WŁADYSŁAW FOLKIERSKI W PERU
MAJA PRADELLE
Kraków

WŁADYSŁAW FOLKIERSKI IN PERU
This article is a biographical study of Władysław Folkierski, Polish engineer and
scientist. It presents new facts about his life and career and also re-examines certain
facts which until now have either been presented incorrectly or incompletely.
Between 1874 and 1889, he lived in Peru, where he worked as a Government
engineer, and is remembered as a talented and competent professional. He was
also considered an efficient supervisor and administrator of the railroad, as well
as of water transport on Lake Titicaca. In addition, he was a lecturer, a scientist,
a reformer of higher and secondary education, and for many years Dean of the
Faculty of Science at the University of San Marcos. A description of the life and
work in Peru of this Pole constitutes the main part of this study.
Excerpts from Władysław Folkierski’s letters published in the Polish nineteenthcentury press are included in the study and provide a valuable insight into his
personal views and perception of Peruvian reality.
Apart from his Peruvian achievements, Władysław Folkierski is highly regarded in
his homeland in the field of science and technology. He is the author of a wellknown nineteenth-century mathematics textbook, and of several smaller, yet
significant, scientific publications. He is also known as the engineer responsible for
the Stanisławów – Woronienka and Chabówka – Zakopane railway links.
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Niedawno, 24 kwietnia 2014 roku minęła 110. rocznica śmierci Władysława
Folkierskiego, polskiego uczonego, matematyka i inżyniera, mającego znaczący wkład w rozwój naukowy i techniczny Republiki Peru w drugiej połowie
XIX wieku. W roku 1904 w jednym ze wspomnień pośmiertnych tak o nim
napisano:

Polscy inżynierowie i naukowcy w Peru. Pierwszy rząd od lewej: Tadeusz Stryjeński, Władysław Folkierski, Ernest Malinowski, Edward Habich, Leonard Laskowski. Drugi rząd
od lewej: Ksawery Wakulski, Aleksander Babiński, Władysław Kluger, Jan Sztolcman.
Źródło: Archiwum PAN w Warszawie, III-132, 16

Przed paru miesiącami rozeszła się nagle wieść z Zakopanego, która poruszyła całe polskie społeczeństwo. Doniosła o śmierci męża, który na obu półkulach podniósł sławę polskiego imienia, wśród obcych zdobył najwyższe zaszczyty
pracą niezmordowaną, nieposzlakowaną uczciwością i obszerną wiedzą. Rozeszła się wieść o śmierci patryoty, który Ojczyźnie niósł krew i życie w ofierze
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i pracował życie całe z myślą o Niej i dla Niej. Umarł jeden z piewszorzędnych
polskich techników i matematyków, który wzbogacił literaturę ojczystą dziełami
pierwszorzędnego znaczenia. To też wieść żałobna poruszyła do głębi liczne szeregi pracowników na polu wiedzy technicznej i nauk ścisłych, liczne zastępy młodzieży dla której był mistrzem i wzorem i całe społeczeństwo, które czci swoich
bohaterów1.
Folkierski znany jest w polskich środowiskach matematycznych i inżynieryjnych, za to wydaje się nieco zapomniany lub niewystarczająco doceniany przez
badaczy polskiej spuścizny kulturowej i cywilizacyjnej w krajach Ameryki Południowej. A należy on, obok Ernesta Malinowskiego, Edwarda Habicha, Aleksandra Miecznikowskiego, Aleksandra Babińskiego, Ksawerego Wakulskiego,
Tadeusza Stryjeńskiego i Władysława Klugera, do najwybitniejszych polskich
specjalistów działających w Peru w drugiej połowie XIX wieku. Dlatego celem
prezentowanego opracowania jest przypomnienie osoby Władysława Folkierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego pobytu i pracy w Peru w latach
1874–1889.

WARSZAWA – KARLSRUHE – PARYŻ (1841–1873)
Władysław Folkierski urodził się w Warszawie2. Był synem ziemianina Piotra
Aleksandra Folkierskiego, właściciela wsi Radonie pod Grodziskiem w guberni
warszawskiej, i Barbary z Rydeckich. W 1858 roku ukończył z wyróżnieniem
Gimnazjum Gubernialniane w Warszawie na wydziale fizyczno-matematycznym3. W 1860 roku otrzymał pozwolenie na naukę za granicą. Była to wyjątkowa
sytuacja w tamtych czasach, o czym świadczy niżej cytowany dokument adresowany do ojca Władysława, Piotra Folkierskiego:
Zawiadamiam P. Piotra Folkierskiego w skutek prośby Jego do JO. Xięcia Namiestnika Królestwa podanej, że Najjaśniejszy Pan za wstawieniem się
Jego Xiążęcej Mości, raczył w drodze wyjątku z pod Najwyższego Ukazu z d.
28 Marca/9 Kwietnia 1822 r. wzbraniającego młodzieży Królestwa kształcenia
się za granicą, najłaskawiej dozwolić, synowi podającego Władysławowi, który
1

