, przechowywanej w Muzeum Raimon-
diego w Limie, z zamiarem napisania pracy przedstawiaj¹cej
jego pogl¹dy w dziedzinie geologii dynamicznej nosi³ siê
Jelski ju¿ w Peru (Daszkiewicz & Tarkowski, 2007a).
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3O bliskich kontaktach K. Jelskiego i I. Domeyki mog¹
œwiadczyæ informacje zamieszczone w pracy Z. Wójcika (1995):
dedykacja na stronie tytu³owej trzeciego uzupe³nienia do Mine-
ralogii Domeyki, 1884: Kochanemu koledze i przyjacielowi
p. Jelskiemu, Domeyko, oraz informacja, ¿e w trakcie dwukrotne-
go pobytu I. Domeyki w Krakowie (1884, 1886) K. Jelski wraz z
S. Kuczyñskim okazali siê niemal nieod³¹cznymi towarzyszami
spacerów Domeyki po Krakowie, a tak¿e ¿e w 1886 r. I. Domey-
ko przyby³ do Krakowa na spotkanie i rozmowy z K. Jelskim.



Nale¿y podkreœliæ, ¿e wersja francuska tej pracy zosta³a
doceniona przez Francuskie Towarzystwo Geologiczne,
które po odczytaniu tekstu na walnym posiedzeniu w Pary-
¿u przys³a³o Jelskiemu pisemne uznanie wraz z dyplomem
honorowego cz³onka tego¿ towarzystwa. Praca ta ukaza³a
siê równie¿ we Francji, w roku 1885, w Bulletin de la Soc-
ieté Géologique de France, pt. Raports des phénomènes
géologiques entre eux. Stanowi ona wiern¹ wersjê arty-
ku³u: O wzajemnym zwi¹zku geologicznych zjawisk (Jelski,
1880), z tym ¿e ostatnie 1,5 strony tekstu zawiera dodatko-
wo rozwa¿ania dotycz¹ce sylifikacji. Nawi¹zuje tym
samym do wczeœniejszej publikacji tego autora o powsta-
waniu krzemieni (Jelski, 1884), która przedstawia wyniki
obserwacji i doœwiadczeñ nad powstawaniem tych ska³.
Jelski opisa³ w niej krzemienie znajdowane pomiêdzy
Krzeszowicami a granic¹ rosyjsk¹, z j¹drem wapiennym
wewn¹trz. Uwa¿a, ¿e przedstawiaj¹ one przyk³ad pseudo-
morfozy substytucyjnej: Kszta³t kawa³ków pozostawa³ jed-
naki, a skamieliny stercz¹ce na powierzchni wapienia nie
utraci³y swoich cech po skrzemienieniu. Podaje sugestie
odnoœnie genezy (Ÿród³a krzemionki) i czasu ich tworze-
nia. Krytyka pracy o krzemieniach, pióra J. Siemiradzkiego,
zosta³a zamieszczona w Sprawozdaniach z Piœmiennictwa
Naukowego Polskiego (Siemiradzki, 1886).

Ostatni¹ znan¹ prac¹ K. Jelskiego z geologii, prezento-
wan¹ równie¿ na posiedzeniu Komisji Fizjograficznej AU,
jest Wiadomoœæ o prawdopodobnem znajdowaniu cieszyni-
tu ko³o Szczawnicy (Jelski, 1887). Jelski informuje w niej
o mo¿liwoœci wystêpowania tej ska³y ko³o Szczawnicy.
Pisze, ¿e zbieraj¹c na pocz¹tku lat 1880. materia³y dla

Muzeum Komisji Fizjograficznej, znalaz³ kilka okazów
cieszynitów podobnych do tych z okolic ¯ywca. Ponadto
pomiêdzy znajdowanymi okazami znalaz³ okazy trachito-
wego migda³owca, którego kalcytowe migda³ki by³y
powleczone cienk¹ warstw¹ pirytu: Przypatruj¹c siê kan-
ciastym j¹drom w trachicie góry Bryjarki, które przedtem
mia³em za amfibolitowe, znajdujê w nich podobieñstwo do
cieszynitu. W dyskusji po referacie g³os zabra³ W. Szajno-
cha, stwierdzaj¹c, ¿e cieszynit jest znany w Galicji z kilku
miejsc (okolice ¯ywca, Bochni i inne). Wskaza³ on, ¿e ró¿-
nica pomiêdzy cieszynitem a trachitem jest geologiczna i
okazów Jelskiego nie mo¿na oznaczyæ bez ich zbadania
mikroskopowego. F. Bieniasz potwierdzi³ zaœ, ¿e ze wzglê-
dów geologicznych mo¿liwe jest wystêpowanie tej ska³y
ko³o Szczawnicy.

Kolekcja okazów geologicznych
zgromadzona przez Jelskiego

W trakcie swoich podró¿y K. Jelski zbiera³ okazy geo-
logiczne. Informacje na ten temat znajdujemy w kilku
miejscach. Sowiñski we wstêpie do opowiadañ Jelskiego
(Jelski, 1898, str. 7) pisze: Gabinety warszawskie wzboga-
ci³y siê przez czas pobytu Konstantego Jelskiego w Amery-
ce licznymi piêknymi okazami ze œwiata zwierzêcego i
roœlinnego, a gabinet mineralogiczny Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego zosta³ wzbogacony piêkn¹ kollekcy¹ minera³ów
zebranych na nadbrze¿nych peruañskich wzgórzach. Tak¿e
Sztolcman kilkakrotnie wspomina o zbieraniu okazów
geologicznych przez Jelskiego (Sztolcman, 1912). Szajno-
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Ryc. 2. Okazy geologiczne z Gujany Francuskiej — Kolekcja porównawcza ING PAN B-V-73: Okazy litologiczne
zebrane i oznaczone przez Konstantego Jelskiego (1882–1889). Fot. R. Tarkowski



