
Dialogi na końskie nogi - Honor
Roman Pankiewicz, Krzysztof Czarnota

Krzysztof Czarnota: Panie Romanie, słucham radia, patrzę w telewizor, a tu wszędzie lustracja polityków,
dziennikarzy, księży. Bez przerwy ktoś, coś, na kogoś, wyciąga z jakiejś szafy...

Roman Pankiewicz: Przepraszam, tym razem ja zapytam: A jaki to ma związek z końmi?

KC: Właśnie niby nie ma, chociaż powiem Panu, że miałem bardzo mieszane uczucia, kiedy pewien hrabia
z bardzo zasłużonym dla świata końskiego nazwiskiem, przyznał się do współpracy z UB, a następnie SB.

RP: Co Pan sugeruje, że skoro na tapetę brani są już dziennikarze i księża to następni będą koniarze?

KC: Aż  rak  daleko  bym  się  nie  posunął,  ale  wielokrotnie  zastanawiałem  się  jak  to  było?  Przecież
przedwojenne środowisko koniarzy, a to powojenne, to zupełnie inne światy?

RP:  Panie Krzysztofie,  wyprowadza mnie Pan na śliski  grunt,  a ja  nie  bardzo mam na to ochotę.  Ale
rzeczywiście to inne światy. To, co najbardziej moim zdaniem odróżnia koniarzy przedwojennych od tych
późniejszych, to tak zwana klasa.

KC: Czy raczej jej brak?

RP: Mój Boże, i co ja mam Panu powiedzieć... Miałem przyjemność obcować z Ziętarskim, przyjaźnić się
z Rozwadowskim, co to byli za ludzie. Oni nawet gdyby chcieli, to by nie potrafili zachować się bez klasy.
Ci  ludzie  tkwią w mojej  pamięci  i  tkwić będą na zawsze.  Czytam teraz książkę Leona Będkowskiego
„Nieśmiertelni”.  On  był  porucznikiem  w  12.  pułku  Ułanów  Podolskich.  Tam  każdy  oficer,  ba  nawet
podoficer, reprezentował klasę.

KC:  A co  stało  się  z  tymi  inteligentnymi  ludźmi,  nietuzinkowymi  osobowościami  i  zarazem wielkimi
koniarzami po wojnie?

RP: Za PRL-u, początkowo wielu z nich pozwalniano z uwagi na „złe” pochodzenie. To były czasy kiedy
niszczono każde  piękno.  Na pewno Pan pamięta  jak  Kossak-Szczucka  w „Pożodze” komentuje  śmierć
oryginalnego araba Ibrahima, nic dodać, nic ująć?

KC: Chodziło o to, żeby zniszczyć każde piękno, któremu nie dało się dorównać.

RP: Właśnie tak. Tor wyścigowy w Persenkówce budował Bogdan Ziętarski za darmo, chociaż był wtedy
w trudnej sytuacji finansowej. Za to go koniarze po wojnie nie przytulili w żadnej państwowej jednostce
hodowlanej.  Wreszcie  PGR  się  zlitował  i  zrobił  go  kierownikiem  źrebięciarni.  Mieszkał  on  w bardzo
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trudnych warunkach, wodę musiał nosić sobie w wiadrze z obory.

KC: Nie  świadczy  to  dobrze  o  ówczesnych  koniarzach.  Ale  też  i  trudno  się  dziwić,  bo  przecież  ci
z „dobrym” czy pożądanym na owe czasy pochodzeniem, to była w większości hołota.

RP: Na szczęście były też wyjątki. Zastanawiał się Pan kiedyś na czym polega sukces polskich arabów?
Moim zdaniem to zasługa kontynuacji. Araby miały wiele szczęścia, bo późniejszych hodowców namaścili
jeszcze przedwojenni mistrzowie. Proszę pamiętać, że mówimy o czasach, w których obowiązująca była
opinia, jakoby konie zjadały Polskę.

KC: A jak jest dzisiaj z koniarzami, ich poziomem, wiedzą, klasą?

RP: Zapewne różnie, mamy wielu wspaniałych fachowców, ale prawda jest też taka, że za konie bierze się
dzisiaj kto żyw, bo to podobno moda i prestiż. Na pierwszy rzut oka niby wszystko jest ładnie, ale to pozory.
A niech tam... Jestem już stary, więc Panu powiem: Dzisiejszy koński świat do złudzenia przypomina mi
leżący kapelusz. Rozumie Pan?

KC: Ni w ząb?

RP: Leży sobie kapelusz, z wierzchu i owszem szykowny. Podnosi go Pan, a pod nim....

KC: Skoro Pan tak mówi, to od dzisiaj będę chodził w czapce.

RP: Ja całe życie chodzę w berecie, żeby przed nikim nie czapkować.

KC: Widzę, że jeszcze dużo muszę się nauczyć. Ale fakt, że koni jest u nas coraz więcej, że 100 tys. ludzi
uprawia czynnie jeździectwo, że rośnie liczba profesjonalnych ośrodków, to chyba dobrze?

RP: Bardzo dobrze, a byłoby jeszcze lepiej żeby to wszystko miało ręce i nogi.
Dzisiaj  każdy  Polak  chce  mieć  konia  z  zagranicy.  Nie  ma  chyba  takiej  rasy  na  świecie,  której
przedstawiciela nie byłoby w Polsce.

KC: To prawda, w dodatku swoje konie chyba wstydzimy się pokazywać. W czasie Dni Konia Arabskiego
w Janowie Podlaskim, był pokaz w strojach kostiumowych.

RP: To żałuję, że nie byłem, bo pewnie prezentowali się jeźdźcy żywcem wyjęci z kart Trylogii, na arabach
przybranych w staropolskie rzędy...

KC: Nic podobnego, nie pokazano nawet pół konia pod siodłem. A zamiast naszego rycerstwa i szlachty,
wystąpili trzej muszkieterowie na piechotę.

RP: Żartuje Pan?

KC: Nie. Atos, Potros, Aramis i ten czwarty, na pieszo.

RP: Słyszę. Ale dlaczego akurat muszkieterowie w Janowie?

KC: Tego nie wiem, ale tak sobie kombinuję, że to był ukłon w stronę anglo-araba francuskiego, którego
można spotkać w stadninie. Chyba, że i araby tak zeszły na psy, że nie ma na co siadać..?

RP: Nie zapomnę Opisu profesora Zinna. W małym miasteczku, gdzieś w okolicach Zamościa, jedzie patrol
ułanów we wrześniu 1939 roku. Ruscy koszą ich z karabinu maszynowego. Dowodzący porucznik spada
z pięknego konia na moście. Koń wraca, staje nad nim i.... Oczywiście Bolszewicy koszą i konia. Dzicz
kudłata - jak mawiał mój przyjaciel.
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