Ł. Böttcher (1904), Wspomnienie pośmiertne o Władysławie Folkierskim, „Czasopismo
Techniczne“, nakładem Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, nr XV, s. 2.
2 W dostępnych materiałach można znaleźć dwie różne daty urodzenia Władysława Folkierskiego: 24.10.1841 r. oraz 24.10.1842 r. W niniejszym opracowaniu jako rok urodzenia podaje się
1841. Data ta figuruje w wypisie urzędowym aktu urodzenia sporządzonym w 1853 roku, źródło:
archiwum PAN w Warszawie, III-132, 7 rkps.
3 Archiwum PAN w Warszawie, III-132, 8.
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ukończył całkowity kurs nauk w Gimnazjum Gubernialnem Warszawskiem, kształcenia się w naukach technicznych za granicą mianowicie w Carlsruhe4..
Po dwuletnim pobycie w Szkole Politechnicznej w Karlsruhe (Grossherzoglich Badische Polytechnische Schule), gdzie studiował na wydziale inżynierii,
Folkierski wyjechał do Paryża w celu dalszego kształcenia się w Szkole Dróg
i Mostów (Ecole des Ponts et Chaussées) oraz na Sorbonie. Na wieść o wybuchu
powstania styczniowego powrócił do kraju, aby wziąć w nim udział. Walcząc
w IV Oddziale Województwa Mazowieckiego „Dzieci Warszawy“, otrzymał stopień porucznika. Po upadku powstania wrócił do Paryża i tam dokończył studia
w zakresie inżynierii, matematyki i fizyki. W 1864 roku otrzymał dyplom (licencjat) nauk matematycznych, a w 1870 – nauk fizycznych5.
Będąc na emigracji, Folkierski aktywnie uczestniczył w polonijnym życiu
naukowym. W latach 1868–1871 wykładał mechanikę w Wyższej Szkole Polskiej
w Paryżu (zw. Szkołą Montparnasską)6, a od 1870 r. był czynnym członkiem
Towarzystwa Nauk Ścisłych, na stanowisku sekretarza stałego i głównego redaktora Pamiętnika Towarzystwa Nauk Ścisłych7.
Władysław Folkierski napisał i wydał w Paryżu dwa tomy podręcznika matematyki. Pierwszy tom pt. Zasady rachunku różniczkowego i całkowego ukazał
się w 1870, a drugi – O równaniach różniczkowych, częściowych, jednoczesnych
– w 1873 roku. Dzieło to zapewniło mu wysoką pozycję i uznanie w środowisku
matematycznym. Jak dobry był to podręcznik, świadczą wyniki ankiety
przeprowadzonej 30 lat później. W 1900 roku redakcja „Kuriera Warszawskiego“
ogłosiła plebiscyt na najlepszą i najważniejszą książkę XIX wieku. W kategorii
nauk matematycznych najwięcej głosów otrzymał podręcznik Folkierskiego.
W 1870 roku wybuchła wojna francusko-pruska, w której Władysław Folkierski uczestniczył, najpierw jako podporucznik inżynierii Sztabu Generalnego
w porcie La Briche, a następnie w randze porucznika. Za zasługi poniesione podczas wojny rząd francuski przyznał Folkierskiemu kawalerski Krzyż Legii Hono-

4

Archiwum PAN w Warszawie, III-132, 8 rkps.
Archiwum PAN w Warszawie, III-132, 8.
6 W. Folkierski, Autobiografia, archiwum PAN w Warszawie, III-132, 15 rkps; J. Samujłło (1948), Folkierski Władysław (1842–1904), w: Polski Słownik Biograficzny, t. VII, s. 48–49;
F. Chłapowski (1904), Władysław Folkierski (wspomnienie pośmiertne), „Roczniki Towarzystwa
Przyjaciół Nauk Poznańskiego“, t. 30, s. 161–162; Ł. Böttcher, op. cit.
7 Towarzystwo Nauk Ścisłych – polska instytucja naukowa założona w Paryżu w celu opracowania i publikowania po polsku prac z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych i inżynierskich. O początkach i funkcjonowaniu Towarzystwa pisał Władysław Folkierski w 1895 roku na
łamach „Prac Matematyczno-Fizycznych”.
5
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rowej8. Ten epizod z życia polski inżynier opisał szczegółowo w liście wysłanym
do rodziny, który w 1899 roku został opublikowany w polskiej prasie9. W tym
samym liście Folkierski przytoczył także inne ciekawe i jednocześnie dramatyczne zdarzenie z tego okresu, podczas którego cudem uniknął śmierci:
Do komuny, walki bratobójczej, należeć nie chciałem i nie należałem (...).
Utarczki wojsk wersalskich z komunistami powtarzały się prawie codziennie,
wtedy, nie mając żadnego zajęcia, zapragnąłem widzieć, jak zdobywają się barykady. W tym celu, na dachu domu, w którym mieszkałem, położonym na najwyższym punkcie miasta (góra Ś-tej Genowefy), urządziłem sobie obserwatoryum,
z którego przez lunetę patrząc, miałem cały Paryż jak na dłoni, że żaden szczegół
nie uszedł mojej baczności (...). Po kilku dniach moich obserwacyi, dostrzeżony
przez komunistów, którym się przewidziało, że ja daję sygnały Wersalczykom,
byłem niespodziewanie aresztowany, zaprowadzony na Ratusz 5-go okręgu, gdzie
zasiadała komisya bezpieczeństwa publicznego, i skazany na rozstrzelanie wraz
z arcybiskupem Paryża, który nazajutrz został zabity.
W skutek energicznego mego przemówienia do członka komuny, Regente,
wstrzymano egzekucyę i odprowadzono mnie do więzienia, La Consiergerie,
z którego niegdyś nieszczęśliwa królowa Marya Antonina była zaprowadzona
pod gilotynę. Byłbym niezawodnie przepłacił straszną śmiercią moją ciekawość,
gdyby nie poczciwy Francuz, dygnitarz loży Wielkiego Wschodu, który przyszedł
mi z pomocą. Znał on mnie stąd, że mieszkając naprzeciwko, sprzedawał piwo
angielskie w sklepie, do którego zachodziłem czasem, dla pokrzepienia sił nadwątlonych pracą umysłową. Spostrzegłszy mnie prowadzonego do więzienia,
przybrał natychmiast oznaki swej masońskiej godności, udał się do komitetu na
Ratusz, gdzie w radzie bezpieczeństwa zasiadali niższego stopnia masoni, i wybawił mnie z więzienia i niechybnej śmierci10.
W ślad za Legią Honorową, w październiku 1871 roku, rząd francuski przyznał Władysławowi Folkierskiemu „prawa obywatela francuskiego”11.
W szkołach paryskich, w których studiował Folkierski, kształciło się w drugiej
połowie XIX wieku wielu polskich emigrantów. Były to swego rodzaju „fabryki“
polskich specjalistów, którzy jednak ze względu na silną konkurencję i status
obcokrajowca często mieli trudności ze znalezieniem zatrudnienia we Francji.

