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Wstęp.

drugiej połowie XVIII wieku skutkiem zmian, które za-
W szły w ustroju socyalnym i stosunkach agrarno-poli- 
tycznych środkowej Europy, spowodowanych wzrostem lu
dności, usamowolnieniem i uwłaszczeniem .włościan, roz
drabnianiem wielkich latifundiów, postępem rolnictwa, in- 
tenzywniejszą uprawą roli, zmniejszaniem się pastwisk i nie
użytków, zamienianiem stepów na urodzajne pola i t. d., 
zaczęło się gwałtownie wzmagać zapotrzebowanie pospoli
tych koni roboczych, natomiast popyt na zbytkowe konie 
zaprzęgowe i lekkie szlachetne konie wierzchowe stale się 
zmniejszał.

Ponieważ konie szlachetne wychowywały się wówczas 
nieomal wyłącznie w wielkich stadach możnych panów, 
przeto w miarę zmniejszania się zapotrzebowania tych koni 
stada te malały i nikły, a zwijanie ich coraz to nieko
rzystniej zaczęło sie odbijać na hodowli krajowej, bo mo
żność nabywania odpowiednich ogierów i klaczy do od
świeżania krwi stawała się z czasem coraz trudniejszą, 
a w wielu okolicach kraju nawet całkowicie ustała.
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Ażeby złemu zapobiedz, zaczęły wtedy państwa za
kładać swoje własne „stada rządowe“, jako pepiniery do 
wychowu stosownego materyału rozpłodowego, a prze- 
dewszystkiem reproduktorów, któreby w hodowli krajowej 
podtrzymywały w danych okolicach chów koni szlachet
nych, — powiedzmy „wojskowych“, bo w pierwszym rzę
dzie to, a nie co innego, miały i mają do dzisiaj na celu 
pepiniery rządowe.

Zakładanie w Austryi takich stad, które pierwotnie 
słusznie miano „Militär-Gestüte“ nosiły, przypada około 
1785 r. a zatem za czasów panowania cesarza Józefa II.



I.
Babolna — Brudermann — Aghil-Aga — Gumniska — Józef Czapski.

TA la austryackiej hodowli koni szlachetnych pierwszo-
1_V rzędnego znaczenia są przedewszystkiem dwa węgier
skie stada rządowe t. j. stado w Kisber i stado w B a- 
bolnie, z których pierwsze wychowuje konie pełnej krwi 
angielskiej, oraz wysoko uszlachetnione konie pół-krwi, 
drugie zaś prowadzi wyłącznie chów koni oryentalnych.

Stado w Babolnie założone, a raczej dawniej już 
tam istniejące, zreorganizowane zostało w r. 1789. Pod 
wpływem nader korzystnych warunków miejscowego kli
matu, gleby i sposobu wychowu, koń oryentalny w Ba
bolnie staje się z czasem znacznie większym i grubszym, 
aniżeli jego przodkowie, ale w dalszych generacyach za
nikają u niego pewne właściwości i zaciera się powoli ten 
odrębny typ i kontur rysunku, tak bardzo charakteryzujący 
konia oryentalnego, urodzonego i wychowanego pod skwar- 
nem niebem Arabistanu.

Do odświeżania zatem krwi zaczęto sprowadzać i spro
wadza się do Babolny od czasu do czasu jeszcze do dzi-
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siaj oryginalne oryentalne ogiery i klacze i tak: w r. 1825 
handlarz Danz przyprowadza z Konstantynopola ogiery: 
„Anaze“, — „Nedżdi-Baba“, — „Durzy“, — „Kokeb“, — 
i „Siglavi II“ pierwotnie do węgierskiego stada w Mezö- 
hegyes przeznaczonego. W r. 1827 dostają się również 
z Konstantynopola do Babolny przez handlarza Glischo 
ogiery: „Dahes“ i „Messrour“, a w r. 1836 komisya rzą
dowa, wysłana pod komendą pułkownika br. Herberta do 
Syryi, przyprowadza ogiery: „Arial“, — „Anis“, — „Da- 
haby“, — „Ebrzelbar“, — „Farhanz“, - „Kader“, - „Scha- 
gya“, — „Tsheleby“, — „Nader“, — „Achmar“, — „Assil“,— 
„Arslan“, — „Elbas“, — „Koreischan“, — „Knejes“, - 
„Szamar“ i „Nassr“. W szesnaście lat później i to w r. 1852 
komisya rządowa, wysłana na Wschód pod komendą ma
jora von Gottschling, przyprowadza stamtąd sześć oryen- 
talnych ogierów, a mianowicie: „Dahomana“, — „Gidrana- 
Elbedavi“, — „Gidrana“, — „Majoum“, — „Meneghi“, — 
„Mersoug“ i „Saidan el Togan“. Tego ostatniego zakupna 
szczęśliwem nazwać nie można, bo z owych sześciu ogie
rów okazały się zdatnymi do chowu, ale jako mniej war
tościowe reproduktory, tylko dwa i to: „Gidran-Elbedavi“ 
i „Mersoug“, z których pierwszy posłany został do stada 
w Mezóhegyes, drugi zaś poszedł gdzieś na wieś na zwy
kłą stacyę. Z reszty: „Dahoman“ oddany został do użytku 
pod wierzchem jednemu z oficerów artyleryi, „Majoum“ 
padł na zapalenie kiszek, „Meneghiego“ sprzedano, a „Sai
dan el Togan“ posłany został jako koń zaprzęgowy do 
dworskich stajen we Wiedniu.

Wobec tego Rząd, zawsze dbały o chów koni oryen- 
talnych w Babolnie, widział się zmuszonym wysłać inną
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komisyę na Wschód celem zakupienia odpowiedniejszego 
materyału rozpłodowego, aniżeli ten, który w r. 1852 za
kupił major Gottschling.

Misya ta, która miała do spełnienia niełatwe zadanie, 
powierzoną została przez Rząd wytrawnemu znawcy koni 
oryentalnych pułkownikowi Rudolfowi von Bruder
mann, a w skład komisyi wchodzili: rotmistrz H r. Fry
deryk Westphalen, porucznik Edward Löffler, 
weterynarz Georg Fischbacher i Dr. med. Franci
szek Brauner, którym do pomocy dodano jednego pod
oficera i dziesięciu żołnierzy XI pułku ułanów.

Pułkownik Brudermann ze swoją doskonale zorganizo
waną, a od kilku miesięcy do takiej uciążliwej wyprawy przy
gotowywaną drużyną, wyruszył 11 października 1856 r. na da
leki Wschód z tryesteńskiego portu na parowcu „Europa“.

Jakkolwiek w większych miastach Wschodu, jak w Kai
rze, Smyrnie, Aleksandryi, Beyrut, Damaszku, Alepie i t. d. 
można czasem nabyć przypadkowo dobrego oryentalnego 
konia n. p. od baszów, odwołanych z wilajetów, którymi 
rządzili, albo od urzędników europejskich ambasad i kon
sulatów, czasem od wojskowych i turystów, niekiedy od 
bogatego kupca lub nawet od zwykłego handlarza, a prze- 
dewszystkiem od pielgrzymów z Mekki powracających, - 
to przecież pułkownik Brudermann, wyruszywszy już raz 
na Wschód daleki, wołał udać się po oryentalne konie tam, 
gdzie jest kolebka tej rasy, do tych koczujących i wojo
wniczych pokoleń pustyni, które swe konie do dalekich 
marszów, napadów, wojen i znoszenia wszelkich niewygód 
od wieków generacyami wychowują, do tych Beduinów, 
którzy nie mogą się obejść bez prawdziwie dobrego konia



10 STEFAN BOJANOWSKI

o wypróbowanej dzielności, ze szlachetnego i wysokiego 
rodu, stwierdzonego wiarogodnem świadectwem, w języku 
wschodnim „hudjes“ nazwanem, którego Arab w pustyni dla 
konia przez siebie uchowanego podobno nigdy nie fałszuje, 
gdyż wedle jego religijnych pojęć kara za czyn taki spa- 
dłaby nietylko na niego, i rodzinę, ale nawet na jego wnu
ków i prawnuków! Arab kupca okradnie, sprzedanego konia 
odbije, — przyczem właściciela może nawet życia pozba
wić, — Europejczyka na koniu z całą przyjemnością zrę
czniej od żyda oszuka, ale jak ludzie, dobrze tamtejsze 
stosunki znający, zapewniają, nigdy nie wystawi fałszywego 
świadectwa o pochodzeniu urodzonego u niego konia, 
bo w jego pojęciu i przekonaniu takie świadectwo to re
likwia, — to rzecz święta!

Pułkownik Brudermann, narażając się na niebezpie
czeństwa i na największe niewygody, dotarł wreszcie po 
siedmiu miesiącach najuciążliwszej podróży do tych za
padłych zakątków i głuszy w pustyniach Arabistanu, w któ
rych koczownicze i wojujące Beduinów plemiona tylko jak 
najszlachetniejsze i jak najcenniejsze wychowują konie, 
a z takich zakupił tam 16 ogierów i 50 klaczy, które 
w drodze do nowej ojczyzny 14 urodziły źrebiąt.

Do pomocy w prowadzeniu zakupionych koni wysłany 
został do Damaszku major Ludwik Puls, który.zabrał 
ze sobą weterynarza i dziesięciu dragonów. Pułkownik Bru
dermann z ludźmi i końmi powrócił z wyprawy na wojen
nym parowcu „St. Lucia“ 22 lipca 1857 r. i to do tego sa
mego tryesteńskiego portu, z którego przed 10 miesiącami 
na Wschód wyruszył. Na drugi dzień rano wyładowano 
szczęśliwie wszystkie zakupione konie, aeprzez ludne i gwar-
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ne ulice Tryestu, przepełnione gapiącą się na ten dziwny 
i ciekawy orszak gawiedzią, poprowadzono synów, córy 
i wnuków pustyni do niezbyt odległej Lippicy, gdzie się 
znajduje prywatne dworskie stado cesarskie, aby tam tylko 
przenocować, a nazajutrz w dalszą wyruszyć już drogę, i to 
do Prestranka, który jest filią lippickiego stada. W Pre- 
stranku zastał pułkownik dworską depeszę z poleceniem, 
aby się tam tak długo zatrzymał, dopóki nie przybędzie ce
sarz Franciszek Józef zobaczyć zakupione konie.

Cesarz przyjechał specyalnym pociągiem 28 lipca 
o 2 w nocy, a przegląd koni rozpoczął się o 5 rano.

Słońce wznosiło się coraz to wyżej po niebieskim 
stropie po nad wierzchołki poważnego Karstu, a rzucając 
jasne złociste promienie na drogi, place i ogrody Pre
stranka, wysuszało trawniki, które przed chwilą świeciły 
milionami perełek brylantowej rosy. Skromny Prestranek 
przybrał niezwykle uroczysty wygląd, bo wszystko co żyło, 
świąteczne przywdziawszy szaty, w gronie licznych gości 
z blizka i z daleka przybyłych, szerokiem, barwnem i we- 
sołem kołem obiegło plac, na którym miał się odbyć prze
gląd sprowadzonych koni.

Z uderzeniem godziny 5-ej na wieżyczce staroświec
kiego gmachu, w którym się mieści Zarząd stada, a w któ
rym przed laty mieszkali Cystersi, cesarz w otoczeniu swej 
świty, dostojnych gości i panów ster hodowli krajowej 
w swych rękach dzierżących, udał się na plac, na którym 
w szeregach i grupach ustawione były niecierpliwie prze
glądu czekające konie.

Najpierw przedstawiono cesarzowi zakupione prze
śliczne szlachetne ogiery, które z właściwą koniom ory-
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entalnym fantazyą i życiem, iście po mistrzowsku pokazy
wały swe lekkie, zgrabne i wspaniałe ruchy. Po nich przy
szła kolej na urodziwe klacze, które pełne gracyi i wdzięku, 
przeprowadzane bawiły się lekkim galopkiem lub wycią
gniętym kłusem, figlarnie kokietując na lewo i na prawo 
to cesarza samego, to jego otoczenie, to tłumy zacieka
wionych widzów. Koniec tego ciekawego i ślicznego prze
glądu stanowiło 14 młodziuchnych źrebaczków, które zro
dziły się w drodze, a oddzielone na chwile od matek, nie
cierpliwie i rzewnie za niemi rżały, zasypywane przez pu
bliczność garściami najpiękniejszych kwiatów.

Młody naówczas monarcha, a dzisiaj jeszcze znako
mity jeździec, wielki znawca i lubownik koni, zachwyca 
się ślicznymi przybyszami z dalekiego Wschodu, dokła
dnie ogląda te wspaniałe okazy krwi oryentalnej, infor
muje się, głaszcze, pieści i bada nieomal każdego konia, 
pułkownikowi Brudermannowi wyraża najwyższe swoje uzna
nie za trudne, a tak umiejętnie dokonane kupno, ucze
stników wyprawy wypytuje łaskawie o szczegóły podróży, 
przedłuża godzinami swój pobyt, wreszcie odjeżdża na ko
lej żegnany przez obecnych grzmiącym okrzykiem „Niech 
żyje“, któremu wtórowały jeszcze długo wesołe rżenia do 
stajen wracających koni.

W Prestranku pozostaje generalny Adjutant Cesarza 
J. E. feldmarszałek porucznik H r. Griinne, generalny in
spektor stadnin rządowych książę Józef Lobkowitz, 
KsJ ąż.e Roman Sanguszko ze Sławuty, jako gość 
i kilku innych wytrawnych znawców, którzy nazajutrz po 
wyjeździe cesarza odbywają mniej uroczysty, ale więcej 
urzędowy i fachowy przegląd, aby jedne ze sprowadzonych
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koni przeznaczyć do prywatnego cesarskiego stada w Lip- 
picy, a inne do węgierskiego stada rządowego w Babolnie. 
Przy wyborze rostrzygała bezmała tylko maść, bo wszyst
kie przez pułkownika Brudermanna zakupione konie były 
pierwszorzędnej hodowlanej wartości.

Dzisiejsze austro-węgierskie wyprawy do Arabii po ko
nie nie wydają zazwyczaj oczekiwanych owoców i wyda
wać też nie mogą, bo Rząd uczestnikom tych wypraw daje 
za mało pieniędzy. Wyprawy obecne, ciągnąc od miasta do 
miasta nad brzegami Czerwonego morza, od Alepu przez 
Damaszek, Akabe, Medynę, Mekkę do Adenu, gdzie da
wno już najlepsze wyłowiono konie, nie docierają do tych 
niebezpiecznych i zapadłych zakątków pustyni Arabii, do 
których od brzegów morza Czerwonego trzeba mniej wię
cej siedm do ośmiu jechać miesięcy, a gdzie się znajdują 
rzeczywiście najlepsze arabskie Nedżdi i Kohejlany najwy
żej cenione. Wyprawa taka wraca zazwyczaj do kraju albo- 
z niczem, albo z wybiorkami i powiada, że w Arabii nie 
ma już odpowiednich do chowu koni!

Zapewne nie można twierdzić, jakoby zakupno w Ara
bii arabskich koni pierwszorzędnej wartości hodowlanej
było rzeczą łatwą, ale że jest jeszcze i dzisiaj rzeczą mo
żliwą, tego dowodzi najlepiej ostatnia w roku 1902 wy
słana przez Rząd francuski do Arabii misya, w której 
skład wchodzili pp.: de Saunhac i Ch ambry, gene
ralni inspektorowie stadnin i pepinier rządowych, którym 
dodany został główny weterynarz zakładu ogierów w Saint 
Ló Mr. Manoury, a którzy do pepiniery rządowej w Pom-

A Aa
/ Ja

padour zdołali wyszukać i rzeczywiście zakupili pierwszo
rzędny materyał hodowlan^^aki, jak ogiery: „Coliaro“,

MW
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„Stamboul“, „Kadikeny“, „Habibi“ z pokolenia Terki, 
„Chakir“ z rasy Meneghi, „Anatak“, „Ab aj an-Chras“, 
„Seraki-Seglawi Djedman“, „Ain Sof ar“ i „Ti- 
tan“, rasy Manghi, a klacze: hreczkowatą „El-Nauma“, 
gniadą „El-Mi na“ z pokolenia Torkan, kasztanowatą 
„Apamee“, gniadą „Farideh“ rasy Abayam Abougrays, 
siwą „El-Hadid“ i biało-hreczkowatą „Sidona“ z po
kolenia Huran rasy Meneghi.