cha (1926, str. 10), w artykule z okazji czterdziestolecia
Gabinetu Geologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego
napisa³: W sali I w szafach dolnych, t.j. w ich gablotach
oszklonych, pomieszczone s¹, id¹c w porz¹dku szaf ponu-
merowanych, obok innych [...] cenny i bogaty zbiór ska³
krystalicznych, zebrany przez Konstantego Jelskiego w
czasie jego podró¿y w Peruwji (gabl. XI). Prochazka (1980,
str. 8), opisuj¹c zbiory mineralogiczne Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego, w spisie inwentarza Gabinetu Mineralogicznego
z lat 1878, 1879, 1880, pod poz. 11188–11601 wymienia
dar p. Jelskiego (324 numery). Danysz-Fleszarowa i Marosz
(1971, str. 367) wspominaj¹, ¿e na III ZjeŸdzie Lekarzy i
Przyrodników Polskich w 1881 r. wystawc¹ okazów by³
K. Jelski, który pokaza³ zbiór ska³ z Penzany i Wyspy œw.
Tomasza (kolekcja ta musia³a pochodziæ z jakiejœ wymiany
b¹dŸ zakupu, gdy¿ nie wiadomo nic o pobycie K. Jelskiego
w tych miejscach).

W Sprawozdaniach Komisji Fizjograficznej Akademii
Umiejêtnoœci (1881, t. XVI, str. 8) znajdujemy kolejn¹
informacjê: P. Jelski zwiedzi³ tak¿e w r. 1881 Tatry, gdzie
obok studiów entomologicznych zajmowa³ siê zbieraniem
piêknych okazów z warstw numulitowych u wejœcia doliny
Ma³ej £¹ki, przyczem zrobi³ spostrze¿enia osobliwego zja-
wiska, ¿e okruchowce w tej miejscowoœci wietrzej¹ w dwo-
jaki sposób, u jednych znika lepiszcze a j¹dra wystêpuj¹
wypuk³o, u innych na odwrót, wietrzej¹ okruchy, a siatka
lepiszcza wypuk³o wznosi siê ponad powierzchni¹. Jak
wspomina Sowiñski we wstêpie do opowiadañ (Jelski,
1898): Nie trzeba jednak s¹dziæ, i¿ Konstanty by³ tylko gor-
liwym zbieraczem przyrodniczych okazów, by³ to cz³owiek
g³êbszej myœli: nieraz przychodzi³y mu do g³owy rozmaite
oryginalne pomys³y w geologii, botanice, zoologii, a nawet
fizyologii, gdy j¹ czyta³, a dalej W 1890 r., w paŸdzierniku,
Konstanty jeŸdzi³ do Dalmacji po rozmaite okazy. [...] Inte-
resuj¹ca by³a wycieczka do Cetynii [...] i na wyspê Lissê po
rzadk¹ skalinê ciemnozielonego koloru, zwan¹ Diallagi-
tem [minera³ z grupy piroksenów, o barwie zielonkawej,
wystêpuj¹cy w ska³ach gabrowych].

W Sprawozdaniach Akademii Umiejêtnoœci (z lat
1881–1896) znajdujemy równie¿ informacjê, ¿e K. Jelski
ofiarowa³ Komisji Fizjograficznej zbiór okazów geolo-
gicznych zebranych w okolicach Szczawnicy, okazów tra-
chitu, jaspisu, krzemienia, wapienia, odcisków na piaskowcu
karpackim ze Szczawnicy, okazów geologicznych, g³ównie
z pok³adów numulitowych z Zakopanego, 2 okazy porfiru i
ska³ê uwa¿an¹ za serpentyn ze Sterzing w Tyrolu, okazy
wapienia budowlanego wiedeñskiego (1881), zbiór okazów
geologicznych z okolic Krakowa i gór Stryjskich (1882), dia-
baz narzutowy z Warszawy (1890) i granit u¿ywany do
bruków w Krakowie (1895).

Czy te kolekcje okazów geologicznych zachowa³y siê,
przynajmniej w czêœci, do dziœ? W wyniku przeprowadzo-
nych przez autorów poszukiwañ, w Muzeum Instytutu
Nauk Geologicznych PAN przy ulicy Senackiej w Krako-
wie zosta³ odnaleziony zbiór ska³ zebranych przez K. Jel-
skiego. Kustosz zbiorów, mgr B. Kietliñska-Michalik,
zinwentaryzowa³a okazy petrograficzne, które znajduj¹ siê
pod nazw¹: Kolekcja porównawcza ING PAN B-V-73:
Okazy litologiczne zebrane i oznaczone przez Konstantego
Jelskiego (1882–1889). Zawiera ona ok. 80 okazów opisa-
nych na metryczkach przez Jelskiego. Wœród nich znajduj¹
siê równie¿ dwa pochodz¹ce z Gujany Francuskiej (ryc. 2):
dioryt z Kajeny (nr 79) i ³upek kwarcowy znad rzeki La

Comté (nr 80), oraz ró¿ne ska³y z obszaru Polski (z cegielni
w Krzeszowicach, Warszawy, Pienin), a tak¿e z Ukrainy,
Austrii (Wiedeñ, Alpy), W³och (Tyrol, Verona, Vinceza,
Pontebba i Genua) i Francji (Prowansja).
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