8

Archiwum PAN w Warszawie, III-132, 10.
Epizod z oblężenia Paryża w roku 1870–1871, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 16, 15(3) kwietnia, 1899, s. 307–308.
10 Ibidem, s. 308.
11 Archiwum PAN w Warszawie, III-132, 9.
9
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Sytuacja ta była jedną z przyczyn podejmowania przez Polaków pracy zawodowej w innych częściach świata, między innymi w Ameryce Południowej12.

Władysław Folkierski. Fotografia wykonana najprawdopodobniej w Paryżu między 1870
a 1873 rokiem.
Źródło: Archiwum PAN w Warszawie, III-132,16

12 B. Orłowski (1992), Geografia rozproszenia techników emigracyjnych, przyczyny i ewolucja, w: Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji, Warszawa: Instytut Historii Nauki, Oświaty
i Techniki PAN, s. 28.
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Zachęcony przez przebywającego w Europie Edwarda Habicha, polskiego
inżyniera zatrudnionego w Peru, Władysław Folkierski podpisał 17 grudnia
1873 roku kontrakt z przedstawicielem rządu peruwiańskiego w Paryżu don
Pedrem Galvezem13. Kontrakt ten przewidywał zatrudnienie na okres trzech lat
na stanowisku inżyniera rządowego (Ingeniero de Estado). Drugiego stycznia
1874 roku Folkierski wypłynął z portu w Southampton w Anglii do Peru.

PERU (1874–1889)
Peruwiańczycy, podobnie jak mieszkańcy innych krajów regionu, odkąd
zdobyli wolność i niezależność, postawili sobie za cel nadrobienie „zaległości
cywilizacyjnych”. Ameryka Łacińska, stanowiąca przez ponad 300 lat spichlerz
Korony Hiszpanii i Korony Portugalii, była obszarem zacofanym pod wieloma
względami. Opóźnienie technologiczne, gospodarcze czy naukowe w stosunku
do wielu państw europejskich i Stanów Zjednoczonych było znaczące. Wszelkie
przemiany i reformy w tych dziedzinach, jakie były podejmowane w krajach latynoamerykańskich w XIX wieku, nosiły miano „postępu”.
Szczególnie sprzyjające okoliczności do podjęcia działań modernizacyjnych
w Peru pojawiły się w połowie XIX wieku. Na wyspach Chincha, położonych
blisko wybrzeża peruwiańskiego, odkryto pokłady guana14. Eksploatacja i eksport tego naturalnego nawozu okazały się prawdziwą żyłą złota. Dzięki środkom
finansowym pochodzącym ze sprzedaży guana, można było podjąć działania na
rzecz modernizacji kraju. Do Peru przyjechało w tym okresie wielu zagranicznych specjalistów, których zadaniem było rozwinięcie i unowocześnienie infrastruktury, gospodarki, a także nauki peruwiańskiej, tak aby dorównały poziomowi
europejskiemu i północnoamerykańskiemu.
W pierwszych dniach lutego 1874 roku Władysław Folkierski, jako jeden
z ekspertów zatrudnionych przez rząd peruwiański, dotarł do Limy. W liście do
rodziny tak wspomina początki swojego pobytu:
W Limie znalazłem życie bardzo mało różne od europejskiego; strój i zwyczaje takie same jak we wszystkich miastach starego lądu; dziś podobno tak jest
wszędzie – szybkie komunikacye parą zatarły różnice różnych narodów najdalej
od siebie leżących. (...) Znalezłem tu p. Malinowskiego, człowieka używającego
wielkiego znaczenia i powagi w tym kraju, do którego byłem specyalnie rekomen13
14

ralny.