Z przyprowadzonych przez pułkownika Brudermanna 
w roku 1857 do Prestranka koni przeznaczono do Ba- 
bolny 32 klacze i następujące ogiery: „Masrur“,— „Adj- 
gam“, — „Djebrin“, — „Ha mi“, — „Machbub“,— 
„Rac ha id“, — „And jar“, — „El-Tor“, — „S che
rla", — „Alan“, — „Hamud“, — „Emir“ i „Aghil- 
Aga“.

Konie te załadowano w Prestranku do wagonów spe- 
cyalnego pociągu 1 sierpnia 1857 r., a 3-go szczęśliwie wyła
dowano na stacyi Ais, odległej godzinę drogi od Babolny.

Nabytek tych koni, jako materyału hodowlanego do 
Babolny, stanowi bezsprzecznie wybitną epokę w rozwoju 
tamtejszego stada, a pułkownikowi Brudermannowi należą 
się wyrazy jak najwyższego uznania jeszcze i za to, że tak, 
jak fachowo umiał wyszukać na dalekim Wschodzie naj
cenniejsze ogiery i klacze, tak samo fachowo potrafił opra
cować dla archiwum stada w Babolnie nie mniej cenne uwagi 
z odbytej wyprawy, a jego „Relacya z misyi po konie 
na Wschód“, wysłana w sierpniu 1857 r. do c. k. Ge
neralnej Inspekcyi remontowej we Wiedniu, stanowi nader 
ciekawe i wartościowe studyum.

O wyprawie pułkownika Brudermanna posiada jeszcze

ii ässe—asassassssss



SYLWETKI KONI ORYENTALNYCH I ICH HODOWCÓW 15

niemiecka literatura hipologiczna również ciekawą książkę 
p. t. „Die öesterreichische Pferde - Ankaufs - Mission in 
Syrien, Palästina u. der Wüste in den Jahren 1856 u. 1857“ 
von Eduard Löffler. Troppau 1860, Otto Schülers Buch
handlung.

Z pomiędzy sprowadzonych przez pułkownika Bruder
manna do Babolny koni, odegrał w historyi stada bodaj 
czy nie najwybitniejszą rolę wyżej wymieniony ogier wi- 
śnio-gniady „Ag h ił-Aga“, rasy Kohejlan Adjuse uro
dzony 1851 r. Jego nabyciu towarzyszyły następujące cie
kawe okoliczności:

W czasie kiedy pułkownik Brudermann po kilkumie
sięcznej podróży zbliżał się ze swoją ekspedycyą do rzeki 
Jordanu, natrafił na koczujące i wojujące bandy Beduinów, 
wypasające swe konie na urodzajnych i żyznych pastwis
kach, położonych na południe od jeziora tyberyjskiego. 
Szeikiem tych band był Aghi 1-Aga, urodzony na wybrze
żach północnej Afryki, podobno wśród plemienia Sana- 
ge. Niezwykły, a czasu swego głośny ten człowiek, nie 
zaznał, jak wieść niesie, ani ojca ani matki. Urodził się 
na piasku w pustyni, imię dano mu „Aghil“, a jakaś mi
łosierna ręka wykarmiła go z litości wielbłądziem mlekiem, 
gotowanym jęczmieniem i daktylami. Nie wiedząc czyim 
jest synem, wzrósł na koniu, prowadząc żywot tułaczy 
wśród szczęku broni, napadów, kradzieży i wojen z sąsie- 
dniemi plemionami. Dla młodego Beduina krwi gorącej 
i rozbójniczo-rycerskiego ducha, chciwego dostatków, pię
knych niewolnic, licznych stad koni i bohaterskiej sławy, 
ojczyste strony stały się w krótkim czasie za ciasne, bo 
wyprawy rodzinnego plemienia nie zaspakajały już jego

1
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szerokiej natury i wojowniczych pragnień. On chciał cze
goś więcej, więc rozpoczął iście awanturniczy żywot.

Wstąpił najprzód do wojska Mehmed Alego 
i wraz z Ibrahim Baszą wojował z Wysoką Portą; 
wkrótce sprzykszyła mu się jednak wymagana karność i słu
żba w regularnem wojsku, porzucił zatem szeregi, zebrał 
bandę awanturników z rozmaitych plemion i różnej naro
dowości złożoną, a urodziwy, odważny, niezrównany je
ździec i jak lew silny, — stał się odrazu potężnym ich 
wodzem. Siedlisko obrał w niedostępnych skałach Libanu, 
w bliskości St. Jean d’Acre, gdzie gromadził około siebie 
coraz to liczniejsze i groźniejsze wojownicze plemiona i roz
bójnicze bandy; napadał i rabował karawany kupieckie, 
pustoszył i palił wsie i miasteczka, a z czasem stał się tak 
potężnym, że Rząd, widząc się za słabym do poskromienia 
rozpanoszonego awanturnika, był zmuszony uciec się do 
tego, że przez zwabienie go do wojska i przez nadanie 
mu zaszczytnej i wysokiej rangi, starał się pozyskać go 
dla siebie.

Ambitny Aghil przyjmuje propozycyę Rządu, opusz
cza zastępy swoich Beduinów, których na cztery rozpędza 
wiatry, uroczyście zostaje przyjęty do wojska, otrzymuje 
zaszczytny tytuł „Agi“ i pod swoją komendę dostaje regu
larne pułki Baszybozuków rozlokowanych w okolicy Acre.

Niedługo jednak cieszył się utytułowany „Aghil-Aga“ 
swoją godnością i wysoką rangą, bo podczas wizyty u Ba
szy, podstępnie pojmany i w kajdany okuty, wywieziony zo
stał i osadzony w kazamatach widdińskiej twierdzy. Jak roz
juszony lew zamknięty w klatce, Aghil-Aga całemi dniami 
i nocami układa plan i obmyśla sposób ucieczki, aż wkońcu
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udaje mu się przekupić Albańczyka, dozorcę, — a przebrany 
za umysłowo chorego derwisza, opuszcza bez przeszkód 
mury więzienia i wolny staje wkrótce na syryjskiej ziemi.

Pałając pragnieniem krwawej zemsty, organizuje ban
dy rozbójniczych Beduinów, łączy się z potężnem wojo- 
wniczem plemieniem Beni Saker, — a pułkownik Bru- 
dermann spotyka go w okolicach jeziora tyberyjskiego 
w tym właśnie czasie, kiedy prowadził zacięte walki z re- 
gularnem wojskiem znienawidzonej Porty i ze sąsiedniemi 
nieprzyjaznemi plemionami.

Między pułkownikiem, w całem znaczeniu tego wy
razu gentlemanem, — a Aghil-Agą, szeikiem opryszków, zro
dziła się przy pierwszem spotkaniu dziwna jakaś sympa- 
tya. Aghil-Aga odrazu oczarowany został wytwornością, 
uprzejmością, łatwością w obejściu i otwartością pułko
wnika. — a tego ujmuje znowu, a nawet do pewnego sto
pnia porywa odwaga i rycerskość, tudzież wspaniała, ty
powa postać pięknego Beduina.

Aghil-Aga podejmuje gościnnie całą ekspedycyę, lu
dzi, konie i tabor cały, a w celu ułatwienia pułkownikowi 
przeglądu okolicznych koni, w przystępie dobrego humoru 
wydaje na jego cześć wytworną ucztę, na którą zaprasza 
patryarchów i szeików sąsiednich zaprzyjaźnionych ple
mion, którzy na tę uroczystość przyjeżdżają na wspaniałych 
ogierach i klaczach. Czoło towarzystwa zasiada pod gołem 
niebem przy największem ognisku, które było honoro- 
wem miejscem w tym arabskim, piaszczystym salonie. Po
dano fajki i czarną kawę. Pułkownik Brudermann popija 
kawę i pali lulkę, ale prowadząc ze sąsiadami, siedzącymi 
na własnych, na krzyż pod siebie podłożonych nogach,

2
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ożywioną rozmowę o ich żonach, dzieciach, niewolnicach, 
wielbłądach, wołach, osłach, kozach i owcach, wciąż prze
biega bystrym wzrokiem szeregi koni, przy których kręcą 
się chłopcy. Zawoalowane zgrabne Beduinki uwijają się 
między kociołkami, w których gotuje się ryż i smażą się 
spore kawały tłustej baraniny. Aghil-Aga, uprzejmy go
spodarz domu, rozmawia łaskawie z gośćmi, niewolnicom 
z patryarchalną powagą wydaje rozkazy, sam zagląda w ko
ciołki, macza w nich palce, oblizuje i bada czy wszystko 
jest dobre. Dają znak, że przysmaki gotowe. Ulubiona nie
wolnica podaje Aghil-Adze małą drewnianą okrągłą dese
czkę z baraniną i ryżem; Aghil-Aga odbiera, wstaje, mia
rowym, powolnym krokiem zbliża się uroczyście do pułko
wnika i w dowód nadzwyczajnego poważania wkłada mu 
w usta niezbyt czystymi palcami kawały baraniny i spore 
porcye gorącego ryżu; — reszta dostojnych gości obsiada 
kociołki i raczy się sama. Po baraninie podają niewolnice 
jakąś jeszcze inną, jak się zdaje mięsną potrawę. Aghil-Aga 
kładzie i tę na deseczkę, staje znowu przed pułkownikiem 
i palcami mu ją do ust wsuwa przemawiając uroczyście 
w ten sposób: „Cudzoziemcze i przyjacielu! to co Arabia 
ma najlepszego, to co sam prorok Mahomet co dzień naj
chętniej jada, tern ja, Aghil-Aga, teraz ciebie karmię wła
sną ręką, ażebyś poznał, jak wysoko umiem cię cenić, 
ażebyś wiedział, jak blizki jesteś sercu mojemu“! Pułkow
nik był wielce ciekawy, czem go Aghil-Aga nakarmi, my- 
ślał, że to może będzie cąber antylopy lub gazeli, bal
samem Mekki zaprawny, albo może jaki inny ulubiony 
przysmak wielkiego Proroka, — lecz jakżeż się zdziwił, 
skoro się przekonał, że to było coś strasznie żylastego
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bez smaku, a tak elastycznie twardego, że w zębach się 
uginało jak piłka gumowa. Nie chcąc gospodarza obrażać, 
mordował się, pocił, gryzł i wpychane w usta kawały nie
omal w całości połykał, nie pytając co to jest, tylko za
pewniając uroczyście, że czegoś podobnie smacznego je
szcze nie jadł i prawdopodobnie nigdy jeść nie będzie. 
Aghil-Aga zadowolony głaskał brodę, uśmiechał się do
brotliwie do pułkownika i pchał mu palcami do ust dal
sze porcye tej gutaperchowej potrawy, a gdy widział, że 
wsunięty kawałek pułkownikowi przez gardło szczęśliwie 
się przesuwa, wykrzykiwał radośnie: Allah kerim! Sło
dycz daktylowa rozpuszczona w oślem mleku, a podana 
gościom w glinianych dzbanuszkach o długich szyjkach, 
zakończyła wreszcie tę lukullusową, iście arabską ucztę. 
W podobny sposób był w Arabii podejmowany przez ja
kiegoś szeika hr. Juliusz Dzieduszycki, jak to czytamy 
w miesięcznym Dodatku do „Czasu“ z r. 1857.

Po uczcie, nadzwyczajnych czułościach, nieskończo
nych komplementach i uroczystych błogosławieństwach za
czyna się przegląd zebranych koni. Liczna gromada Bedu- 
inów, starszych i młodszych w białych, powiewnych bur
nusach dosiada trzymanych przez wyrostków wierzchow
ców, rozpuszcza je w szalonym biegu i karkołomnych 
zwrotach, krzyczy i wrzeszczy z całego gardła, wywija 
i strzela z długich strzelb bogato w srebro i złoto oku
tych, — a stara się zwrócić uwagę gościa przedewszy- 
stkiem na gorsze konie, na których najzręczniejsi jeźdźcy 
właśnie najefektowniejsze wykonują ewolucye i sztuki. 
Pułkownik Brudermann, któremu dobrze były już znane po
dobne kruczki handlarskie, wychwala mniej wartościowe

2*
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konie, zapala się do nich, zapytuje o cenę, zawzięcie tar
guje, a na dawno już przez siebie upatrzone pozornie 
wcale nie zwraca uwagi i tylko w ten sposób i przy po
mocy Aghil-Agi udaje mu się zakupić stosunkowo nawet 
nie drogo z najlepszych koni cztery, wysoko źrebne, do
skonałe klacze i od szeika pokolenia Anaze-Ruola dwa 
szlachetne ogiery, z których jednemu, ku uczczeniu swego 
przyjaciela i pośrednika w zakupnie, daje nazwę „Aghil- 
Aga“. Zakupiony za 2726 koron ogier Aghil-Aga od
bywa pod pułkownikiem Brudermannem jako koń wierz
chowy expedycyę do końca, — a przez Damaszek, Tryest, 
Lippice i Prestranek dostaje się 3-go sierpnia 1857 r. do 
Babolny.

Jak cennym materyałem hodowlanym musiał być ten 
ogier, tego najlepiej to dowodzi, że Aghil-Aga pozo- 
staje w Babolnie jako reproduktor w tamtejszej pepinierze 
rządowej do r. 1865 i byłby pozostał jeszcze znacznie dłu
żej, gdyby temu nie przeszkadzał stosunek pokrewieństwa, 
w jaki przez chów wszedł z tamtejszymi końmi. Ks. Roman 
Sanguszko, który dobrze znał Aghil-Agę, dowiedziawszy 
się, że jest do nabycia, zakupił go za 10,000 kor. do swego 
chrestowieckiego stada. Aghil-Aga pożegnał zatem węgierskie 
stado rządowe i poszedł na Wołyń do prywatnego ksią
żęcego stada, gdzie zastał swoich pobratymców, których 
w tym mniej więcej czasie sprowadził książę z dalekiego 
Wschodu, a więc białego „Mahometa“, — dropiastego 
„Anazego“, — śronowatego „Seglavi-Ardzebi’ego“ — i si
wego „Koheilan-Abu’a" z czarnym ogonem i grzywą, które 
to konie Świerczyński i Czerniawski w r. 1857 zakupili 
w Arabii do sławuckiego stada; — dalej: wywodowego
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karego „Seglavi’ego“ (Black-Arabian), zakupionego w stajni 
ks. Leedes, — białego „Indyanina“, przyprowadzonego 
przez Kalkuttę do Anglii, — „Dzielabi’ego", zakupionego 
w ziemi Iemen, — wreszcie białego „Szemsa“, nabytego 
przez księcia w Kairze i skarogniadego „Feruk-Hana“, za
kupionego przez hr. Juliusza Dzieduszyckiego w Paryżu 
w stajni cesarza Napoleona III.

Aghil-Aga był długie lata wysoko cenionym repro
duktorem w Sławucie i mimo podeszłego wieku rodziły 
się tam po nim doskonałe konie, a jednym może z naj
lepszych był jego syn, który to samo co i ojciec otrzymał 
nazwisko. Młody Aghil-Aga urodził się 23 kwietnia 
1880 roku z matki „Mimi“ sławuckiego chowu; — a zatem 
koń ten, dziś jeszcze żyjący i dobrem cieszący się zdro
wiem, wywodzi ród swój po stronie ojca wprost z Arabii, 
po stronie zaś matki od tych koni, które niegdyś tworzyły 
stada hetmańskie, a do dziś dnia przez ks. Sanguszków 
z iście rycerską miłością, systematycznie są jeszcze chowane 
i uszlachetniane w kierunku jak najczystszej krwi wschodniej.

Młody Aghil-Aga dostaje się jako reproduktor do 
Gumnisk pod Tarnowem do tamtejszego książęcego stada.

