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V 
VETULANI TADEUSZ 

prof. dr hab. - zoolog 

Urodził się 13 III 1897 r. w Sanoku. W mieście 
tym ukończył szkołę powszechną oraz pierwszych 
7 klas gimnazjum. Naukę kontynuował w Cieszy
nie, a następnie Wiedniu, gdzie w 1915 r. złożył 
z wyróżnieniem egzamin maturalny. W roku aka
demickim 1915/ 1916 został słuchaczem Uniwer
sytetu Wiedeńskiego, studiując filozofię, a także 
filologię klasyczną i germanistykę. Wychowany 
w tradycji patriotycznej, podjął honorowo pracę 
w Zarządzie Oddziału Wiedeńskiego Polskiego 
Archiwum Wojskowego, które było instytucją 
o charakterze niepodległościowym. 

Od 1919 r. kontynuował naukę na Studium 
Rolniczym przy Wydziale Filozoficznym Uniwer

sytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1922 r. otrzymał dyplom inżyniera . W okresie 
studiów brał czynny udział w naukowym życiu akademickim, w szczególności 
w ramach Kółka Rolników Wszechnicy Jagiellońskiej, m.in. jako prezes tej or
ganizacji. Po studiach praktykował jako agronom, pełniąc obowiązki zarządcy 
majątków w Woli Sławińskiej na Lubelszczyźnie, a następnie w Polance Wiel
kiej w Małopolsce. Poza pracą zawodową wiele czasu poświęcał na działalność 
społeczno-oświatową na rzecz ludności wiejskiej i zbierania materiałów do 
pracy doktorskiej. 

Z inspiracji profesora Leopolda Adametza - wybitnego zoologa austriackie
go, związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim - Tadeusz Yetulani w 1923 r. 
rozpoczął prace badawcze nad konikiem polskim. Prowadził je do końca życia 
i niewątpliwie pozostają one najważniejszą częścią jego dorobku naukowego. 

Począwszy od 1925 całkowicie poświęcił się pracy naukowej. Początkowo 
jako asystent, a następnie starszy asystent, do stycznia 1931 r. pracował w Zakła
dzie Szczegółowej Hodowli Zwierząt UP. W 1926 doktoryzował się w zakresie 
rolnictwa, przedstawiając na Uniwersytecie Jagiellońskim rozprawę Badania 
nad konikiem polskim z okolic Biłgoraja. W pracy tej sformułował ważną hi-
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potezę, że rodzimy chłopski konik stanowi jedną z najbardziej pierwotnych 
form konia należącego do grupy koni wschodnich typu tarpana stepowego. 
Kolejne badania uwieńczone w 1929 r. habilitacją na UP na podstawie pracy 
Dalsze badania nad konikiem polskim pozwoliły na wyodrębnienie wymarłej 
już, ale żyjącej stosunkowo niedawno na ziemiach polskich, osobnej formy 
zoologicznej dzikiego konia określonej nazwą tarpana leśnego (Equus caballus 
gmelini forma silvatica Vetulani, 1928). Forma ta została uznana przez szereg 
współczesnych profesorowi zoologów oraz hipologów i jest uznawana do dzisiaj. 
Zarówno badania z dziedziny anatomii porównawczej, morfologii, jak i oparte 
na źródłach historycznych przekonanie o bliskim pokrewieństwie chłopskiego 
konika z okolic Biłgoraja i jego dzikiego przodka tarpana sprawiły, że Vetulani 
poświęcił badaniom nad konikiem polskim kilkadziesiąt lat. Postawił sobie za 
cel ocalenie tej pierwotnej formy rodzimego konia, aby poprzez hodowlę re
zerwatową z wykorzystaniem selekcji naturalnej uzyskać konia jak najbardziej 
zbliżonej do tarpana leśnego. Formą realizacji tego planu było doprowadzenie 
do utworzenia w 1936 r. rezerwatu koników w Puszczy Białowieskiej uznanej za 
ostatnie naturalne siedlisko bytowania tarpana leśnego. Należy zauważyć, że pra
ce hodowlano-badawcze zainicjowane przez Tadeusza Vetulaniego w Białowieży, 
a po jego śmierci kontynuowane w Popielnie, składają się na jeden z najdłużej 
trwających eksperymentów badawczych w historii nauk przyrodniczych. 

Zakończone sukcesem prace nad konikiem polskim i badania dotyczące 
historii konia, uznawane za najważniejsze w dorobku naukowym prof. Vetula
niego, nie były jedynymi jego osiągnięciami. Wspomnieć należy o pionierskich 
pracach nad innymi rodzimymi rasami zwierząt gospodarskich (bydło i owce, 
a także kozy oraz drób), przyczynkach do analizy stosunków gospodarczych 
w zakresie rolnictwa krajowego, a także licznych i bardzo ważnych pracach bę
dących rezultatem podróży naukowych do Rumunii i Turcji, jak też prowadzonej 
na szeroką skalę działalności publicystycznej i popularyzatorska-oświatowej . 