Archiwum PAN w Warszawie, III-132, 4 rkps.
Guano – odchody ptaków morskich wykorzystywane w rolnictwie jako cenny nawóz natu-
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dowany, który mnie bardzo grzecznie przyjął, i wszystkie stosunki mi tu ułatwia.
Przedstawił on mnie p. Pardo’wi, prezydentowi Rzeczpospolitej, z którym żyje
w przyjaźni, i który nawet podobno swe wyniesienie dużo wpływowi p. Malinowskiego zawdzięcza. P. Malinowski jest tu już w Peru lat dwadzieścia kilka, zrobił
sobie znaczną fortunę i obecnie buduje drogę żelazną przez Kordyliery, mającą
połączyć Ocean Spokojny z Amazonką, gdzie chodzą statki parowe do Oceanu
Atlantyckiego15.
Zaraz po przybyciu do Peru Władysław Folkierski przystąpił do realizacji
powierzonych mu zadań. Przez pierwsze trzy lata współpracował z Ernestem
Malinowskim przy budowie kolei transandyjskiej16. W 1899 roku we lwowskim
„Czasopiśmie Technicznym“ opublikował tekst, w którym opisał okoliczności
i przebieg powstawania kolei, ogrom wysiłku i wyjątkowe zdolności głównego
budowniczego tego wielkiego przedsięwzięcia inżynierskiego17.
Folkierski zasłynął jako autor projektu mostów wiszących (puentes hamacas) pozwalających w prosty sposób przekraczać rzeki andyjskie. Były to tanie,
trwałe, łatwe w transporcie instalacje o nieskomplikowanej konstrukcji. Projekt
ten doczekał się publikacji jeszcze w roku 187418.
Rząd peruwiański powierzył Folkierskiemu – w pierwszym roku jego pracy
– wytyczenie planów linii kolejowej Pisco – Ica, na południowych obszarach
Peru. W 1876 roku Polak został mianowany inspektorem robót (Inspector de las
Obras), które miały być wykonane na tym odcinku kolei19. Dwa lata później,
w ramach powierzonych obowiązków, został powołany do oszacowania i naprawienia szkód wywołanych powodziami na północy kraju, w których ucierpiały
linie kolejowe Salaverry, Pacasmayo i Chimbote20. W latach 80. pełnił funkcję
inspektora finansowego północnych linii kolejowych (Inspector Fiscal de los
Ferrocarriles del Norte del Perú)21.

15 Z Ameryki Południowej przez Władysława Folkierskiego, przedruk listu, Lima, d. 10 lutego
1874 r., „Gazeta Warszawska”, nr 23, piątek, dnia 18(30) stycznia 1880, s. 2.
16 Prawdopodobnie odpowiadał za projektowanie i budowę mostów umożliwiających przekraczanie andyjskich rzek.
17 W. Folkierski (1899), Ernest Malinowski i kolej przez Kordylierę Andów, „Czaspismo Techniczne”, rocznik XVII, s. 117–118, 133–134, 141–143, 150–151.
18 W. Folkierski (1874), Puentes hamacas (Puentes cogantes – Informe y cuadro de dimensiones del Ingeniero Folkierski), w: Anales del Cuerpo de Ingenieros del Perú, Tomo segundo, Lima,
s. 391–395.
19 Archiwum PAN w Warszawie, III-132, 4 rkps.
20 Ladislao Folkierski, „La Prensa“, Lima, martes 25 de octubre de 1904, Archiwum PAN
w Warszawie, III-132, aneks 2, 3.
21 Archiwum PAN w Warszawie, III-132, 4 rkps.
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Na tym nie kończyły się obowiązki Polaka. W roku 1875 prezydent Peru
Manuel Pardo przystąpił do reformowania państwowego systemu nauczania.
Władysław Folkierski jako członek Rady Wyższej Edukacji Publicznej (Consejo
Superior de Instrucción Pública), wraz z Edwardem Habichem, brał czynny
udział w tworzeniu nowego programu nauczania w zakresie nauk ścisłych na
poziomie szkół wyższych i średnich22. Propozycja Polaków, ażeby położyć szczególny nacisk na praktyczny wymiar studiowania nauk ścisłych (m.in. utworzenie
pracowni i laboratoriów), zaowocowała utworzeniem na Wydziale Nauk Ścisłych
Uniwersytetu Świętego Marka (La Universidad Mayor de San Marcos de Lima)
sekcji praktycznej, obejmującej nauki matematyczne, fizyczne i przyrodnicze23.
Zasługi Folkierskiego w krzewieniu i rozwijaniu nauk matematycznych w Peru
wydają się nie do przecenienia, skoro we wspomnieniu pośmiertnym, jakie ukazało się w limeńskiej gazecie „La Prensa” w 1904 roku, napisano o nim: un gran
propagador de las ciencias matemáticas en el Perú, czyli „wielki propagator
nauk matematycznych w Peru”24.
W kwietniu 1876 roku prezydent Pardo mianował Władysława Folkierskiego
dziekanem Wydziału Nauk Ścisłych, którą to funkcję sprawował do 1885 roku.
Polak stanął również na czele katedry astronomii, trygonometrii, topografii i geodezji, a także prowadził wykłady z mechaniki i ogólnej teorii maszyn. Równocześnie, jako wizytator uniwersytetów i kolegiów na południu kraju (Visitador
de las Universidades y Colegios del Sur de la República), kontynuował pracę
nad unowocześnianiem nauczania w zakresie nauk ścisłych25. Za działalność
i zasługi na polu edukacyjnym i naukowym władze Uniwersytetu Świętego
Marka w 1886 roku przyznały Władysławowi Folkierskiemu doktorat nauk
matematycznych26.
Osiągnąwszy stabilizację zawodową w Peru, w 1877 roku Folkierski wyjechał do Paryża, gdzie poślubił Julię Leliwę27, po czym wraz z żoną powrócił
do Limy. Rok później Folkierskim urodził się pierwszy syn – Karol. W czasie
22