Stado to, pierwotnie założone z materyału przeważnie 
sławuckich koni, ujął w pewne systematyczne hodowlane 
ramy ks. Władysław Sanguszko, wielki znawca oryental- 
nych koni, autor pism: „O chowie koni“, Lwów 1839 r. 
i „Rachunku sumienia“ Kraków 1848 r. W r. 1836 zakłada 
Książe dla gumniskiego stada „Książkę rodową“, w której 
do dziś dnia prowadzi się dokładne zapiski i rodowody 
poszczególnych koni.

Przez długie lata gumniskie stado prowadzone było
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wyłącznie w kierunku chowu koni krwi wschodniej, do
piero w drugiej połowie zeszłego wieku odstąpiono po 
raz pierwszy od dawnej wiekowej tradycyi w chowie „san- 
guszkowskich“ koni, widzimy bowiem tam już innej krwi 
reproduktora i to angielskiego vollbluta „Bar le Duc’a“ 
po Orphelin z Ceres po Lanercost; — ale ten kierunek 
wkrótce porzucono i wrócono do reproduktorów krwi wscho
dniej, a w gumniskiem książęcem stadzie spotykamy się 
znowu z oryentalnymi reproduktorami: kasztanowatym 
„Olympem“, — siwym „Remnikiem“, — gniadym „Sułta
nem“, — siwym „Rawelinem“, — a przedewszystkiem gnia
dym młodym, wyż wspomnianym „Aghil-Agą“. Jako koń 
pięknych form, stalowych nóg, wypróbowanej dzielności 
i łagodnego temperamentu, był on koniem wierzchowym 
siostry ks. Eustachego, księżniczki Heleny, o której umie- 
jętnem użyciu konia pod wierzchem opowiadają starzy lu
dzie do dzisiaj, o której wyjątkowej piękności nie zaginie 
sława i o której rękę dobijała się najświetniejsza młodzież 
nasza i wielu zagranicznych panów, między którymi byli 
i tacy, którzy blizko tronów stali. Wtedy w Gumniskach 
spotkać było można dwie skończone piękności niewieście, 
a zarazem dwa prześliczne kontrasty, księżniczkę Helenę, 
brunetkę o klasycznych rysach, i księżnę Maryą z hr. Borch, 
żonę jej rodzonego brata ks. Pawła, typową blondynkę, 
posiadającą dziwny czar jakiś.

Ogólne, jakby zaraźliwe gonienie za dodawaniem ko
niom oryentalnym „wzrostu i masy“ przez używanie do 
krzyżowania rosłych, ciężkich i grubych nieszlachetnych 
koni ras innych, nie oszczędziło niestety i w Gumni
skach tamtejszego stada. Odstąpiono od wiekowej trądy-
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cyi chowu „sanguszkowskich“ koni i zaczęto experymen- 
tować. Reproduktory oryentalne usunięto na bok, nasz 
A gh i I-Aga po śmierci swej pani, o mało, że niesprzedany 
jakiemuś pejsatemu Ickowi do wożenia mleka w Tarnowie, 
idzie na odległy folwark jako koń wierzchowy pod pisa
rza prowentowego, a do gumniskiego stada dostaje się na 
reproduktora, zakupiony od ks. Pless, pół-krwi „Peterhof“, 
ze znaczną przymieszką Norfolka. Ciężki, 180 ct. wysoki, 
ordynaryjny Peterhof, zaczął w Gumniskach odchowywać 
szlachetne „sanguszkowskie“ oryentalne klacze, przeciętnie 
154 ctm. wysokie!

I stało się to, co wszędzie przy takiej hodowli się dzieje, 
a mianowicie: że wyprodukowano roślejsze konie cięższego 
kalibru, ale wyprodukowano je kosztem dobrego gatunku, 
normalnej budowy, suchości, szlachetności, typu i dobrych 
zalet oryentalnych matek.

Prawdziwem szczęściem było dla gumniskiego stada, 
że tak jego właściciel, dziś nieżyjący ks. Eustachy Sangu- 
szko, jak i jego koniuszy p. Fróhlich spostrzegli dość 
wcześnie, że stado w Gumniskach potrzebuje przecież re
produktora innego niż Peterhof pochodzenia, innej szlache
tności i klasy, wreszcie innej rodowej tradycyi! Obcy Pe
terhof, sprzedany za wysoką cenę, dostaje się do Król. 
Polskiego, poprawiać tamtejsze konie przez dodawanie im 
„wzrostu i masy“; męski przychówek po nim poszedł prze
ważnie jako wałachy do wojska, albo na folwarki do brony; 
córki wyeliminowano od chowu ze stada, a zatrzymano tylko 
te klacze, w których ani kropelki krwi Peterhofa nie było. 
Nie mając na razie odpowiedniego młodszego reproduktora 
krwi wschodniej, przypomniano sobie wtedy, że kiedyś na
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jeden z folwarków posłano do użytku pisarza prowentowego 
gniadego Aghil-Agę, dawnego wierzchowca ks. Heleny.

Zapomnianego, wychudzonego i zniszczonego, spro
wadzono do Gumnisk pod jesień 1891 roku i umieszczono 
znowu w książęcych stajniach; oczyszczono, odżywiono, 
dano wypocząć po ciężkiej pod oficyalistą służbie — i prze
znaczono do stada.

Poczciwy, jedenastoletni Aghil-Aga, syn syna pustyni, 
urodzony i wychowany arab na wołyńskiej ziemi, umiał się 
panu swemu za tę pamięć sowicie odwdzięczyć, bo wszystkie 
po nim w Gumniskach przychowane konie były i są dobre. 
Od niego to, jako reproduktora, wywodzi się w tamtejszem 
stadzie nowy ród dawnych gumniskich koni, z krórego Rząd 
i Kraj zakupują znaczną ilość reproduktorów, oficerowie zaś 
bardzo wiele dzielnych wierzchowców; po nim wreszcie do
chowały się Gumniska odpowiednich matek do prowadze
nia dalej celowego chowu oryentalnych „sanguszkowskich“ 
koni.

Po śmierci śp. ks. Eustachego prowadzą stado gum- 
niskie dalej: matka i opiekunowie jedynego jego syna, mło- 
dziuchnego obecnie ks. Romana.

Miejmy nadzieję, że syn ś. p. Ks. Eustachego, do
rósłszy i objąwszy majątki, otoczy swoje stado opieką 
i troskliwością taką, jak tego nazwisko rodziny Sangu
szków i tradycya ich starego, od Gedyminów wywodzą
cego się rodu wymaga.

Jak ojciec naszego Aghil-Agi w Babolnie, tak jego 
syn w Gumniskach musiał z biegiem lat zostać wykluczo
nym od dalszego miejscowego chowu z powodu stosunku 
blizkiego pokrewieństwa do tamtejszych koni, Zostaje za-
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tern sprzedany i idzie 16-go października 1902 r. na gali
cyjskie Podole, jako reprodukror do Jabłonowa, znanego 
z chowu szlachetnych oryentalnych koni. Tutaj nie umie so
bie jednak zaskarbić względów i łaski właścicielki tamtej
szego stada „Dzieduszyckich“ koni. Z tego korzysta nie
daleki sąsiad p. Wł o dz im i e r z S i e m i g i n o w s k i, i w je
sieni 1903 r. zakupuje w Jabłonowie Aghil-Agę do swego 
zaszczytnie znanego torskiego stada koni pół-krwi angiel
skiej, aby niektórym z nich dodać znowu krwi i zalet ory- 
entalnego konia.

Niestety, p. Siemiginowski nie długo cieszył się nowo 
nabytym koniem; w niedługim czasie złożony ciężką cho
robą umiera, a nie mając męskiego spadkobiercy, tylko 
córkę i wnuczkę, testamentem nakazuje po swojej śmierci 
w jak najkrótszym czasie całej ulubione stado wyprzedać. 
Ostatniej jego woli staje się wkrótce zadość, bo już 15 
marca 1905 r. odbywa się przez dobrowolną publiczną li- 
cytacyę sprzedaż 108 koni torskiego stada, a znajdującego 
się między nimi naszego dobrego znajomego Aghil-Agę 
zakupuje p. Józef Czapski z Chotowa w W. Ks. Po- 
znańskiem, który odziedziczył po swym ojcu zamiłowanie 
do szlachetnych koni krwi wschodniej.

Z naszego pięknego Podola idzie zatem Aghil-Aga 
do wielkopolskiej ziemi, ażeby miejscowym koniom dodać 
suchości, szlachetności, urody i typu, które zatraciły skut
kiem narzuconego przez Rząd tamtejszym rolnikom kie
runku chowu ciężkich, limfatycznych, ordynaryjnych i nie- 
urodziwych koni.

Jak daleko poszli Niemcy w tym kierunku chowu 
swych koni, najwymowniejszym dowodem jest to, że
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w wielkich miastach niemieckich biją je obecnie tysiącami 
w specyalnie na ten cel urządzanych rzeźniach, a ulu
bioną potrawą ubogich tamtejszych mieszkańców są dzisiaj 
tak przez nich zwane „Pferdeeisbeine“, t. j. końskie nogi 
w galerecie, które to paskudztwo niemczaki z apetytem je
dzą, bo na nogach obecnych koni tego, wszelkiej etyki po
zbawionego plemienia, tyle jest mięsa i tłuszczu, jak na 
wieprzowych nogach.

Czy dwudziesto-pięcioletni Aghil-Aga sprosta jeszcze 
zadaniu, tego dzisiaj przewidzieć nie można, ale to już naj
bliższa przyszłość okaże.

Miejmy jednak nadzieję, że jako koń oryentalny, mimo 
swego podeszłego wieku, tak się jeszcze w chotowskiej 
hodowli zasłuży, że już więcej w obce nie pójdzie ręce, 
a doczekawszy się wreszcie u swego obecnego pana ka
wałka „łaskawego chleba“, syt hodowlanej sławy, pójdzie 
wprost do końskiego raju, skoro go Mahomet do grona 
nieżyjących klaczy Proroka powoła.

Wtedy właściciel po stracie Aghil-Agi niech przyje- 
dzie do naszego Jezupola, Jabłonowa, Taurowa, Pełkiń, 
Zarzecza, Chorostkowa lub Gumnisk — po nowego dla Cho- 
towa i Kuchar reproduktora krwi wschodniej, bo w tych 
stadach są przecież konie innego gatunku i typu, innej 
urody i szlachetności, z inną krwią i kością, innych wre
szcie rodowych tradycyi i zalet — aniżeli te ordynaryjne 
i obrzydliwe szkapy niemieckie, które rząd pruski celem 
krajowej produkcyi „koni na mięso" i w Poznańskiem po 
stacyach umieszcza.



II.
Fadlallah. — Emir Rzewuski. Stado króla wirtemberskiego.

Pułkownik Fadlallach El Hedad.

Do stada w Ba- 
bolnie, któremu za
wdzięczamy dosta
nie się starego Ag- 
hil-Agi z Arabii do 
Sławuty, a syna jego 
ze Sławuty przez Gu- 
mniska, Jabłonów 
i Torskie do Choto- 
wa, sprowadza Rząd 
austro-węgierski sy
stematycznie do dziś 
dnia oryginalne ory- 
entalne reproduktory 
i matki, aby chów 
tamtejszych koni u- 
trzymać w kierunku 
jak najczystszej krwi 
i na wysokości tego 
zadania, jakie stado
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to ma do spełnienia w ogólnej hodowli niektórych krajów 
koronnych.

Między końmi, które dostały się z dalekiego Wschodu 
wprost do Baboiny, widzimy dziewięć ogierów zakupionych 
w r. 1876 przez hr. Franciszka Zichy w Konstantyno
polu po śmierci sułtana. Były to ogiery: „Schiarrak“, 
„Radban“, „Dervisch“, „Rudschan“, „Arrak“, „Sayd“, „Ka- 
dir“, „Dyeilan“ i „Gallad“, a przyprowadził je młody Arab 
Fadlallah el Hedad.

Fadlallah pozostał na Węgrzech, przyjął chrzest, 
otrzymał imię Michał, wstąpił do wojska, nauczył się ję
zyka miejscowego i niemieckiego, — dosłużył się prędko 
rangi pułkownika i został komendantem tego samego stada, 
do którego przed laty przyprowadził oryentalne konie, co 
się pod tern samem, jak i on, rodziły niebem.

Zaiste trudno o typowszą niż w Babolnie hodowlę,— 
oryentalne stado, a jego kierownikiem i przyjacielem - 
urodzony Arab!

Jak wykopany w kurhanie kawałek zardzewiałej zbroi, 
odłamek ostrogi lub szabli, przypomni nam towarzysza 
pancernego znaku; — jak podczas podróży po^kraju rodzin
nym nazwisko niejednej małej i nędznej mieściny, lub ja
kiej skromnej wioski, takiej np. Kochanówki lub Komarna, 
przywiedzie nam na pamięć skrzydlatych rycerzy, zadają
cych cios śmiertelny wyznawcom Proroka; —jak wreszcie 
w jakimś podupadłym modrzewiowym dworku portret męż
czyzny w kontuszu, mundurze, lub fraku z koronkowymi 
żabotami, a kobiety w robronie i pudrowanej wysokiej fry
zurze, przypomni nam to, co pleśnią już dzisiaj okryte, 
to, co minęło, co znika i coraz więcej się zaciera z naszej
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szlacheckiej przeszłości, — tak wymienione nazwiska Aghil- 
Agi, Sławuty, Jabłonowa i oryentalnych koni przypomi
nają nam — ludzi, stada, lepsze czasy i te naszego dawniej
szego życia pełne uroku obrazy, które przeważnie do nie- 
powrotnie minionej przeszłości należą.

Pisząc o Beduinach, oryentalnych koniach i wypra
wach po nie w pustynie Arabii, musi nam mimo woli ode
zwać się w pamięci taki n. p. Emir Rzewuski, którego 
miłość do poetycznego Arabistanu, wyprawy na Wschód po 
konie, koczowniczy żywot w poberezkim Sawraniu, wreszcie 
tajemnicą okryta śmierć na polach Daszowa sprawiły, iż 
stał się legendową postacią.

Hr. Wacław Rzewuski, syn Seweryna hetmana i Kon- 
stancyi z Lubomirskich, uposażony hojnie od natury wdzię
cznymi przymiotami duszy i ciała, wyrywany przez ojca 
i matkę, którzy się wyprzedzali w wynajdywaniu dla syna 
nowych źródeł wiedzy, był na przemian to pod wrażeniem 
głębokiego rozumu ojca, to znowu pod wpływem poety
cznej i pełnej uroku duszy matczynej. Leżąca na dawnym 
szlaku tatarskim, opodal dziedzicznego Sawrania, upodobana 
przez młodego Wacława historyczna wioska Kazawczyn, peł
na ruin, pamiątek, wspomnień i rycerskich tradycyi, która ko
łysała dumą świetnej przeszłości poetyczną duszę młodzieńca, 
wreszcie zbiegły do Polski przed niełaską Sułtana jakiś iman 
uczony, który wtajemniczał młodego Wacława w misterye 
życia oryentalnego, złożyły się na to, że w młodziuchną 
a wrażliwą duszę przyszłego Emira wionął duch Wschodu 
i w jego piersi ognistej uwiązł na zawsze. To też zaledwie 
wąs począł się sypać na dojrzewającej wardze młodzieńca, 
rwie się już Wacław w podróż na Wschód daleki, do któ-
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regó ciągnął go dziwny czar jakiś. Tymczasem na razie ina
czej się stało, bo w r. 1805 młody Wacław, nie zapominając 
o Wschodzie, staje na ślubnym kobiercu ze swoją krewną, 
piękną i pełną uroku Rozalią Lubomirską, której matka Ro
zalia z Chodkiewiczów, na dworze Burbonów „admirable 
Polonaise“ nazywana, podczas rewolucyi francuskiej śmierć 
poniosła za gorące do Maryi Antoniny przywiązanie.