Równolegle do działalności badawczej profesor zaangażowany był w or
ganizowanie szkolnictwa rolniczego na poziomie akademickim i wielokrotnie 
wypowiadał się publicznie w sprawach polityki gospodarczej w zakresie rolni
ctwa, nie stroniąc od aspektów socjopolitycznych. Przykładem tej aktywności 
był współudział w przygotowaniu w 1934 r. memoriału Związku Zawodowego 
Rolników z Wyższym Wykształceniem w sprawie utrzymania i dalszej rozbudowy 
Studium Rolniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Sprawę tą uznano 
za szczególnie ważną dla polskiej młodzieży spoza kordonu, w szczególności 
z Litwy, Łotwy i Rosji, a nawet Estonii. Do zadania tego profesor był doskonale 
przygotowany, gdyż w I. 1931-1935, urlopowany z UP, pełnił obowiązki zastępcy 
profesora i kierownika Zakładu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Stefana Batore
go w Wilnie. W związku z tą funkcją interesował się stosunkami gospodarczymi 
w zakresie rolnictwa na Wileńszczyźnie. 
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W latach międzywojennych hodowla koni (nie tylko przecież w Polsce) na
leżała do najważniejszych dziedzin gospodarki, i to zarówno ze względu na rolę 
tego zwierzęcia dla słabo jeszcze zmechanizowanego rolnictwa, jak i dla armii 
w znacznej części opartej na kawalerii oraz transporcie konnym. Wytyczenie 
linii polskiej polityki hodowlanej było więc kluczowym zadaniem państwa. Już 
na początku I. 20. ubiegłego wieku profesor wypowiadał się następująco: 

Przy wytyczaniu programu hodowli koni w Polsce na dalszą przyszłość, należy wystrze
gać się szablonu i zbytniego naśladownictwa państw obcych. Przez swą użytkowość 
bowiem koń jest w szczególności związany z klimatycznym i topograficznymi warun
kami bytu, poza tym w odróżnieniu od innych państw Europy Środkowej i Zachodniej 
rozporządzamy na wschodniej połaci naszych ziem doskonałym rodzimym materiałem 
końskim (konik i hucuł), który należy wykorzystać racjonalnie jako materiał wyjściowy 
dla masowej produkcji wyrównanych w typie koni użytkowych. 

II wojna światowa i okupacja w zasadniczym stopniu zakłóciły dotych
czasową aktywność naukową i organizacyjno-hodowlaną Vetulaniego. Dzięki 
opublikowaniu najważniejszych prac w języku niemieckim (a niektórych także 
francuskim i rosyjskim), osiągnięciami profesora, a zwłaszcza pracami nad koni
kiem, interesowano się poza granicami Polski - w szczególności w Niemczech. 
W okupacyjnych warunkach przybrało to zresztą bardzo złowieszczą formę, 
albowiem koniki, jak i rezultaty badań nad nimi, zostały w sposób zaplanowany 
i zorganizowany zrabowane przez grupę hitlerowskich naukowców. W 1939 r. 
Niemcy zaproponowali Vetulaniemu możliwość kontynuowania badań, wykorzy
stanie jego włoskiego pochodzenia i pracę na Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu. 
Profesor odrzucił tę propozycję i narażając życie, zdecydował się na wyjazd do 
Krakowa. W 1. 1940-1943 jako referent Polskiego Czerwonego Krzyża władający 
nienaganną niemczyzną, podjął się bardzo niebezpiecznej funkcji łącznika po
między zarządem krakowskiego okręgu PCK a administracją okupacyjną. Nadal 
konsekwentnie odrzucał wszelkie propozycje współpracy z okupantem kierowa
ne do niego jako wybitnego uczonego, dobrze znanego w niemieckim środowisku 
naukowym, jak również odrzucił propozycję udziału w komisji powołanej do 
inspekcji grobów katyńskich, nie chcąc służyć celom propagandowym okupanta. 

Po wojnie Tadeusz Yetulani powrócił do Poznania, aby podnieść ze strat 
wojennych Zakład Szczegółowej Hodowli Zwierząt UP, którego kierownictwo 
objął jeszcze w 1935 r„ wznawiając pracę naukową i hodowlaną. Wiele energii 
poświęcił próbom odzyskania zrabowanych przez okupanta koników i odbu
dowie warsztatu badawczego. Już w grudniu 1945 r. udało mu się zorganizować 
misję rewindykacyjną do Niemiec, jednak akcja ta przyniosła bardzo niewielki 
skutek i większości zrabowanych zwierząt nie udało się odzyskać. 