Ladislao Folkierski, „La Prensa“, op. cit.
J. I. López Soría (1986), Polak z peruwiańskiego pomnika, Warszawa, s. 81–85.
24 Ladislao Folkierski, „La Prensa“, op. cit.
25 B. Orłowski (1996), Folkierski Władysław (1841–1904), w: Słownik Biograficzny Techników Polskich, Warszawa, zeszyt 7, s. 12–13.
26 República Peruana. Diploma de Doctor en Ciencias Matemáticas, A nombre de la Nación,
Lima, 14 de Marzo de 1887, podpisani: rektor Uniwersytetu San Marcos, dziekan Wydziału Nauk
Ścisłych, sekretarze Uniwersytetu i Wydziału; tytuł doktora został przyznany 22 grudnia 1886 roku.
Kopia dyplomu pochodzi z prywatnego archiwum Władysława Henryka Folkierskiego w Wembley,
Wielka Brytania.
27 Archiwum PAN w Warszawie, III-132, 13, akt ślubu.
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pobytu w Peru na świat przyszły jeszcze trzy córki: Maria Lucía Eliza, Maria Inés
oraz Elenita. Niestety dwie pierwsze zmarły niedługo po urodzeniu28.
Władysław Folkierski był wnikliwym obserwatorem życia politycznego
i społecznego kraju, w którym się znalazł. Wspierając prezydenta Manuela
Pardo w wysiłkach przeprowadzenia reform, krytykował jednocześnie mentalność i niezaradność elit rządzących w gospodarowaniu pieniędzmi i w sposobie
realizowania owych reform. Uważał, że ogromne i niespodziewane bogactwo
pochodzące ze sprzedaży guana szybko zdemoralizowało limeńczyków. Tak tę
sytuację opisywał:
Z początku nie wiedziano prawie co z temi pieniędzmi robić: zniesiono naturalnie wszelkie podatki, później obdarowano dawnych wojskowych pod pozorem
wynagrodzenia szkód poniesionych podczas wojen niepodległości; wreszcie rozdawano przyjaciołom, stronnikom władzy – nie licząc. Szafarzem został rząd;
zaczęto się piąć do rządu już prosto po pieniądze, jak pną się amatorowie po
słupie mydłem wysmarowanym, gdzie u szczytu jest sakiewka z dukatami i zegarek. Mnóztwo ludzi zaczęło żyć z rąk rządu bez pracy, to jako urzędnicy czynni
lub urlopowani; wyznaczono stałe pensye nawet ich familiom, żonom, dzieciom
etc. O wojskowych naturalnie, zwłaszcza za rządów generała Castilli, w szczególności pamiętano; a że żywioł ten nie bardzo się odznacza zwykle umiejetnem
używaniem fortuny, zbytki, gra i korupcya coraz więcej szerzyć się zaczęły29.
Nieumiejętne zarządzanie pieniędzmi, nieprzemyślane inwestycje oraz coraz
szczuplejsze zasoby guana doprowadziły Peru na skraj bankructwa. Efektem tej
sytuacji było m.in. wstrzymanie budowy kolei transandyjskiej realizowanej przez
Ernesta Malinowskiego:
(...) nie obliczono zasobów, nie myślano na wiele wystarczy; zaczynano bez
uwagi, czy da się skończyć. Tak zaczęto od razu budowę aż trzech kolei żelaznych
przez Andy, mających połączyć wybrzeże z zakordylierską krainą; gdyby jedna
z nich skończona została, byłoby to już znakomitem dobrodziejstwem dla kraju
– zaczęto trzy, nie skończono żadnej. Najważniejsza z nich, prowadząca z Callao
i Limy prostopadle do brzegów morskich, doszła wprawdzie aż do szczytu Kordylierów; przebito tunel przez ten szczyt na wysokości 4,800 metrów, gdzie już się
zaczynają wieczne śniegi; ale nie zdołano poprowadzić linii wedle zamiaru aż
w żyzne zakordylierskie okolice, ku spławnym przypływom Amazonki30.
28