W kilka jednak lat po ślubie różność przekonań po
litycznych, a przedewszystkiem społecznych, ten niebezpie
czny kamień niezgody między dziećmi jednego kraju i oso
bami jednej rodziny, stanęły młodej parze na poprzek ich 
życia, które się tak szczęśliwie i świetnie zapowiadało na 
przyszłość. Młody, marzycielski Wacław z szerokiem, go
rącem i wrażliwem sercem, sympatyzując z tymi, którzy wal
czyli w imię swobód ojczystych i gonili po świecie za ideą 
wolności, był całkiem odmiennych przekonań społecznych 
jak jego żona, która przejęta była zasadami daleko posu
niętego legitymizmu, co inaczej być też nie mogło, bo wil
gotne mury paryskiego więzienia, które pamiętała, znęca
nie się nad matką tłuszczy ulicznej, krwią ofiar zbryzganej, 
wreszcie śmierć matki pod gilotyną, na którą pięcioletnia, 
cudem uratowana, Rozalia patrzała, — musiały u niej po
zostawić niczem niezatarte wrażenia i zaszczepić nieprze
zwyciężony wstręt nietylko do rewolucyi, ale nawet do wszel
kich innych przekonań z nią spokrewnionych.

Piszącego o koniach nie jest zadaniem dalej badać 
i analizować dokładniej, co więcej mroziło jeszcze serca 
małżonków, wypada mu tylko zaznaczyć, iż pani Rozalia 
ze synem Leonem i córką Kalikstą, która później wyszła 
za księcia T e a n o, zamieszkała w lubelskim Opolu, a Wa-
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cław w ukochanym dziedzicznym Sawraniu, gdzie ugania
jąc się na stepowych biegunach z nadwornymi kozakami 
po tamtejszych wertepach i jarach, jedząc i śpiąc w na
miocie, lub pod golem niebem przy koniu, prowadząc 
studja nad językami wschodnimi i pędząc koczownicze ży
cie na poberezkich stepach, — stał się Arabem, nim do 
Arabii pojechał.

W r. 1817 zabiera wreszcie worki złotych dukatów, 
ludzi i konie, nadwornego lekarza Konstantego Chotyniec- 
kiego, skarbnika i sekretarza Antoniego Zakrzewskiego, sta
rego sługę Marcina, wiernego i nieodstępnego kozaka Za- 
rebkę, który razem ze swym panem zdziwaczał — i udaje 
się przez Grecyę i Turcyę na daleki Wschód, szlakiem przez 
turystę i poetę Byrona wytkniętym.

Młody Wacław z wrodzonego Rzewuskim do wojen
nego rzemiosła pociągu, zaciąga się jako prosty ochotnik 
do szeregów Mehemed-Alego, walczy przeciwko Mahabitów 
pokoleniu, odwagą zdobywa dowództwo większych oddzia
łów, a krwią tytuł i godność Emira z zaszczytnym przydom
kiem Tage-el-Faher, co „wawrzyn sławy“ w naszym języku 
oznacza. Tego wszystkiego dla naszego Wacława było jed
nak jeszcze za mało, więc walczy, rzuca się i działa dalej, 
aż w końcu wielkorządcą a nawet panem Bagdadu i Alepu 
zostaje. Tutaj dźwiga z ruin sławne niegdyś pałace kali
fów, urządza w nich dla siebie rezydencye wspaniałe, roz
tacza przepych i zbytek magnacki, między ubogich Bedu- 
inów rzuca dukaty garściami; zakupuje najpiękniejsze i naj
droższe konie, stado jego rośnie z dniem każdym, a w miarę 
przybywania koni zwiększa się eskorta i służba z kilkuset 
ludzi złożona, — a na to wszystko idą setki tysięcy, a z nimi
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coraz to więcej pięknych, urodzajnych wołyńskich i po
dolskich włości.

Rzewuski, którego dziwnie wabiło do siebie życie awan
turnicze, rzuca się, wojuje, ugania i rozbija za końmi, 
historyę, florę, faunę i język Arabii studyuje, a nie myśląc 
o przyszłości, czyta w gwiazdach, trwoni olbrzymi majątek 
i po pustyniach farysuje — jak urodzony Arab. Skoro się 
jednak zaczęły w końcu wypróżniać wory dukatów i coraz 
to groźniejsze o jego majątkach i włościach z kraju nad
chodziły wieści, wraca do rodzinnego Sawrania młody ma
rzyciel i szaleniec pustyni, na którego barki spadły teraz 
nielada kłopoty i troski. Ze zakupionych za bajońskie sumy 
w Arabii koni, wysyła Rzewuski w r. 1819 przez Livorno kró
lowi wirtemberskiemu do jego stada koni oryentalnych w Weil 
pod Stuttgartem 8 wspaniałych ogierów i 12 najszlachetniej
szych klaczy, reszta zaś koni płynie do Marsylii i potem do 
Paryża, zafantowana przez bankiera i handlarza koni Dautza 
z Konstantynopola, któremu Emir znaczne był winien sumy. 
W Paryżu grecki negocyant Sakelario, wspólnik Dautza przej
muje konie i urządza dla nich ostentacyjne przyjęcie, aby 
zwrócić na nie szerokiej publiczności uwagę, a przez to 
prędzej korzystnych znaleźć nabywców. Sprzedaż ta nie była 
jednak tak łatwą, bo te wspaniałe ogiery i klacze były zbyt 
drogie jako konie użytkowe dla przeciętnego miastowego 
kupca. Przypadkowo poznaje Sakelario polskiego podróż
nika p. Giżyckiego, obywatela z Podola, który zwiedzając 
stolicę Francyi, zaszedł do stajen bankiera, aby jako amator 
i znawca zobaczyć zakupione przez Emira prześliczne okazy. 
Od niego dowiaduje się Sakelario, że chociaż Rzewuski chwi
lowo w finansowych znajduje się kłopotach, to jednak jest
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jeszcze takim polskim magnatem, że mu można konie do 
kraju odesłać, a na spłacenie długu spokojnie poczekać. A gdy 
Sakelario otrzymał wiadomość od swego przyjaciela Karola 
Sicarda, osiadłego w Odessie, że p. Giżycki jest wiarogodną 
osobą i że na jego zdaniu można polegać, to uszczęśli-

Emir Rzewuski.

wiony śle list z propozycyą układu do Rzewuskiego. Dwaj są- 
siedzi pp. Sobański i Giżycki, poręczają u Sakelaria i u Dautza 
dług Emira, podobno przeszło 60.000 złp. wynoszący, a zwol
nione w ten sposób Kohejlany wychodzą z Paryża do po
dolskiego Sawrania z koniuszym Schütterem i wiernym ko
zakiem Sokołem, którzy koni Emira w stolicyi Francyi dzień 
i noc jak oka strzegli.

3
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W kwietniu 1820 roku Sawrań w odświętne przybrany 
szaty wita upragnionych przybyszów z dalekiego Wschodu. 
Emir w białym turbanie i białym Beduina burnusie, na ulu
bionej białej klaczy „M u f t a s z a r a“, fantastyczny, wspa
niały i jak marzenie śliczny, wyruszył z licznym orsza
kiem na spotkanie ukochanych koni. Mołojcy sawrańscy 
podrzucając czapki, hulaszczą pieśnią witają w pustym ste
pie wyczekiwanych gości; koniuszy Schlitter z uroczystą 
miną składa po wojskowemu doniosłym głosem krótki ra
port z podróży przed podolskim Farysem, a wierny kozak 
Sokół płacząc i wyjąć z radości, całuje ziemię ojczystą szczę
śliwy, że mu dano przed śmiercią ujrzeć

„Jeszcze ten kraj tak miły, rodzony,
Gdy księżyc się wznosił na stepach czerwony, 
Bo w noc nawet i ślepy, poznałby te stepy 
Po kwiatów rodzinnych zapachu!“

Rozpromieniony Wacław w rozwianym białym burnu
sie uwija się między szeregami wnuków i wnuczek klaczy 
Proroka, podnosi z nich dery, głaszcze, pieści i przemawia 
po arabsku do swych ulubieńców, a one jak gdyby rozu
miały znany im język, rżały do Emira radośnie i parskały 
wesoło. Wiele ich było, trudno dziś sprawdzić, ale jak wieść 
niesie było w tej gromadce, która miała w nowej ojczyźnie 
nowe rozpocząć życie, 81 ogierów i 33 klacze.

Przez Livorno wysłał Rzewuski już wcześniej królowi 
wirtemberskiemu do Weil klacze: siwą 8-letnią „Hassfourę“, 
gniadą 8-letnią „G ey ranę“, białą 8-letnią „Abon-Loulou„, 
karą 6-letnią „K a b r o n“, ciemnogniadą 10-letnią „G i 1 f y I “, 
szpakowatą 8-letnią „Mu ranę“, kasztanowatą 7-letnią „Sud-
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fech“, jasnogniadą, 8-letnią „Bagdady“, złoto-kasztano- 
watą 8-letnią „Sc ha kr a I", jasnogniadą 11-letnią „Moba- 
reff 1“, złotogniadą 7-letnią „Barrak“ i ciemnosiwą 4-let- 
nią „Elkandę“, córkę na początku wymienionej klaczy 
„Hassfura“.

Oryentalne stado prywatne króla wirtemberskiego w Weil pod Stuttgardem.

Jak Arabowie wyprowadzają pochodzenie swoich naj
szlachetniejszych koni od pięciu klaczy Proroka, — tak rodo
wody najcenniejszych reproduktorów i matek królew
skiego wirtemberskiego stada sięgają sześciu klaczy zaku
pionych przez Emira w Arabii, a mianowicie: Hassfoury, 
Geyrany, Abu-Loulou, Murany, Schakry i El- 

3*
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kandy. Z ośmiu zaś ogierów, które królowi posłał Rze
wuski, odegrał najwybitniejszą rolę w stuttgarskiej hodowli 
siwy ogier „G u m u s c h-B o u r n o n, który był do 1824 r. 
reproduktorem w pepinierze tamtejszego stada.

Zachwiany, powiedzmy majątkowo zrujnowany fanta
styczny Emir nie znalazłszy uspokojenia w zabiegach o spła
cenie długów i uregulowanie majątków, ani w pracy nad pod
niesieniem ludu, ani wreszcie we farysowaniu, poezyi i spis
kowaniu, zrażony do przyjaciół, krewnych i żony, zerwał 
z ludźmi i w ostatnich latach całkiem skozaczał. Biały bur
nus Beduina zamienił na chłopską świtę, wygnał z domu 
wszelką elegancyę, wytworność i zbytek; stajnię obrał sobie 
za mieszkanie, skóra końska była odtąd jego posłaniem, sio
dło poduszką, a nakryciem burka kozacza. Ostatni raz wi
dziano go 14 maja 1831 r. pośród dymu i kul na polach 
daszowskich, — a jak fantastyczne było jego życie, tak 
i śmierć do dziś dnia tajemnicą okryta. Ulubiony biały 
ogier „Muktar-Tab“ bez siodła i uzdy, spieniony, zdy
szany i błotem schlastany wpadł na dziedziniec stajenny 
w Sawraniu, zwiastując przejmującem rżeniem śmierć swe
go pana, którego ciała nie odszukano. Że nie poległ na 
polu bitwy, i że nie spoczął w poświęconej mogile, to pe
wna, ale gdzie i jak zginął, tego nikt nie wie...

I wszystko, co pozostawił po sobie, rozwiało się i roz
prószyło nieomal bez śladu; majątki uległy częściowo kon
fiskacie, kozacka drużyna wróciła do pługa, a wspaniałe 
konie rozeszły się po szerokim świecie i zginęły między 
ludźmi tak, że głębiej, chyba tylko studyując historyę wię
kszych stad, jak n. p. Sanguszków, Branickich, Dzieduszy- 
ckich, Padlewskich, Konarskich, Orłowskich, Chrząszcze-



SYLWETKI KONI ORYENTALNYCH I ICH HODOWCÓW 37

wskich, Siemieńskich, Baworowskich czasem przypadkowo 
spotkać się można z nazwiskiem oryentalnego konia ze 
stada Emira.

Wprawdzie Wacław Rzewuski pisał sam o swoich ko
niach p. t. „Sur les chevaux orientaux et provenants de 
races orientales“, ale nawet i ten, drukiem nieogłoszony, 
rękopis gdzieś zginął, bo syn hr. Jarosława Potockiego, 
Wieńczysław, siostrzeniec Emira, ofiarował go p. Teofilowi 
Rutkowskiemu, b. marszałkowi szlachty bracławskiej, a ten 
krótko przed zgonem (1881 r.) przekazał to ciekawe pismo 
jednemu ze swoich przyjaciół, o którego nazwisku piszący 
te słowa, mimo najdalej idących poszukiwań i starań, od 
nikogo, nawet od jego wnuczki, dowiedzieć się nie może.

Biegną lata jeden za drugim, o śmierci złotobrodego 
Emira krążą legendowe wieści: po pałacach możnych pa
nów, w szlacheckich dworkach, podczas uroczystości ro
dzinnych, na polowaniach i wieczorami przy kominku opo
wiadają sobie ludzie fantastyczne i pełne uroku rzeczy 
o dziwnem życiu skozaczałego Farysa i cuda o jego spro
wadzonych z Arabistanu koniach, których pochodzenie od 
pięciu klaczy Proroka ponoś sto stwierdzało medali i per
gaminów arabskich. Pod wrażeniem takich o Emirze wspo
mnień wzrasta, dojrzewa i zaczyna chować oryentalne ko
nie hr. Juliusz Dzieduszycki, syn Kajetana, a poto
mek tego starego Dzieduszyckich rodu, którego zamiłowanie 
do koni krwi wschodniej pozostało do dziś dnia dziedzi- 
cznem, bo nieomal u wszystkich mężczyzn, a nawet u wielu 
kobiet tej rodziny jest jakiś talent wrodzony, tkwi jakaś „żył
ka“, która od wieków ciągnie ich i zachęca do chowu oryen- 
talnych koni, a zarazem daje im pewną odrębną umiejętność
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i generacyami nabytą rutynę wychowywania tych właśnie 
koni lepiej, jak wielu innych to robi.

Hr. Juliusz Dzieduszycki rysuje nam się na tle mi
nionych czasów i wspomnień o nim jako postać niezwykła, 
rzadka, — na wskroś oryginalna. Pan na Jarczowcach i licz
nych włościach, uzdolniony i niezwykle bystry, — wycho- 
waniec zachodniej kultury, znawca starożytnych języków 
i ulubieniec salonów, leży często w stajni na perskim dy
wanie w zwykłym podolskim kożuchu i z fajką w ręku — 
zagłębiony w księgach Homera! Trafnie scharakteryzował 
jego zdolności niedawno zmarły ś. p. Józef Skarbek Bo
rowski, pisząc, że gdyby hr. Juliusz Dzieduszycki był się 
poświęcił chemii lub astronomii, to byłby równie zasłynął 
w świecie uczonych, jak zasłynął między hodowcami oryen- 
talnych koni.