Praca w nowych warunkach nie należała do łatwych zadań. Wobec utraty 
większości bezcennego materiału hodowlanego, koniecznym okazało się podjęcie 
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niemal od zera odbudowy warsztatu naukowego. Dzięki wsparciu współpra
cowników i uczniów w ciągu zaledwie pięciu lat udało się w znacznym stopniu 
odtworzyć stan przedwojenny, choć pewne straty okazały się bezpowrotne. 
„Niesłuszne" pochodzenie społeczne, przedwojenne związki z kręgami wojsko
wymi, zaangażowanie w pracę licznych organizacji społecznych i zawodowych 
(także ziemiańskich) w Il Rzeczypospolitej nie ułatwiły życia w powojennym 
Poznaniu. Sytuacja Tadeusza Vetulaniego bardzo pogorszyła się na przełomie 
l. 40. i 50. Atmosfera nagonki stała się coraz gęstsza. Chory na serce profesor 
poprosił o urlop zdrowotny i choć w Poznaniu prośba została zaakceptowana, 
„czynniki wyższe" w Warszawie nie dopuściły do przyznania urlopu, jak i zaleca
nego przez lekarzy wyjazdu do sanatorium. Rektor UP, wybitny logik Kazimierz 
Ajdukiewicz, skorzystał ze swoich (coraz bardziej ograniczanych przez władzę) 
uprawnień i wbrew decyzji Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki przyznał 
profesorowi krótki urlop zdrowotny. Jednak wkrótce potem, w czasie krótkiego 
pobytu naukowego w Krakowie, profesor zmarł na skutek rozległego zawału 
serca w wieku zaledwie 55 lat. 

Tadeusz Yetulani dzięki swoim badaniom nad pochodzeniem rodzimych 
ras zwierząt gospodarskich i pracom hodowlanym w kierunku uchronienia 
od zagłady pierwotnego materiału genetycznego populacji koników polskich, 
bezpośrednich potomków tarpana, jest dziś powszechnie uznawany za jednego 
z prekursorów badań nad bioróżnorodnością w skali światowej. Był jednym 
z pierwszych, którzy doceniali znaczenie starań o zachowanie ras rodzimych 
w czasach, gdy w rezultacie ekonomicznych przemian rolnictwa zaczęły one 
ginąć. W pracach zwracał uwagę na zjawisko tworzenia lokalnych ras zwierząt 
gospodarskich, uznając to za element dziedzictwa kulturowego ludzkości. Bez 
wątpienia jego badania o kilkadziesiąt lat wyprzedziły swoją epokę. 

Profesor Yetulani odszedł przedwcześnie, będąc w pełni sił twórczych. Nie
mniej pozostawił po sobie wielu uczniów i następców, którzy kontynuowali jego 
dzieło . Spośród tych bezpośrednich należy wymienić m.in. cenionych profesorów 
Wydziału Zootechnicznego, Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu - Stefana 
Alexandrowicza, Witolda Folejewskiego, Zdzisława Śliwę, Jerzego Gedymina, 
Antoniego Kaczmarka i Jerzego Zwolińskiego. Przez wiele lat związani z Wy
działem, kontynuowali i rozwijali zainicjowane przez Tadeusza Yetulaniego 
badania z zakresu hodowli zwierząt gospodarskich, a także wykształcili liczne 
grono kolejnych następców, pracujących do dziś na obecnym Wydziale Medy
cyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach . 

W 2002 r. z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci profesora Rada Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt UP w dowód uznania jego wkładu w rozwój ba
dań z zakresu nauk zootechnicznych oraz rozwój Wydziału ustanowiła Medal 
im. Profesora Tadeusza Yetulaniego. Medalem tym wyróżnia się naukowców 
i praktyków szczególnie zasłużonych w działaniach na rzecz bioróżnorodności 
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zwierząt gospodarskich. Pierwszymi jego laureatami zostali prof. dr hab. dr h.c. 
Adam Mazanowski i prof. dr hab. dr h.c. Ewald Sasimowski. 

Jerzy Zwoliński, wybitny uczeń profesora, mając na myśli całość poczynań, 
notatkę biograficzną poświęconą Tadeuszowi Vetulaniemu opatrzył przyto
czeniem słynnej maksymy księcia de La Rochefoucauld: „Sławę ludzi winno się 
mierzyć zawsze środkami, których używali do jej zdobycia''. 

Piotr Daszkiewicz, Zbigniew Jaworski, Zygmunt Vetu/ani 
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