Archiwum PAN w Warszawie, III-132, 21, akty zgonów córek.
Z Ameryki Południowej przez Władysława Folkierskiego, „Gazeta Warszawska”, nr 34, piątek, dnia 1(13) lutego 1880, s. 2.
30 Z Ameryki Południowej przez Władysława Folkierskiego, „Gazeta Warszawska”, nr 39,
czwartek, dnia 7(19) lutego 1880, s. 2.
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Braku przedsiębiorczości i efektywności oraz nieudolności w wyprowadzaniu kraju z „zacofania cywilizacyjnego” Folkierski dopatrywał się w charakterze
i cechach naturalnych Peruwiańczyków, przesiąkniętych kulturą i mentalnością
indiańską. Innym czynnikiem, który według niego mógł także wpływać na taką
sytuację, był łagodny, niewymagający klimat Peru.
Charakter potulny, łagodny, łatwy tego ludu zachował się w massie dzisiejszej ludności; owa miękkość charakteru prawie z nikczemnością niemal graniczy,
i jest może główną wadą tego narodu, bo prowadzi za sobą brak wytrwałosci,
brak energii, nieudolność, pewne lenistwo umysłowe, pobłażliwość, które nie
pozwalają wyrobić się owym cnotom społecznym, które silne narody cechują.
Może być, że jest to po części skutkiem klimatu, który nie podlegając gwałtownym
zmianom hartującym ciało, rozwalnia muskuły, osłabia nerwy i sprowadza chroniczną anemię, zubożenie krwi, które tu jest panującą chorobą. (...) Lud tutejszy
nie jest wcale krwiożerczy ani namiętny, ani fanatyczny jak w innych hiszpańskich
krajach; zbrodni tu bardzo mało nawet przy niezwykłej pobłażliwości kodeksu
karnego, który za najwyższą karę piętnaście lat stanowi, i to jeszcze na gorącym
uczynku schwytanemu. Tak zwane rewolucye ograniczają się na wycieczkach kilkuset ludzi, którzy sobie z tego professyę robią, i kończą najzaciętsze walki stratą
kilkunastu ludzi z obu stron: reszta ludności nie bierze w nich udziału, zamykając
w razie utarczki drzwi i okna, by czego nie oberwać, lub patrząc się z balkonów
jak na walkę byków. Dyskussye polityczne lub religijne, jeżeli się toczą, to tak
tylko dla zabicia czasu; nikt się do nich nie roznamiętnia31.
Władysław Folkierski, oprócz prac inżynieryjnych, administracyjnych
i dydaktycznych, prowadził własne badania naukowe. Dwie dziedziny, które go
szczególnie interesowały, to geodezja i topografia32. Pod koniec lat 70. prowadził
badania geodezyjne, określając równocześnie współrzędne geograficzne, między
innymi Limy. Wyniki swoich badań opublikował w 1879 roku pod tytułem Sobre
la determinación de puntos geográficos por métodos astronómicos w periodyku
„El Siglo”, będącym organem towarzystwa Amantes del Saber. Były to ważne
badania, dzięki którym wprowadzono poprawki w istniejących już planach topograficznych oraz przyjęto nową metodę ustalania położenia obiektów na mapie
peruwiańskiej33. Badania te posłużyły także Folkierskiemu jako podstawa wykładów, jakie wygłosił w kolejnych latach na Uniwersytecie.

31 Z Ameryki Południowej przez Władysława Folkierskiego, „Gazeta Warszawska“, nr 31,
wtorek, dnia 29 stycznia (10 lutego) 1880, s. 1.
32 B. Orłowski, Folkierski Władysław (1841–1904), op. cit., s. 13.
33 Ladislao Folkierski, „La Prensa“, op. cit.
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W 1879 roku wybuchła wojna między Peru i Chile, zwana „wojną o Pacyfik” albo „wojną o saletrę”. Kolejnym źródłem bogactwa Peru w drugiej połowie
XIX wieku były pokłady saletry34 znajdujące się na południowych terenach
kraju, graniczących z Chile i Boliwią. Dostęp do złóż saletry i ogromne korzyści
wynikające z jej wydobycia stały się źródłem konfliktów, których efektem była
trwająca przez cztery lata wyniszczająca wojna. Władysław Folkierski, odesławszy rodzinę na pokład francuskiego statku35, jako inżynier wojskowy zaangażował się w obronę Republiki Peru. Uczestniczył w pracach przy fortyfikowaniu
portu La Punta de Callao oraz Limy. Opis fortyfikacji na przedmieściach stolicy
zamieścił w jednym z listów:
W opisach bitwy, która się na tem polu stoczyła, wspominają dzienniki o fortyfikacyach Limy. Musimy objaśnić, że Lima nie ma żadnych fortyfikacyi (jej
dawne wały zostały przed kilkudziesięciu laty zniesione i zamienione na plantacye); w ogóle, to co w Europie nazywają fortecą, nie istnieje wcale w Ameryce i jest znane chyba z opisów. Forteca prawdziwa, gdyby ktoś się odważył
na jej wystawienie w tych krajach, byłaby tylko przyczyną rzezi współobywateli
za każdą rewolucyą, za każdem pronunciamiento. To, co tu nazywano fortyfikacyami, były to szańce tego rodzaju, jakie dziś każde wojsko w przeddzień bitwy
dla obrony swego stanowiska usypywać zwykło. Owe fortyfikacye Limy zaczęto
dopiero sypać po wylądowaniu Chilijczyków w Pisce, i nawet wtedy wzięto się do
rzeczy tak leniwie, że i tego porządnie nie skończono.
Jednakże na tych, co nigdy w życiu fortyfikacyi nie widzieli, owe szańce
dorywcze robiły pewne wrażenie. Tym, co za niemi stali zdawało się, że są tam
bezpieczni jak u Pana Boga za piecem, i nikt za nic w świecie by ich ztamtąd
nie wyprowadził do attaku nieprzyjaciela na zewnątrz. Z drugiej strony, Chilijczykom zdawało się, że aby zdobyć te rowy z wysypanym na zewnątrz i nawet
w parapety nie uformowanym wałem, trzeba tytanicznej pracy i niezrównanego
w dziejach wojennych bohaterstwa. Wynikło z tego, że oba wojska trzy tygodnie
tak stały na przeciwko siebie, ani jedni, ani drudzy nie mogąc się zdecydować
na attak36.
W czasie wojny Władysław Folkierski jako członek Wyższego Zgromadzenia
do spraw Zdrowia (Miembro de la Junta Suprema de Sanidad), zasłużył się również działalnością mającą na celu zapobiegnięcie rozpowszechnianiu się epidemii
34