Stado jarczowieckie, które hr. Juliusz odziedziczył po 
ojcu, może nie mogło się dawniej współubiegać co do szla
chetności i wysokości krwi oryentalnej z takiemi stadami 
jak n. p. Emira Rzewuskiego, ks. Sanguszków w Sławucie, 
hr. Branickich w Białocerkwi, Żurowskich lub Rzyszczew^ 
skich, ale wedle zachowanej do dziś dnia tradycyi i nie
licznych 
jednych 
Juliusza, 
swej ur.
Bielski ożeniony z Daniłowiczówną, właściciel klucza Rych- 
cice, ciągnącego się od Mikołajowa pod Sambor, odziedzi
czył znane i wysoko niegdyś cenione stado Daniłowiczów. 
Oprócz tego p. Kajetan Dzieduszycki zakupił wspólnie 
z dziadem p. Oktawa Orłowskiego z Połowiec pewną ilość

niestety zapisków musiało ono jednak należeć do 
z najlepszych stad w kraju. Ojciec bowiem hr. 
Kajetan, otrzymał znaczną ilość klaczy po matce 

Bielskiej, a klacze te pochodziły z tej epoki kiedy

■ .... .■ ..... ...... . ... . . ...... ■ . . ..... ./ ■ .... ' ■ ■ -
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klaczy ze stada Morskich na Wołyniu, których konie ród 
swój wywodziły od Sobieskich koni. Z początkiem XIX 
wieku Ańcuta, koniuszy Kickiego, ostatniego w. koniu
szego koronnego, przeprowadził z Królestwa do przemy
skiej ziemi jego stado, które „Królewskiem“ się zwało, bo 
było resztką stada Sobieskich z Żółkwi, które to stado 
w dom ich weszło od Daniłowiczów, a ci je po Żółkiew
skich mieli. Stado „Królewskie“ Sobieskich przeszło potem 
w dom Tarłów, Morskich, Radziwiłłów i Kickich. Część koni 
Kickiego nabył właściciel Rozdwian p. Szypowski, ówcze
sny pełnomocnik Kickich, część p. Jan Pietruski z Rudy, 
a część p. Kajetan Dzieduszycki do Jarczowiec. Widzimy 
zatem, że w jarczowieckiem stadzie był dobór jak najcen
niejszych matek pochodzenia przeważnie znanego, należą
cych do wysoko uszlachetnionej wschodnio-polskiej rasy, 
którą wedle dziś przyjętej terminologii „pół-krwi oryentalną“ 
nazywamy.

Chociaż to nie są jeszcze tak bardzo odległe czasy, 
a jednak dzisiaj już się nie wie, skąd i jakie reproduktory 
brał p. Kajetan początkowo do swego stada — tak się mało 
wówczas po dworach pisało! Podanie tylko niesie, że p. Ka
jetan miał je ze stajen ks. Sanguszków, hr. Branickich, Pod- 
horskich, Padlewskich, a najpewniej od p. Konarskiego z Jaj - 
kowiec, który do swego stada zakupił kilka ogierów i znaczną 
ilość klaczy po Emirze Rzewuskim. Musiały jednak w Jar- 
czowcach być z pewnością jakieś ogiery i od Emira Rzewu
skiego wprost, bo o nich jest podobno wzmianka w jednym 
z listów, pisanych przez p. Kajetana do marszałka Aleksan
dra Sadowskiego na Podole. Znaną epokę w jarczowieckiem
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stadzie stanowi dopiero szczęśliwe nabycie siwego „Bag
dad a" od Greka Gioka.

Giok przyprowadził Bagdada z dalekiego Wschodu 
w r. 1840 do Lwowa i umieścił go w stajni na gródeckiem 
przedmieściu. Hr. Kajetan, dowiedziawszy się o nim, kilka 
razy do Lwowa przyjeżdżał, ażeby go kupić, ale Grek za 
konia żądał sumy bajońskiej. Nie mogąc sam targu dobić, 
posłał syna. — Hr. Juliusz dostał od ojca na kupno pełny 
u 7os dukatów w złocie, zabrał wszystkie swoje pienią
dze i pojechał powozem, czterema cugowymi końmi do 
Lwowa. Zobaczywszy Bagdada tak się zapalił, że dał za 
niego wszystkie dukaty, które od ojca otrzymał i te, które 
ze swojej zabrał szkatuły, a było ich podobno dość sporo, — 
sprzedał cztery konie, powóz, dery, a nawet i bat bogato 
srebrem okuty, ażeby żądaną za konia uzupełnić sumę i sam 
na Bagdadzie do Jarczowiec wierzchem przyjechał, a furman 
pieszo do domu powrócił.

W ten sposób zakupiony Bagdad, koń olbrzymiej ho
dowlanej wartości, przyszedł do Jarczowiec z oryginalnym 
medalem arabskim, stwierdzającym jego pochodzenie; w Ara
bii nazywano go „Perłą Dhagistanu“, a podniósł jarczo- 
wieckie stado od razu do tego stopnia, że ono zajęło pierw
szorzędne stanowisko w kraju. Dzieci, a nawet i wnuki 
Bagdada, miały jeden i ten sam typ swego ojca, lub dziada, 
co świadczyło o niezwykłej sile reprodukcyjnej tego nie
ocenionego konia; — wszystkie miały czyste, suche i sta
lowe nogi, foremne i niezdarte kopyta, były doskonale zwią
zane, silnej budowy, ze wspaniałą osadą ogonów i miały 
dziwnie suche, jak gdyby pergaminem obciągnięte, wyrazi
ste i dość duże głowy, osadzone na łabędzich szyjach. Ry-



SYLWETKI KONI ORYENTALNYCH I ICH HODOWCÓW 41

sunek tych koni był prześliczny, wzrost nie mały, a wśród 
całego jego pokolenia przemagała, a raczej z nader małymi 
tylko wyjątkami panowała maść siwa. Konie te żyły nad
zwyczaj długo i były w użyciu prawie niezdarte! Bagdad za
kończył swój żywot w Jarczowcach w 35 roku życia, a po
tomstwo jego rozchwytywane rozchodziło się po całej prze
strzeni ziem polskich, — bo zalety: użytkowość, siła odzie
dziczania się i piękność tych koni były tak wielkie, że 
każdy nieomal szlachcic-ziemianin musiał mieć w swojej 
stajni przynajmniej jednego syna lub wnuka Bagdada!

Z potomków Bagdada początkowo wydzierżawia, a na
stępnie zakupuje za 6000 kor. węgierskie stado rządowe 
w Babolnie syna jego, młodego białego Bagdada ur. w Jar
czowcach 1851 r. z Gazelli rasy Koheil Agjus, co świadczy 
pochlebnie o hodowlanej wartości jarczowieckiego stada. 
Z innych potomków Bagdada odznaczył się „Pielgrzym“, 
który w stadzie hr. Aleksandra Dzieduszyckiego w Izydo- 
rówce wydał znakomite konie. Jeden ze synów Pielgrzy
ma, siwy ogier tego samego, co i ojciec nazwiska, był 
przez lat wiele reproduktorem na Podolu u marszałka Ale
ksandra Sadowskiego w jego krasnostawieckiem stadzie, 
w którem wytworzył jeden z najdoskonalszych i najdziel
niejszych rodów tamtejszych oryentalnych koni. Stary Bag
dad wycisnął na jarczowieckich koniach niezatarte piętno, 
które się przez lat szeregi i u innych przebijało koni, gdyż 
nie istniała może ani jedna w Polsce większa stadnina, w któ- 
rejby krwi Bagdada nie było.

W r. 1843 dzieli hr. Kajetan Dzieduszycki swoje stado 
między troje dzieci w ten sposób, że hr. Władysław do- 
staje do Jezupola 24 klacze, które później łączone z angiel-
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skimi vollblutami dały przejściowo ród tamtejszych anglo- 
oryentalnych koni ; lir. Tytusowa Dzieduszycka w Jabło
nowie otrzymuje 12 klaczy, które stały się podwaliną dzi
siaj jeszcze kwitnącego jabłonowskiego stada, a hr. Juliusz 
staje się właścicielem Jarczowiec, starego oryginalnego Bag- 
dada i 24 najcenniejszych klaczy.

Za życia hr. Kajetana Dzieduszyckiego w jarczowie- 
ckim dworze prawdziwie patryarchalne panowały stosunki. 
Właściciel wielkiej fortuny i pięknego stada, gościnny, ser
deczny i hojny, na punkcie swoich koni często wielkopań- 
ską rządził się fantazyą. Niezamożnemu, ale wytrawnemu 
i pilnemu hodowcy dawał p. Kajetan ogiera często w po
darunku; cena reproduktora dla współzawodnika-magnata 
była zawsze znacznie wyższą, niż dla szlachcica-sąsiada, — 
a najdrożej musiał płacić za klacz, a jeszcze więcej za ogiera 
zagraniczny kupiec, zwłaszcza gdy był innej narodowości 
i nie tego samego, co my, wyznania. Staropolskiej tradycyi 
ojcowskiego domu pozostał wiernym syn jego. Starzy i mło
dzi hodowcy oryentalnych koni z blizka i z daleka prze
bywają chętnie, często i licznie w gościnnym domu hr. Ju
liusza, podziwiają jego konie, studyują ich hodowlę na 
miejscu, a od właściciela stada tak cenne otrzymują wska
zówki i rady, że hr. Juliusz w krótkim czasie stał się po
niekąd wyrocznią i moralnym kierownikiem wybitniejszych 
stad oryentalnyach w kraju. Jeżeli hr. Juliusz Dzieduszy- 
cki wyraził się o jakim ogierze, że „pies“, to ogier ten na
zajutrz przestawał być ogierem, a jeżeli o klaczy powie
dział „woziwoda", to ją zaraz wyrzucano ze stada i często, 
dla uczczenia wyroku hr. Juliusza, rzeczywiście przezna
czano do wożenia wody. W ten tak prosty sposób przepro-
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wadzał hr. Juliusz Dzieduszycki selekcyę ogierów i klaczy 
w stadach, których właściciele o radę pytali, a że na ko
niach i ich hodowli znał się doskonale, przeto jego przy
jacielska rada zawsze była dobrą i dla stada korzystną! 
Nieda się zaprzeczyć, że był czas, kiedy hr. Juliusz Dzie
duszycki wywierał u nas rzeczywiście bardzo dodatni i bar
dzo poważny wpływ na kierunek chowu koni oryentalnych 
w kraju, bo ogół hodowców szedł chętnie i z calem zaufa
niem za jego fachowemi wskazówkami i radą. Jedynym czło
wiekiem, którego wyższość w sprawach hodowli i oceny 
koni uznawał hr. Juliusz Dzieduszycki nad sobą, był 
ś. p. ks. Roman Sanguszko, — wytrawny hodowca 
i właściciel głośnego sławuckiego stada, syn ks. Eusta
chego i Klementyny Czartoryskiej z Korca. Hr. Juliusz Dzie
duszycki, oprócz wielu cennych przymiotów miał jeszcze i te 
wszystkie niepospolite zalety, które bezwarunkowo mieć trzeba 
aby módz zostać w „wyższym stylu“ hodowcą. Posiadał bo
wiem prawdziwą wiedzę fachową i rutynę, które go chroniły 
przed prowadzeniem „na ślepo“ hodowli koni szlachetnych; 
umiał hodowlanej wartości dopatrzeć się u konia „pod jego 
skórą“, miał intuicyę i zmysł twórczy, był wreszcie przez na
turę hojnie obdarzony wrodzonym instynktem hodowlanym 
właściwym wielkim hodowcom angielskim. Hr. Juliusz Dzie
duszycki wytknął sobie jasno cel hodowli i wyrobił obraz 
i ideał konia wschodniego, którego poważnym studyom 
szczerze się oddał.

Pole do robienia takich studyów było wówczas u nas 
bardzo szerokie, bośmy posiadali jeszcze ten wrodzony po
pęd, to tradycyą nabyte pragnienie, to generacyami wpo
jone zamiłowanie do oryentalnych koni, na których ojco-
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wie i przodkowie nasi tyle wiekopomnych święcili try
umfów.

Stad wysokiej krwi wschodniej było wtedy u nas bardzo 
wiele, a niektóre z nich bardzo świetne. Hr. Juliusz Dzie- 
duszycki, studyując konie oryentalne i ich chów, przeby
wał często w Rajtarowicach, w przemyskiej ziemi, u swe
go przyjaciela Hr. Władysława Rozwadowskiego, 
byłego adjutanta jenerałów Chłopickiego i Skrzyne
ckiego, — a tam bystrym umysłem i wprawnem okiem 
badał i szczegółowo analizował budowę, typ, charakter, wła
ściwości, cechy, zalety i wady przedewszystkiem ośmiu koni 
t. j. dwóch klaczy i sześciu ogierów, które hr. Rozwadow
ski sprowadził z dalekiego Wschodu za pośrednictwem 
swego przyjaciela i towarzysza broni p. Kruszewskiego, 
ówczesnego podpułkownika jazdy w służbie wicekróla Egi
ptu. Hr. Rozwadowski od najmłodszych lat oddawał się 
z zapałem hodowli oryentalnych koni, z których wiele szło 
daleko poza granice ojczystego kraju. W licznych swoich 
za końmi podróżach zwiedzał hr. Rozwadowski w Europie 
nieomal wszystkie znakomitsze stajnie i zawierał stosunki 
z bardzo wielu znanymi hipologami, między którymi bli
żej zapoznał się przez jenerała hr. Henryka Hardegg’a z ko
niuszym króla wirtemberskiego p. von Hügel, głośnym 
hodowcą i zasłużonym kierownikiem królewskiego stada 
w Weil. Hügel odwiedza hr. Rozwadowskiego w Rajtarowi
cach, podziwia tamtejsze stado, a ze sprowadzonych przez 
Kruszewskiego ośmiu koni zakupuje ogiera „Dżelaby’ego“ 
za 20,000 kor. z dodatkiem dwuletniego ogierka, którego hr. 
Rozwadowski sam dla siebie miał wybrać w królewskiem sta
dzie. Wybór padł pod względem hodowlanym bardzo szczę-
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śliwie na prześlicznego „Bajraktara“, który gatunkowo jesz
cze wyżej podniósł rajtarowieckie stado. Oprócz Bajraktara 
był tam jeszcze jeden reproduktor z stuttgarskiego stada 
i to kasztanowaty ogier „Ha d ż i-B a ba“, sprowadzony z Ara
bii dla króla wirtemberskiego, a następnie odkupiony przez 
hr. Rozwadowskiego. Hadżi-Baba zakończył życie w Chorost- 
kowie w znanem i do dziś dnia kwitnącem stadzie hr. Sie- 
mieńskich-Lewickich. Ogier ten, chociaż typowy, niezwykle 
urodziwy i wspaniale zbudowany, nie okazał się jednak jako 
reproduktor tak, jakby się tego można było po nim spo
dziewać.

Jeden z najbardziej udanych portretów koni, które wy
szły z pod pędzla Kossaka, to może portret Hadżi-Baby ze sta
jennym kozakiem Tomkiem, pod którym każdy koń inaczej 
wyglądał i lepiej chodził, a który należy do historycznych 
postaci naszej dawnej służby stajennej. Wierny, sprytny 
i do wszystkiego zręczny, w Kochanówce urodzony Rusin, 
bez znajomości języka niemieckiego, posyłany przez hr. 
Rozwadowskiego z końmi lub za końmi do Wiednia, Drezna, 
Berlina i Stuttgardu, wszędzie umie sobie dać radę, spełnia 
co do joty wszystkie polecenia i rozkazy pana. Doskonałą 
jazdą najtrudniejszych koni w Dreźnie w królewskim ma- 
neżu zwraca na siebie uwagę monarchy i jego dworu; od
biera za to oklaski, pochwały, podarunki a nawet bukiety; 
z butną miną przejeżdża po mistrzowsku w drezdeńskim 
Grossgartenie w oczach licznie zebranej publiczności prze
śliczną klacz „Palmirę“, zakupioną przez króla saskiego 
od „jego“ pana i w tej stajni, w której „on“ — Tomek 
ujeżdża takie — jak Palmira konie! Z każdej podróży wraca 
do stajni swego pana zawsze ten sam, nigdy nie popsuty,
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pracowity, chętny i wierny, zapomina o Wiedniu, Berlinie, 
Stuttgardzie i Dreźnie, pielęgnuje, czyści i ujeżdża konie 
tak, jak na stajennego kozaka przystoi, — wreszcie żało
wany przez wszystkich w tej samej wiosce, w której się 
urodził, umiera jako starzec na zaszczytnem stanowisku tam
tejszego wójta.

W Rajtarowicach hr. Juliusz spotyka się, zapoznaje 
i w serdeczne wchodzi stosunki z ludźmi tej miary jak: 
ks. Roman Sanguszko ze Sławuty, ks. Leon Sapieha z Kra
siczyna, hr. Zdzisław Zamoyski z Wysocka, hr. Tytus Dzia- 
łyński z Oleszyc, hr. Józef Humnicki z Hurka, hr. Leon Rze
wuski z Podhorza, syn Emira, bracia Fredrowie, krewni 
Rozwadowskiego, bracia Konarscy i wielu, wielu takich, któ
rzy za młodu nieomal wszyscy walczyli pod Napoleonem, 
następnie w narodowych szeregach podczas rewolucyi 1831 
roku, — a powróciwszy, okryci bliznami, na ojczyste zagony, 
gospodarowali na roli i chowali nieomal wyłącznie oryen- 
talne konie.

Na czele takich mężów poświęcał się wtedy pracy publi
cznej, gospodarował i chował konie najwyższej krwi wschod
niej ks. Roman Sanguszko, wspaniała postać obywa
tela, rolnika i hodowcy, otoczona wdzięcznym urokiem mę
czennika narodowej sprawy. Każdy z nas wie, a jeżeli nie, 
to przecież wiedzieć powinien, że ks. Roman, rozwożąc 
konno w r. 1831 pod Łysobokami jenerałom rozkazy, wpadł 
w kozacką zasadzkę z towarzyszem swym, porucznikiem 
Brezą. Ks. Roman byłby może przy wymianie jeńców wol
ność odzyskał, bo na razie nieprzyjaciel nie wiedział, kogo 
to pojmał, — ale nieszczęście chciało, że prowadzony przez 
miasteczko Lubartów, w którem często odwiedzał ciotkę swą
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z Sanguszków Ostrowską, napotkał na gromadkę poczci
wych ludzi, która na drogę wyległa, by jeńców nakarmić. 
Jakaś kobiecina wiejska podając chleb, poznała niestety ks. 
Romana, a płacząc i zawodząc, że „wiodą naszego ukocha
nego kniazia“, zdradziła niebaczna, kim był prowadzony je
niec. Ks. Roman przykuty w Żytomierzu kajdanami do drąga, 
pędzony do Tobolska ze zwykłymi zbrodniarzami, znaczy 
na śnieżnej, smutnej pustyni krwią z ran od dybów płynącą 
siedm tysięcy wiorst odbytej drogi. Na Sybirze znajduje 
ks. Roman anioła opiekuńczego w osobie pani Róży So
bańskiej, która go otacza serdeczną troskliwością, pielęgnuje, 
leczy z ran, zaopatruje w bieliznę, różaniec i książki na
bożne, w których biedny wygnaniec i jeniec szuka pocie
chy w niewoli. Nie wiadomo z jakich powodów cesarz Mi
kołaj wyrokiem z 16 kwietnia 1832 r. zamienia ks. Roma
nowi syberyjskie wygnanie na służbę wojskową w aresztan- 
ckich rotach Kaukazu, w których syn książęcego rodu i pan 
milionowej fortuny dosługuje się po latach — stopnia pra- 
porszczyka i pieniężnej nagrody 19-tu rubli! Nabawiwszy 
się w kopalniach Sybiru i w aresztanckich rotach nieule
czalnego kalectwa głuchoty, uwolniony wraca wreszcie do 
ukochanej Sławuty, ale po ukazie znowu nie inaczej jak 
pieszo. W drodze dostaje jednak urzędowe pismo, że mu 
wolno jechać powozem. Ks. Roman z tego pozwolenia ko
rzysta, bo sercem odczuwa, że tę ulgę ma do zawdzięcze
nia znowu p. Róży Sobańskiej, która umiała być i rzeczy
wiście była taką serdeczną opiekunką politycznych wygnań
ców i więźniów, że ją „Różą Sybiru“ nazwano. Kiedy pani 
Sobańska do kraju wróciła, to księżna Klementyna, matka 
ks. Romana, która nie umiała się upokorzyć, kiedy cesa-
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rza Mikołaja o inny wymiar sprawiedliwości dla swego dzie
cka prosiła, — padła do nóg „Róży Sybiru“, dziękując jej 
ze łzami serdecznej wdzięczności za troskliwość, opiekę, 
osłodę, pomoc i wszystko dobre, którem ta zacna Pani ota
czała jej syna na lodach północy!

Hr. Juliusz Dzieduszycki odwiedza często ks. Romana 
w Sławucie; stamtąd robi dalekie wycieczki na Wołyń, Po
dole i na Ukrainę, gdzie zwiedza stada Branickich, Pod- 
horskich, Żurowskich, Szwejkowskich, Russanowskich, Je- 
łowickich, Rzyszczewskich, Radziwiłłów, Sobańskich, Cze- 
twertyńskich, Szaszkiewiczów, Giżyckich, Sadowskich, Bo
brów i wielu innych. Tam bada ten świat uroczy, tę ojczyznę 
naszych najrzewniejszych wspomnień i tradycyi rycerskich, 
o których mówią do dzisiaj liczne mogiły i kurhany poroz
rzucane na tamtejszych stepach; wsłuchuje się w smętne 
śpiewy teorbanistów nadwornych o Ostrogskich, Zasławskich, 
Sanguszkach, o złotej bramie kijowskiej, o Poczajowskiej Ma
ryi, o Turkach i Tatarach, a pod wzniosłem wrażeniem 
kraju, ludzi i prześlicznych tamtejszych koni — wraca do 
tej patryarchalnej i poważnej Sławuty, do której oprócz 
wielu, bardzo wielu innych rzeczy ciągnie go i tamtejsze 
wspaniałe stado, którego czas powstania do tak bardzo 
przeszłością zamglonej epoki należy.
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III.
Stado slawućiie. — Mohort. — Stado antoninskie. — Szczęsny Po

tocki. — Stada hr. Branickich.

W Sławucie, tej prastarej rezydencyi wielu pokoleń 
ks. Sanguszków, otoczonej zewsząd odwiecznymi lasami, 
a położonej nad prześliczną rodzinną rzeką wołyńską Hory- 
niem, którego wody za dawnych czasów czerwieniły się często 
krwią tatarską, kozacką i naszą, a dzisiaj spełniają poko
jowe i ekonomiczne funkcye, bo obracają liczne koła prze
różnych fabryk książęcych, — stoją w pałacowych stajniach 
tylko konie użytkowe.

Takiej drugiej stajni nie zobaczysz może nigdzie na 
świecie, bo w tej stajni stoi zazwyczaj około stu powozo
wych i wierzchowych koni, a te konie to same ogiery, a te 
ogiery to same araby, — bo Ks. Roman Sanguszko do za
przęgu i pod siodło nie używa u siebie innego konia, jak 
tylko ogiera i to tylko araba!

Sławuta sama, która nieprzerwanie a wiernie prze
chowuje od wieków tradycye rodu Sanguszków i strzeże 
pilnie ołtarzów, sztandarów, tarcz i zasad rodzinnych, jak 
również i tej drogiej, po przodkach odziedziczonej zie
mi, — stoi jakby narodowy pomnik przeszłości w kraju, 
w którym imię polskie na zagładę skazano, — a tamtejsza staj
nia książęca jej urządzenie, typ umieszczonych w niej koni, 
rynsztunek i służba, przeważnie ze szlachty zagonowej zło
żona. — to jakby dawna stajnia hetmańska, która ci przy
pomina, że Sanguszkowie to stara odrośl Gedyminowego 
szczepu, Jagiellonom pokrewna, która ród swój wedle do
kumentów rodzinnych i biegłych heraldyków badań od Lu
ba rta, czy też od Olgierda wywodzi!

4
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Stado sławuckie, a więc reproduktory, matki i mło
dzież, nie znajduje się i nie znajdowało się nieomal nigdy 
w samej Sławucie, tylko w Chrestówce i dlatego też nosi 
nazwisko „chrestowieckiego“ stada.

Historya tego stada sięga tych czasów, kiedy to ks. 
Sanguszkowie z litewskiej praojców dzielnicy na Wołyń 
i Ukrainę się przenieśli, a powstało przez zlanie się stad 
ks. Ostrogskich i Zasławskich. Stado to kilka wieków li
czące, początku swego istnienia nie daje odgadnąć, bo 
ono powstawało i wzrastało ze znaczeniem tych rodów, 
przechowywało się między nimi z pokolenia na pokolenie 
i rozwijało się w miarę, jak te rody rosły w znaczeniu mię
dzy swymi i w zasługach dla kraju. O sanguszkowskiem 
stadzie powiedzieć można, że ono właściwie „założenia“ 
nie miało, tylko że przejścia historyczne kraju i rodziny 
ks. Sanguszków wpływały na jego powstawanie i równo
cześnie oddziaływały na jego rozwój, a nawet i rasę. 
Jest to jedyna do dzisiaj istniejąca i kwitnąca hodowla, 
której dziady i pradziady w dawno minionej epoce two
rzyły może dawne stada hetmańskie i stada tych naszych 
bohaterskich rodzin, które w obronie Ojczyzny życie na 
koniu spędziły! Tego o innych, dzisiaj istniejących stadach 
powiedzieć nie można, bo czas ich założenia przypada 
w daleko późniejsze epoki i nieomal dokładnie da się okre
ślić przy każdem stadzie rok założenia, nazwisko założy
ciela i hodowlany materyał.

Konie sanguszkowskie posiadają wysoką krew wschod
nią, odświeżaną stale przez używanie najprzedniejszych ory- 
entalnych reproduktorów, zakupywanych w nowszych cza
sach na Wschodzie, a dawniej zdobywanych podczas wo-
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jen, które Polska wiekami z Muzułmanami toczyła. Wojny 
te pozostawiały po sobie mordy, pożogi i zgliszcza, ale ho
dowli krajowej zawsze znaczne przynosiły korzyści, bo po 
każdej z bisurmanami potrzebie, do swych zagród powra
cający rycerze przyprowadzali ze sobą jako zdobycz wo
jenną najprzedniejsze reproduktory i matki, których uży
wano do stada, nie pytając o rodowody i świadectwa po
chodzenia, gdyż wiedziano dobrze, że na Polskę napada
jące muzułmańskie hordy musiały siedzieć na najlepszych 
ogierach i klaczach, bo na tak niebezpieczne wojenne wy
prawy nie mogły powierzać życia swego koniom krwi nie
pewnej i niewypróbowanej dzielności.

Skoro te wojny po zawarciu 1699r. pokoju w Karło
wicach ustały, — ustała także i łatwość dochodzenia do ory
ginalnego materyału hodowlanego wysokiej krwi wschod
niej. Wtedy to właściciele wielkich stad, wobec naprawio
nych z Turcyą stosunków, przystąpili, celem odświeżania 
krwi, do kupowania oryentalnych reproduktorów, a poczęści 
i matek na dalekim Wschodzie, a więc w kolebce rodu tych 
koni. Pierwszymi, którzy w tern przykład dali, byli: ks. 
Adam Czartoryski, generał ziem podolskich, 
Szczęsny Potocki, wojewoda kijowski i ks. Hie
ronim Sanguszko, ostatni wojewoda wołyński. 
Wyprawa wysłana po oryentalne konie przez ks. Hiero
nima, o której później będzie mowa, stanowi pewną epokę 
pod względem systematycznego odświeżania i uszlachetnia
nia sanguszkowskiego stada oryginalnymi reproduktorami, 
sprowadzanymi peryodycznie ze Wschodu.

Pod nieprzerwaną i troskliwą opieką członków rodziny 
prowadzono pierwotne stado nierozdzielnie i do roku 1750 

4*
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niema śladu o podziale koni stadnych między przodkami 
ks. Sanguszków, aż dopiero po zgonie ks. Pa wła-Karo 1 a, 
marsz, wielk. koron, stado po raz pierwszy podzielone zo- 
między czterech następujących synów:

Ks. Janusza starszego, ostatniego ordynata ostrog- 
skiego, który chroniąc się od zagarnięcia dóbr przez Zakon 
maltański, postanowił ratować ordynacyę, rozdarowywując 
ją częściowo między krewnych i przyjaciół. Wtedy to ks. 
Lubomirscy, wraz z obszernemi posiadłościami, otrzy
mali i ordynackie stado, które wkrótce u nich przepadło. 
Sanguszkowskie rodowe stado przeszło w posiadanie ks. 
Józefa marszałka w. lit. Reszta zaś dostała się w ręce 
ks. Hieronima, wojewody wołyńskiego iks. Janusza 
młodszego, strażnika w. kor.

Szczegóły dotyczące ilości, pochodzenia, wieku, maści 
i oszacowanej wartości podzielonych między braćmi koni, 
znajdują się podobno w „Inwentarzach działowych“ w za- 
sławskiem archiwum.

Gdy starszy brat ks. Józef w r. 1781 zakończył ży
cie, a w dziesięć lat po nim zmarł jego jedyny syn ks. 
Roman, wtedy stado podzielone zostało na dwie części 
i to: na stado „kł ę b o w i e c k i e“, czyli „zasławskie“ 
i na „sławu ckie“, czyli stado „chr e sto w i ec k ie“. Pierw
sze z nich przez ks. Karola, który zmarł bezpotomnie, 
dostało się spadkiem kollateralnym jego siostrze Klemen
tynie Małachowskiej i w dwa lata bez śladu zginęło. Stado 
zaś „c h r e s to w i e c k i e“ tak zwane od wsi Chrestówka, 
w której się do dzisiaj znajduje, wzmocnione stadem ilinie- 
ckiem i czerkaskiem, staje się własnością ks. Hieronima, 
ostatniego wojewody wołyńskiego.

BnOfl
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Ks. Hieronim odczuwając brak oryginalnych ogie
rów oryentalnych w swojem chrestowieckiem stadzie, ob
myślił i ułożył niebezpieczną, jakby wojenną wyprawę po 
konie do Arabii, a losy jej powierzył zostającemu w jego 
usługach domownikowi p. Kajetanowi Burskiemu. Za
nim jednak Burski ze Wschodu z końmi powrócił, już je
den oryginalny arab przekroczył znowu progi chrestowie- 
ckiej stajni. Był to karo-gniady ogier, zakupiony w Stam
bule pod wierzch dla króla Stanisława Augusta. Koń 
ten szlachetny, piękny i dzielny z powodu zbyt małego 
wzrostu nie przypadł do gustu królowi, przyzwyczajonemu 
do rosłych koni Zachodu i dostał się w podarunku dworza
ninowi Politowskiemu, od którego ks. wojewodzie udało 
się go nabyć na reproduktora do chrestowieckiego stada. Bur
ski po kilku latach podróży powrócił w r. 1804 do Sławuty, 
i przyprowadził jedną klacz i pięć takich ogierów, że się 
zapisały jak najlepiej w chrestowieckiem stadzie.