Saletra – naturalnie występujący minerał będący zbiorem azotanów o znaczeniu gospodarczym i przemysłowym (m.in. używany do produkcji nawozów sztucznych, środków konserwujących i materiałów wybuchowych).
35 Ł. Böttcher, op. cit.
36 Z Ameryki Południowej przez Władysława Folkierskiego, „Gazeta Warszawska”, nr 116,
piątek, dnia 15(27) maja 1881, s. 1.
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cholery37. Według jednego ze źródeł, sam wówczas zachorował, a jedna z jego
córek zmarła na skutek zakażenia tą chorobą38.
Po zakończeniu przegranej przez Peruwiańczyków wojny, rząd w Limie
zmobilizował siły do odbudowy kraju i naprawy zniszczeń wyrządzonych działaniami wojennymi. Folkierski został mianowany członkiem Rady Głównej Robót
Publicznych (Vocal del Consejo General de Obras Públicas) i tym samym stał
się odpowiedzialnym za odbudowę południowej linii kolejowej Mollendo – Arequipa – Puno. Pracami naprawczymi i modernizowaniem linii południowej oraz
jej administracją zajmował się od 1885 roku aż do końca swojego pobytu w Peru.
Pod kierownictwem Polaka linia Mollendo – Arequipa – Puno nie tylko powróciła
do bardzo dobrego stanu technicznego (tory, mosty, stacje kolejowe) i stała się
bardziej dochodowa, ale także została doprowadzona aż do Cuzco. W ostatnim
okresie Folkierski zasiadał również w komisji ustanawiającej prawo kolejowe
(Miembro de la Comisión que formó el Reglamento General de Ferrocarriles)39
oraz był administratorem żeglugi parowej na jeziorze Titicaca40.
Aby spłacić długi zaciągnięte za granicą na cele wojenne, pod koniec lat 80.
XIX w. rząd peruwiański został zmuszony do przekazania państwowych linii
kolejowych swoim angielskim wierzycielom. W nowo utworzonym angielskim
przedsiębiorstwie kolejowym, nazwanym Peruvian Corporation, zatrudniono
nowych administratorów i kierowników kolei41. W związku z tymi zmianami,
Władysław Folkierski – odwołany ze sprawowanych funkcji w 1889 roku – podjął decyzję o powrocie do Europy.

37

El señor Folkierski, „La Bolsa“, Arequipa, setiembre 26 de 1889.
Ł. Böttcher, op. cit.
39 El señor Folkierski, op. cit.
40 W niektórych dostępnych materiałach można napotkać informacje na temat jeszcze innych
zadań powierzonych przez rząd peruwiański i realizowanych przez Władysława Folkierskiego. Jednym z nich jest przeprowadzenie linii telegraficznej z Puno do Cuzco. Inne to szacowanie pokładów
saletry oraz prowadzenie pertraktacji z angielskimi towarzystwami kolejowymi w sprawie doprowadzenia kolei do Cerro de Pasco. Fakty te nie zostały uzględnione w tekście, gdyż nie znaleziono
potwierdzenia ich w dostępnych źródłach. Niezbędna jest ich weryfikacja w archiwach i bibliotekach peruwiańskich. Przykładem informacji powtarzanej w publikacjach poświęconych polskiemu inżynierowi, która uległa modyfikacji dzięki pogłębionym studiom, jest wiadomość o roli jaką
odegrał on w utworzeniu obserwatorium astronomicznego i stacji meteorologicznej w Arequipie.
Bolesław Orłowski, badacz polskiego wkładu w rozwój techniczny Peru, stwierdził, że nie ma
dowodów na to, ażeby to Władysław Folkierski wskazał, jak się powszechnie przyjęło, miejsce,
w którym zbudowano obserwatorium, patrz: B. Orłowski (1992), Epizod peruwiański, w: Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji, Warszawa: Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN,
s. 160.
41 W. Folkierski, Ernest Malinowski i kolej przez Kordylierę Andów, op. cit., s. 151.
38
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Władysław Folkierski, Lima.
Źródło: Archiwum PAN w Warszawie, III-132,16

PARYŻ – ZAKOPANE (1890–1904)
Pierwsze dwa lata po przyjeździe do Europy rodzina Folkierskich spędziła
w Paryżu. Tam też, w 1890 roku, przyszedł na świat drugi syn inżyniera – Władysław. W Paryżu Folkierski uczęszczał na wykłady w Conservatoire des Arts et
Metiers i spędzał czas w bibliotekach, uzupełniając wiedzę naukową, w której
w międzyczasie nastąpił znaczny postęp. W 1892 roku, z żoną i trójką dzieci,
osiadł w zaborze austriackim, w Galicji. Pomimo starań, nie otrzymał posady
we lwowskiej Szkole Politechnicznej, gdzie pragnął kontynuować pracę akademicką i naukową42. Jedne źródła jako przyczynę tego podają brak wolnych

42

Ł. Böttcher, op. cit.
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etatów43, inne – brak poparcia w środowisku akademickim44. Aby podtrzymać
kontakt ze studentami i móc przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie, Folkierski przez kolejne lata udzielał prywatnych lekcji.
Władysław Folkierski wraz z rodziną zamieszkał w Zakopanem, w domu
zwanym Janówką, gdzie do końca życia pracował jako lokalny inżynier. Objął
kierownictwo budowy linii kolejowej Stanisławów – Woronienka oraz Chabówka
– Zakopane. Podjął się też prac technicznych w zakresie robót wodnych. Na
zlecenie swojego przyjaciela Władysława hr. Zamoyskiego budował instalacje
wodne na Kalatówkach dla papierni w Kuźnicach45.
Chociaż nie udało się uzyskać zatrudnienia w Szkole Politechnicznej we
Lwowie, Folkierski kontynuował pracę na polu naukowym. Brał czynny udział
w pracach lwowskiego Towarzystwa Politechnicznego i od 1897 roku zasiadał
w jego zarządzie. W 1902 roku został honorowym członkiem Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Wygłaszał odczyty i dużo publikował w pismach
naukowych. Były to artykuły z zakresu matematyki, mechaniki, geodezji, astronomii i meteorologii, kolejnictwa, inżynierii i pedagogiki46. Prace te ukazywały
się we lwowskim „Czasopiśmie Technicznym”, w „Pamiętnikach Towarzystwa
Politechnicznego”, w warszawskim „Przeglądzie Technicznym” i w „Pracach
Matematyczno-Fizycznych”. We lwowskim dzienniku „Słowo Polskie” ukazywały się także jego felietony naukowe.
Pod koniec życia zredagował poprawiony i uaktualniony pierwszy tom
podręcznika do matematyki pt. Zasady rachunku różniczkowego i całkowego47.
Zmarł, nie doczekawszy jego wydania, pozostawiając rękopis nowego drugiego
tomu.
Będąc w kraju, Folkierski utrzymywał stały kontakt z Peru, skąd do końca
życia otrzymywał oferty pracy na prestiżowych stanowiskach. Jeszcze rok przed
śmiercią zaproponowano mu współpracę przy realizowaniu kolejnych projektów
43 K. Gardziejewski (1954), Wkład inżynierów Polaków do kultury technicznej Peru. Wkład
Polaków do nauki, „Problemy“, nr 10, s. 708–709.
44 A. Okońska (2004), Polak na szczytach. O Władysławie Folkierskim w 100. rocznicę śmierci, „Dziennik Polski“, 23 kwietnia 2004 r., s. 6.
45 M. R., Kartka z niedawnej przeszłości. Władysław Folkierski (1841–1904), „Myśl Polska“,
Londyn, 15.XI. 1941 r., s. 258–259.
46 Ł. Böttcher, op. cit.
47 Zasady rachunku różniczkowego i całkowego. Wyłożył w sposób dostępny dla początkujących Wł. Folkierski. Inżynier cywilny, b. uczeń Szkoły Politechnicznej w Karlsruhe, b. profesor mechaniki szkoły wyższej przygotowawczej w Paryżu, b. profesor Uniwersytetu Ś-go Marka
w Limie. Wydanie drugie, znacznie zmienione, w: Dzieła i rozprawy matematyczno-fizyczne. Wydane przez A. Czajewicza i S. Dicksteina z zapomogi kasy dla osób pracujących na polu naukowem,
imienia Józefa Mianowskiego, Warszawa 1904.

82

Maja Pradelle

związanych z rozbudową kolei peruwiańskich48. Pomimo uznania i szacunku,
jakim cieszył się w Peru i będąc równocześnie w niełatwej sytuacji po powrocie do ojczyzny, Władysław Folkierski nie zdecydował się na ponowny wyjazd
z kraju. Umarł w Zakopanem, gdzie został pochowany na starym cmentarzu na
Pęksowym Brzyzku.

Władysław Folkierski (1937) (fot. K. Górska)

48

M. R., Kartka z niedawnej przeszłości..., op. cit.
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W 1937 roku peruwiański malarz Luis S. Ugarte namalował portret Władysława Folkierskiego. Obraz ten znajduje się obecnie w audytorium Fakultetu
Nauk Ścisłych (Facultad de Ciencies Físicas) na terenie Miasteczka Uniwersyteckiego Uniwersytetu Świętego Marka w Limie49. Tak po latach przypomniano
i uczczono polskiego inżyniera i uczonego, który swoją pracą i wiedzą przyczynił
się do rozwoju państwa peruwiańskiego.

49

Wzmiankę o portrecie znaleziono w prasie emigracyjnej z 1941 roku. Artykuł pt. Kartka
z niedawnej przeszłości. Władysław Folkierski (1841–1904) został napisany najprawdopodobniej
na podstawie wspomnień syna Władysława Folkierskiego – Władysława, romanisty, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wraz z rodziną opuścił Kraków w 1939 roku i osiadł w Londynie. Informacje o autorze portretu oraz miejsce, w którym aktualnie obraz się znajduje, odszukała
w Limie Katarzyna Górska, doktorantka UJ.