Gdy w r. 1812zmarłks. Hieronim, a majątek prze
szedł na jego syna ks. Eustachego i został w epoce 
wojen napoleońskich zasekwestrowanym, to chrestowieckie 
stado ucierpiało wtedy za rządów Kumberleja do tego 
stopnia, że ocalało z niego tylko tyle koni, wiele ich zdo
łano przed bezczelną grabieżą ukryć w ogromnych smeł- 
derowskich lasach. Długo jeszcze słynęło w Małej-Rosyi 
stado Kumberleja, które pochodziło od matek chresto- 
wieckich, zabranych w tym czasie, kiedy ten pan był gu
bernatorem Wołynia. Gdy ks. Eustachy na mocy ogólnej 
amnestyi r. 1814 majątki odzyskał, zabrał się zaraz do zor
ganizowania swego zdziesiątkowanego stada. Początkowo 
nabył od głównodowodzącego armią, h r. Gu do wieża,



54 STEFAN BOJANOWSKI

cztery ogiery: „Szach-a-dira", „Cyrusa“, „Ptaka“ i „Zło- 
towilczatego“. W tym czasie dostał się jeszcze ks. Eu
stachemu biały ogier „Zbój“, znany z dziwnego, a wyso
kiego pojęcia własnej godności, bo trzymany n. p. lub wią
zany do kucia, przewracał ludzi, gryzł, kopał i zrywał naj
silniejsze pęta, — natomiast postawiony przed kuźnią, na
wet bez uzdy, sam podawał nogi do oderwania lub przy
bicia podkowy. Ogiery te, jako reproduktory, nie odpowia
dały jednak wymaganiom ks. Eustachego, bo spostrzegł, 
że słabo wpływały na polepszenie stada i nie dawały tej 
pełnej wiary w czystość krwi, jaką dają konie sprowadzone 
wprost z Arabii. Wstępując w ślady ojca, ks. Eustachy 
zorganizował i wysłał w r. 1816 drugą sławucką wyprawę 
po konie na Wschód, poruczywszy jej losy doświadczo
nemu koniuszemu, Tomaszowi Moszyńskiemu, któ
remu dani zostali do pomocy F r a n c i s z e k Świerczyń- 
ski, i trzej kozacy: Szrewera, Michałek i Hara- 
szyma, który już był z Burskim w Arabii. Moszyński 
plądrował po Wschodzie dwa lata, dotarł do głębi pustyń 
zamieszkanych przez szczepy Beduinów, wychowujących naj
cenniejsze i najszlachetniejsze konie; w listopadzie 1818 r. 
powrócił do Sławuty i przyprowadził dziewięć ogierów: bia
łego „Neżdyego“,— białego „Haylana“, — siwego „Rab- 
dana“, — szpakowatego „Dzielia“, — gniadego „Obe
ja na“, — kasztanowatego „Dżedrana“, — kasztanowa
tego „Semrana“, — gniadego „Seglavi“, — szpako
watego ogierka „Kbeszana“, oraz jedną kasztanowatą 
klacz „Seglavią“. Moszyński wywiązał się ze swego 
niełatwego zadania znakomicie; za radą Anglika Raw- 
sona, pierwszorzędnego znawcy oryentalnych koni, osia-
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dłego od wielu lat w Alepie i ożenionego z Arabką, wy
brał w Arabistanie dla Sławuty to, co mógł wybrać dla niej 
najlepszego. Ks. Eustachy był zachwycony sprowa
dzonymi końmi, o czem świadczy list jego, pisany 12 sty
cznia 1819 r. do Wacława Rzewuskiego w ten 
sposób:... „prawdę powiem Panu Grafowi, że w naszym 
kraju ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało o takich 
koniach arabskich, jakie ja teraz mam“... Portrety tych 
przez Moszyńskiego sprowadzonych koni, które wyszły z pod 
pędzla wiedeńskiego malarza Kruchhubera, znajdują się 
obecnie w Gumniskach pod Tarnowem w tamtejszym pa
łacu, o którym powiedział niegdyś Wincenty Pol, poufny 
przyjaciel Sanguszków, że chociaż pałac ten jest książęcy 
i na prawdę bardzo pański, to jednak żadnego gościa ni
gdy w tym pałacu — „pańskość nie sparzyła“.

Piękność i czysto oryentalny typ chrestowieckich koni 
stały się tak głośne poza granicami rodzinnego kraju, że 
kiedy król Ludwik Bawarski polecił malarzowi Pio
trowi Hess przedstawić w obrazach wojenne wypadki 
z 1813 i 1814 roku, — to artysta ten z Monachium umyśl
nie do Sławuty przyjechał, ażeby na miejscu oglądać, stu- 
dyować i z natury szkicować charakterystyczne cechy, bu
dowę i typ oryentalnych koni, których Bawarczycy wcale 
nie znali. Epizody wojenne z lat wspomnianych, malowane 
przez H e s s a, zdobią w Monachium do dziś dnia ściany kró
lewskiego zamku, a konie na tych obrazach, to „sangusz- 
kowskie“ konie w chrestowieckich urodzone i w sławuckich 
szkicowane stajniach! W tym czasie wyszedł z pod jego 
wprawnego pędzla portret ks. Eustachego na ulubionym 
karym ogierze „Szumce“, który jako koń wierzchowy wy-
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robił sobie imię prawie historyczne. Brat „Szumki“, tego 
samego co i on nazwiska, równie jak i on piękny i dzielny 
kary ogier, ofiarowany przez ks. Eustachego w upo
minku ks. Józefowi Poniatowskiemu, a uwieczniony 
w wielu obrazach i rycinach, przedstawiających ks. Józefa 
na prześlicznym karym koniu, był synem „Haylana“ spro
wadzonego z Arabii w r. 1818 przez Moszyńskiego i kla
czy półkrwi oryentalnej „Polki“, po nieznanego pochodze
nia ogierze, zakupionym 1790 r. w Wiedniu przez ks. Eusta
chego. Fama nawet niesie, że Książe, sztuką i śmiałością 
jazdy na tym bardzo podobno złośliwym koniu, wygrał za
kładem prawo nabycia go w drodze kupna.

Kary „Szumka“ był tak doskonałym i ogólnie zna
nym koniem wierzchowym, iż współcześni stanowczo twier
dzili, że gdyby w bitwie pod Lipskiem ks. Józef siedział na 
sławuckim „Szumce“, to nie .byłby marnie zginął w zdra
dzieckich nurtach wezbranej Elstery!

Ks. Eustachy, znając i dostatecznie oceniając do
datni wpływ oryginalnych, z Arabistanu sprowadzonych re
produktorów na wyrabianie coraz to większej dzielności 
i na podtrzymywanie typu i szlachetności poszczególnych 
rodów swych koni, zabezpieczył sobie łatwość sprowadza
nia ogierów i klaczy z dalekiego Wschodu w ten sposób, 
że przyjął w stałą swą służbę Syryjczyka-araba nazwiskiem 
Aratin, którego zadaniem było wyszukiwanie najcenniej
szych reproduktorów i matek do chrestowieckiego stada. 
W ten sposób w czasie między 1821 a 1826 rokiem dostają 
się do Sławuty trzy transporty koni, między którymi prze- 
dewszystkiem na uwagę zasługują kasztanowate: „Kohej- 
1 a n d i u s“, „Hemdan“ i ,,D z i e 1 f a“, — gniady „O b ej a n
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mały“, szpakowate: „Giejk“, „Sebha“ i „Gbeszan“, 
siwe: „Benissar“ i „Managi“,— tudzież cztery klacze: 
„Gazella , „Gawra“, „Hadba“ i „Gidy“. Oprócz tych 
koni dostał się jeszcze w r. 1842 do chrestowieckiego stada 
kasztanowaty „Dżedran“, zakupiony w Stambule za po
średnictwem negocyanta Glioccho.

Ks. Eustachy Sanguszko, syn Hieronima, przed 
śmiercią swoją, która nastąpiła 20 lutego 1844 r. w testa
mencie w ten sposób rozporządził swem stadem, że 3/4 
z niego zapisał małoletniemu ks. Pawłowi, a x/4 księ
żniczce Maryi-Klementynie, córce ks. Romana San
guszki, która swe prawa na ojca przelała.

Ks. Roman powiększył tę część stada w ten sposób, 
że zakupił za 7500 rubli 12 matek i jednego ogiera od 
opiekunów małoletniego ks. Pawła, którzy widząc się 
nie dość zdolnymi do umiejętnego kierowania stadem, po
wierzyli je wyłącznej opiece ks. Romana aż do pełno- 
letności ks. Pawła.

W r. 1844 gdy ks. Roman powracając z dziękczyn
nej do Jerozolimy i do Grobu Chrystusa podróży, zatrzy
mał się czas jakiś w Alepie, dowiedział się przypadkowo 
tamże, iż żona Mus selim a Batran-Agi, Beduinka bar
dzo wysokiego rodu, otrzymała w podarunku od swej ro
dziny konia najszlachetniejszej rasy krwi Seglawi. Ks. 
Roman zobaczywszy tego konia, poznał się odrazu na jego 
wartości i bezwłocznie wszedł w pertraktacye o kupno, które 
dla Europejczyków nie jest tam wogóle łatwe, a w tym wy
padku było jeszcze o tyle trudniejsze, że upatrzony przez 
ks. Romana koń był ponoś ostatnim ze swego pokole
nia w Arabii. Ks. Roman nie zważając na cenę, po wielu
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trudnościach umiejętnie dobił targu i zakupił przepysznego 
siwego „Batran-Aga-Dżedrana" wraz z bardzo wiele 
zapowiadającym młodym ogierkiem „El-Szam". Ponieważ 
ks. Roman powracał morzem do kraju, przeto zakupione 
konie wysłał lądem przez Azyę mniejszą do Stambułu i to 
do znanego już nam negocyanta Glioccho, za którego 
pośrednictwem zakupił już Książe w r. 1842 kasztanowa
tego „D że drań a“. Blizko dwa lata nie odsyłał Księciu 
Glocchio tych koni, dopiero za energicznem wdaniem się 
w tę niejasną sprawę ambasady rosyjskiej, dostał się wreszcie 
„Batran-Aga-Dżedran“ i „El-Szam“ w r. 1846 do sła- 
wuckiej stajni. Pokazało się rzeczywiście, że opowiadania 
o nabytym koniu nie były w Alepie przesadzone, ani po
chodzenie jego zmyślone, bo wice-król Egiptu, dowiedziawszy 
się, że „Batran-Aga-Dżedran“ jest w Sławucie, za po
średnictwem konsulatu rosyjskiego w Alepie robił Księciu 
bardzo korzystne propozycye odstąpienia mu tego ogiera, 
jako ostatniego z rodu „S e gl a w i-D ż e d r a n ó w . Książe 
nie przyjął jednak oferty, bo wiedział dobrze, jak cennym 
nabytkiem jest dla chrestowieckiego stada zakupiony taki 
Seglawi-Dżedran, koń udowodnionego pochodzenia, 
najszlachetniejszego rodu i najczystszej krwi wschodniej. 
W latach 1853 — 1854 dostają się do chrestowieckiego 
stada: starszy ogier biały „A z et“ rasy Obejan Istambulat, 
urodzony w Kaiffie i siwy ogier „Ab u che ii" z krwi Dże- 
dranów. Oba te konie nabyte zostały w Arabii przez hr. 
Juliusza Dzieduszyckiego i odstąpione przez niego Księciu 
ra reproduktorów do chrestowieckiego stada.

W r. 1854 przyprowadził na sprzedaż do Wiednia jakiś 
Nubijczyk kilka oryginalnych ogierów i klaczy krwi wschód-
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niej, a sprzedawszy z nich niewiele we Wiedniu, z resztą 
przeniósł się do Berlina, ks. Roman wyczytawszy tę wia
domość w Gazecie augsburskiej, skorzystał z okazyi i na
był od tego Nubijczyka białego ogiera „Abu-Lele, a rów
nocześnie w stajni hr. Rozwadowskiego w Rajtarowicach 
zakupił ks. Władysław dla Sławuty „Srebrnego Obe- 
jana“, urodzonego po oryginalnych oryentalnych koniach, 
które przysłał Kruszewski wprost z Arabii do rajtarowieckiej 
stajni. Obydwa te ogiery dostają się w r. 1855 do Chrestówki, 
ale nie zadowalają w zupełności ks. Romana, który potrze
bując reproduktorów jak najwyższej klasy, zorganizował za 
przykładem ojca i dziada trzecią wyprawę do Arabii po ko
nie, której losy powierzył p. p. Franciszkowi Świer- 
czyńskiemu i Władysławowi Czerniawskiemu, 
ówczesnym koniuszym stada sławuckiego.

Wysyłka tej ekspedycyi przypada na r. 1858, a więc 
w kilka miesięcy po powrocie pułkownika Brudermanna, 
który dla austryackich i węgierskich stad rządowych wybrał 
w Arabii to, co było można wybrać i zakupić najlepszego. 
Świerczyński i Czerniawski udali się w pustynie Arabii temi 
drogami, któremi przed czterdziestoma laty przebiegał za 
końmi Świerczyński z Moszyńskim, zakupując tam „Hay- 
lana„, „Rabdana“, „Dzielfa“ i inne poprzednio wymienione 
konie, -- ale natrafili w tej podróży na bardzo wielkie prze
szkody, bo rozbudzone w tym czasie namiętności religijne 
na Wschodzie wznieciły krwawe starcia między Chrześcija
nami, a wyznawcami Proroka, wobec czego podróżowanie 
między Arabami za końmi po kraju było wówczas rzeczą 
bardzo niebezpieczną. Mimo takich poważnych trudności, 
koniuszowie chrestowieckiego stada potrafili jednak do-



60 STEFAN BOJANOWSKI

konać wyborowego kupna i przyprowadzili do Sławuty: 
1). białego „Mahometa“ z rasy Hait-hali, z pokolenia 
El-joufouk, rodu Koheilanów, który się odznaczał wzorową 
budową ipięknemi kształtami, 2). białodropiastego „Anazi“ 
bardzo szlachetnego, prawdziwie typowego „syna pustyni“, 
który głową, okiem, łabędzią szyją, osadzeniem ogona, czystą 
i suchą nogą, wreszcie lekkimi a sążnistymi chodami wskazy
wał odrazu, pod jakiem się urodził i wychował niebem, 3). ró- 
żowo-siwego „S e g 1 a w i - A rd z e b i“, posiadającego wszyst
kie oznaki i cechy, że z najszlachetniejszego pochodzi rodu, 
wreszcie 4). siwego „K o c h ej 1 a n-Ab u“, który pod wzglę
dem budowy, typu, szlachetności i zalet w niczem nie ustę
pował trzem poprzednio wymienionym koniom.

W r. 1859 dostają się do chrestowieckiego stada dwa 
oryginalne arabskie ogiery, a mianowicie: 1). kary „Se- 
glawi (Black-Arabian), zakupiony w stajni Ks. Lee des, 
oraz 2). biały,, Indianin“, przyprowadzony z Kalkutty do 
Anglii i tamże przez Księcia dla Sławuty zakupiony. Ogier 
ten został później sprzedany do stada hr. Branickiego w Szam- 
rajówce na Ukrainie, gdzie mu dano nazwę „Nizam“.

W kilka lat po sprowadzeniu tych koni przypada 
smutna epoka nieszczęśliwych przejść historycznych i wy
padków, które rodzinę ks. Sanguszków jak i chrestowieckie 
stado poważnie dotknęły. W Chrestówce, w której czasowo 
znajdowało się całe sanguszkowskie stado (Ks. Romana 
i Ks. Pawła) podczas niebywałej nawałnicy wali się ogromna 
stajnia, a w jej gruzach ginie 8 wartościowych matek, 
znaczna zaś reszta zdycha wskutek śmiertelnych uszko
dzeń. Ks. Roman swoją część stada przeprowadza z Chre- 
stówki do Wolicy i tam buduje dla swych ulubionych koni
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stajnie kosztem 40,000 rubli, które niestety ukazały się za wil
gotne, przedewszystkiem dla młodzieży, która poprzednio 
znacznie ucierpiała od trzaskających mrozów, w czasie, 
kiedy ją pędzono przez stepy z Chrestówki do Wolicy. 
Strata w młodzieży była bardzo znaczną i dla stada nader 
dotkliwą, bo wiele przychówku z r. 1860 61 przepadło, a war
stwa źrebiąt z r. 1862 zginęła całkowicie. Po tych niepowo
dzeniach i po zajęciu Wolicy przez Rząd, upozorowanem 
wypadkami powstania, ks. Roman obrał na umieszczenie 
swego stada Satanów nad Zbruczem, cudownie poło
żony majątek swej córki, późniejszej hr. Al f r e d o w e j Po
tockiej, od której Satanów umyślnie w tym celu wydzier
żawił. Ks. Roman Sanguszko zmarł w Sławucie 26 marca 
1881 r., a stado jego przeszło w drodze spadku na hr. Po
tockich do Antonin i nosi obecnie nazwę „Stada anto- 
nińskiego, imienia ks. Romana E. Sanguszki“ — dla 
odróżnienia od „ sła w u cki e go“ resp. „chrestowie- 
c ki ego“ stada.

W ostatnich 40-tu latach dostały się do Sławuty dla 
chrestowieckiego stada następujące oryginalne oryentalne 
reproduktory:

W r. 1861 biały „D e rwi sz“, kupiony w pustyni Ara
bii, — jasno-gniady „Dżelabi“, kupiony w ziemi Jemen i dla
tego też w Sławucie często „Jemen“ nazywany. W r. 1862 
biały „Szems“, kupiony w Kairo. W r. 1864 skaro-gniady 
„F eruk“ - Han“, kupiony w Paryżu przez hr. Juliusza Dzie- 
duszyckiego i do Sławuty odsprzedany; biały „Szech-Ma- 
homet" ur. w Syryi, koń szlachetny, wysokiego rodu i pię
knej budowy, odnaleziony przypadkowo w Dubnie między 
końmi pocztowymi. W r. 1865 „Jamri“, „Bagdadi“
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i gniady „Aghil-Aga“, zakupiony dla Babolny przez pułk. 
Brudermanna, o którym to koniu poprzednio szeroko była 
mowa. W r. 1867 biały „Hadudi“ rasy Hadben, urodzony 
w Arabii syryjskiej, kupiony przez pułk. Brudermanna od 
pokolenia Beduinów Anaze Ruola dla pryw. ces. stada 
w Lippicy. W r. 1870 biały „K o h e j 1 N e d ż d y“, zakupiony 
przez Zimmermanna w Bagdadzie dla Sławuty. W tym roku 
dostały się również do Sławuty na matki do chrestowie- 
ckiego stada dwie klacze: biała i kara „Dzielfa“. W dwa 
lata później, tenże sam Zimmermann zakupił na Wschodzie 
dla stada w Chrestówce kasztanowatego „Ras-El-Abiada“, 
a na innej drodze dostają się jeszcze dwa orygin. oryen- 
talne reproduktory: „Trafani“ i »Hemdani“. W r. 1875 
biały „Erzek-Seglawi“, jako 9-cio letni zakupiony przez 
ks. Romana na Wschodzie. W r. 1879 gniady „Obejan- 
Szaraki“, przyprowadzony z dalekiego Wschodu przez 
Sefer-Baszę Kościelskiego do Bertolstein i tamże przez księ
cia jako sześcioletni zakupiony mniej więcej równocześnie 
z gniadym oryg. arab. „Akbarem“, nabytym w Anglii 
w stajni ks. Walii. W r. 1880 wiśnio-gniady, „Obean- 
Geriz“ oryg. arab, kupiony od konsula austryackiego 
w Kairze. W r. 1888 gniady, niepewnego pochodzenia 
„Jussuf“, zakupiony w Babolnej. W r. 1889 gniady „Wo
dan“, kupiony przez ks. Eustachego w Kairze od Zimmer
manna w darze bratu ks. Romanowi; w tymże samym roku 
dostaje się jeszcze do chrestowieckiego stada szpakowaty 
„Se m han“ zakupiony również w Kairze. W r. 1890 zaku
piono 7 lipca w Warszawie od Turka Abuziarowa dwa 
oryginalne oryentalne ogiery do chrestowieckiego stada: 
gniadego „Ko h e i 1 a n-D z i d r a n a“ i „A b u-A r g u b a“,
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z których ostatni przez czas jakiś był reproduktorem w gumni- 
skiein stadzie, a następnie powrócił znowu jako taki do chre- 
stowieckiego stada. W r. 1891 gniady „Antar" i siwy „D e- 
wrisz“. Dewrisz używany był przez ks. Romana pod wierz
chem, a Antar sprzedany został p. Mikołajowi Łukasiewiczowi 
do Podhajczyk w Galicyi gdzie jako koń dwudziesto trzyletni 
życie zakończył. W r. 1896 dostają się do chrestowieckiego 
stada 4 oryg. oryentalne ogiery: gniady „S e g 1 a w i-D ż e- 
dran“, kupiony w stadzie Khedive Egiptu; biały „Ruheli“, 
kary „Seglawi“, urodzone w stadzie Szerifa Ali-Baszy Egi
ptu, a zakupione w Kairze, i „Massad", rasy Saclaoni-Dże- 
dran z plemienia Anaze-Nagde, kupiony jako 16-to letni 
również w stajni Ali-Baszy Egiptu w Kairze. Koń ten wy
sokiej krwi i pięknych form zginął w r. 1899, a pozosta
wił po sobie w chrestowieckiem stadzie nie więcej jak
2 ogierki i 6 klaczek. W r. 1900 dostają się z dalekiego 
Wschodu przez Konstantynopol do chrestowieckiego stada
3 orygin. oryentalne reproduktory: biały „Ars 1 an“, kaszta
nowaty „I1 d e r i m“ i biały „Dżejlan“.

Czytając zapiski dotyczące historyi „sanguszkowskiego 
stada“, a przedewszystkiem badając pochodzenie używanych 
początkowo w niem matek, które to pochodzenie przewa
żnie jako niewiadome i niepewne określają same ich na
zwiska jak: „Czerniałyńska“, — „Mianoska“, — „Ri- 
bińska“, — „Czerkaska,“ — „Sobolowata“, — „War
szawska“, — „Gniada niemka“, — „Gulka kasztano
wata“,— „Wolica stara“, — „Płowo-kasztanowata“,— 
„Skaro-gniada wierzchowa“, — „O jednym cycku“ 
i wiele innych tymże podobnych, — przychodzimy do wnio
sku, że stada sanguszkowskie składały się początkowo z ma-



64 STEFAN BOJANOWSKI

teryału hodowlanego (przedewszystkiem matek) z pewnością 
bardzo dobrego i umiejętnie wyszukanego, ale nieudowo- 
dnionego pochodzenia co do „rasy". — Był to zatem wy
borowy „zawód“ koni miejscowych, powstały z potrzeb 
obrony kraju, a wobec sprzyjających miejscowych warun
ków wychowu i zamiłowania do konia, podnoszony sto
pniowo i umiejętnie do pewnej doskonałości. Chów taki 
wobec dzisiejszych hodowlanych zasad i wymogów więcej 
„przypadkowy" niż „systematyczny“ ułatwiała do wyso
kiego stopnia możność, a nawet pewna łatwość dostawa
nia w dawniejszych czasach do stada szlachetnych i do
skonałych reproduktorów i matek zdobywanych podczas 
wiecznych wojen ze Wschodem.

Śmiało rzec można, że w sanguszkowskich stadach, 
ks. Hieronim, wojewoda wołyński, wytknął dopiero pierw
szy jasno kierunek chowu koni tylko oryentalnych, wysyła
jąc Burskiego na Wschód po reproduktory. W kierunku 
wytkniętym przez ks. Hieronima poszło się i systematy
cznie idzie się dalej w obecnem chrestowieckiem stadzie, 
a dzisiejszy „koń sławucki“, szlachetny, typowy i pię
kny, to nie co innego, tylko produkt wytrwałej, umiejętnej, 
programowej i celowej hodowli czterech pokoleń imienia 
ks. Sanguszków, wychowujących z tradycyjną i iście ry
cerską miłością tego dzisiaj wysoko uszlachetnionego ko
nia oryentalnego, który niegdyś pospołu z nimi przelewał 
krew w Ojczyzny obronie.

Ks. Roman starszy, sędziwy autor historyi „sangusz- 
kowskiego“ stada, między wieloma innemi, nader cennemi 
uwagami dodaje, że poprzednio wymienione, przez Mo
szyńskiego zakupione ogiery: gniadego „Dzielfa“ i białego
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„Haylana“ uważa za fundatorów obecnego „chrestowie- 
ckiego stada“.

Pisząc cośkolwiek szerzej o naszych oryentalnych ko
niach, a przedewszystkiem studyując głębiej historyę i kre
śląc dokładniej monografię tak starego, jak w Chrestówce 
stada, napotyka się równocześnie z końmi — ludzi, chara
ktery, postacie, dziejowe wypadki, przeszłością przyćmione 
wspomnienia, stare tradycye rodzinne i niepowrotnie mi
nione obrazy naszego dawnego życia i bytu.

Z tego wszystkiego, jakby z nagromadzonych poje
dynczych barwnych kamyków, układa się mimowoli jakaś 
mozajka, która do niejednego może więcej i rzewniej prze
mawia, jak „Księga dziejów ojczystych“, przez zawodowych 
pisana historyków, w której pojedyncze daty, szczegóły 
i drobiazgi, celowo dla szkoły, :a-może nawet dla jednego, 
albo drugiego stronnictwa masami zebrane — mogą wpra
wdzie dla specyalistów i uczonych tworzyć i z pewnością 
też tworzą nader cenną naukową całość, — ale w tej cało
ści, jakby w lamusie, ginie dawna historya już wygasłych, 
albo jeszcze istniejących rodów. Z politycznym upadkiem 
narodu zanikają z czasem narodowe tradycye, a histo
ryczne rody wobec nowych warunków bytu i otoczenia, 
zmieniają swój typ i zatracają powoli pierwotny charakter. 
Każde zatem o tych rodach dawne wspomnienie, nawet 
niewprawną i do pióra niepowołaną napisane ręką, to 
pielęgnowanie pojedynczych kamyków w tej barwnej mo- 
zajce wspomnień minionej naszej rodowej przeszłości, 
o którą młode pokolenia niestety tak mało dziś dbają!

Jeden z takich barwnych kamyków, to wspaniała po
stać „Mohorta“, który kilka pokoleń przeżywszy — był 

5
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niejako łącznikiem narodowych tradycyi i pomnikiem prze
szłości. Gdyby nie W i n c e n t y Pol, to wspomnienie 
o Mohorcie byłoby poszło z pewnością do grobu z Ksa
werym Krasickim z Bachorca, b. majorem Kaw. nar., 
z Kazimierzem Ostaszewskim z Zarszyna, b. rotmistrzem, 
który w r. 1794 pod Mohortem na Ukrainie służył, z Anto
nim Dembickim z Nienadowej, który w r. 1792 podczas 
bitwy na Boryszowskiej grobli, w której Mohort zginął, 
batalionem strzelców dowodził, — byłoby wreszcie poszło 
do grobu z ks. Eustachym Sanguszką starszym, który Mo- 
horta miał żywo w pamięci, bo w r. 1791 konsystował 
wraz z ks. Józefem Poniatowskim na Ukrainie, gdzie swój 
zawód wojskowy rozpoczął. Z luźnych opowiadań tych osób, 
stworzył Wincenty Pol rapsod rycerski p. t. „Mohort“, 
ozdobiony później ślicznymi obrazami, które wyszły z pod 
mistrzowskiego pędzla Juliusza Kossaka.

Rodzina Mohortów pochodzi ze starej szlachty litew
skiej, a nasz „Pan Mohort“ z ukraińskich kresów był 
ostatnim potomkiem jednej gałęzi, ale prawdopodobnie nie 
ostatnim swojego rodu, bo ponoś gdzieś w dawnej Polsce 
do dzisiaj jeszcze Mohortowie żyją. Za ostatniej szwedzkiej 
wojny był już w 1709 Pan Mohort namiestnikiem, a li
cząc przeszło 80 lat służby wojskowej zginął w r. 1792 
na walącej się Boryszowskiej grobli Stary Mohort to nie
zwykły obraz i typ dawnego prawdziwego rycerza, rolnika, 
hodowcy i pana polskiego! Jak się bił w obronie Ojczy
zny, to się bił zawsze szczerze i krew chętnie za nią prze
lewał, a kiedy wolny od zajęć wojennych, jako ziemianin, 
na wsi pracował, to imał się własnoręcznie pługa i orał 
sam swoje dziedziczne zagony, zatykając szablę na pierw-
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szej odwalonej skibie na znak, że kiedy rycerz orać po
trafi, to też będzie umiał i bronić ziemi ojczystej. Jako 
hodowca wychowuje Mohort prześliczne konie w dwóch 
stadach, w „hetmańskiem“ rosłe, a w „sułtańskiem“ wpraw
dzie drobniejsze, ale bardzo szlachetnego rodu.

Po kawalersku, z powagą i godnością przedstawia Mo
hort ulubione stada swoim gościom: ks. Józefowi, licznej 
jego świcie i całej drużynie, w której

rej wodziła pani Pupardowa,
„Prześliczna, młoda, pełna wdzięku cała,
„Kamińska z domu, żona Jenerała.“

Kiedy na weselu córki szlacheckiego domu, zwyczajem przy
jętym na Rusi, chciano -sadzać pannę młodą do „oczepin" 
na dzieży, to Pan Mohort słał na podłodze perski, zło
tem przeszywany tyftyk i rozkładał drogimi kamieniami zdo
bną kulbakę, mówiąc: „Nie na dzieży, ale na tureckiem sio
dle czepi się szlachecką córkę, ażeby nie zniewieściałych, 
tylko rycerskich rodziła synów!“

Może, że ta, niby to legendowa postać „Pana Mo- 
horta“ i rycerski rapsod Wincentego Pola nie po myśli za
wodowych „uczonych,“ —ale we dworku szlacheckim i dla 
nas wieśniaków, którzy na literackich specyalnych analizach 
nie dosyć się znamy, pieśń o Mohorcie pozostanie na 
zawsze uroczym obrazym minionej naszej przeszłości.

Odnogą sławuckiego stada jest dzisiejsze oryentalne 
„Antonińskie stado imienia ks. Romana E. San
guszki“, które stało się odłamkiem chrestowieckiego stada 
w ten sposób, że ks. Roman Sanguszko starszy, brat 
ks. Władysława, ojca ks. Romana, obecnego właści
ciela Sławuty i ś. p. ks. Eustachego, właściciela tar-
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nowskiego państwa, zostawił jedyną córkę Maryę, która 
wyszła za ś. p. hr. Alfreda Potockiego, ordynata na 
Łańcucie, a ojca hr. Józefa Potockiego, dzisiejszego wła
ściciela Antonin na Wołyniu. Ponieważ u ks. Sangusz
ków była dążność utrzymania fortuny w jednych rękach - 
rodzajem cichych, rodzinnych fideikomisów, przeto ks. Ro
man starszy, umierając, zrobił córkę jedynaczkę Maryę admi- 
nistratorką całej fortuny. W kilka lat po jego śmierci 
i w myśl zrobionego w r. 1845 testamentu, nastąpił po
dział majątków między ks. Romanem, obecnym panem na 
Sławucie, a ks. Maryą, która otrzymała antonińskie i szepe- 
towskie klucze i te wniosła jako wiano mężowi swemu 
hr. Alfredowi Potockiemu, ojcu hr. Józefa, obecnego wła
ściciela tych olbrzymich majątków.

Podział sanguszkowskiego stada nastąpił w ten spo
sób, że ks. Roman otrzymał 295 koni stadnych: 137 ma
tek, 87 źrebic i 71 źrebców i ogierów, —a ks. Marya do
stała 104 konie t. j. 46 matek, 29 źrebic i tyleż źrebców 
i ogierów. Stado ks. Maryi umieszczone zostało w prze
ślicznych Antoninach, nad brzegami rzeki Ikopety położo
nych. Miejscowość ta, otoczona dawniej ogromnymi lasami, 
z powodu panującego w niej zawsze chłodu przez Rusi
nów „Chołodkami“ zwana, należała kiedyś do ks. Lubo
mirskich; ks. Marya z Lubomirskich wniosła je jako wiano 
mężowi swemu ks. Pawłowi Sanguszce. Ks. Barbara z Du
ninów Sanguszkowa wypuściła „Chołodki“ w dzierżawę 
siostrze swej Antoninie Duninównie, a na pamięć wielo
letniego pani tej w Chołodkach pobytu, Chołodki od imie
nia jej „Antoninami“ przezwane zostały. Dawne, nie
gdyś w odwieczne lasy skryte, staroświeckie wołyńskie
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„Chołodki“ zamienione zostały przez hr. Józefa Potockiego 
na wspaniałą, z przepychem urządzoną nowoczesną rezyden- 
cyę, w której wszystko, co się widzi i wszystko, czego się 
dotknie, świadczy o wytwornym guście obecnego ich wła
ściciela, prawdziwego sportsmana, wytrawnego myśliwe
go _ i postępowego rolnika, obdarzonego wielkim zmysłem 
organizacyjnym.

Podział sanguszkowskich majątków i koni stanowi dla 
antonińskiego stada epokę nietylko pod względem zmiany 
właścicieli, ale również pod względem sposobu prowadze
nia hodowli, a pewne różnice, jakie dadzą się spostrzedz 
między sławuckim a antonińskim koniem, prawdopodobnie 
temu przypisać należy, że przy liczebnie mniejszem stadzie 
w Antoninach, niż w Chrestówce, daleko łatwiejszą jest 
subtelniejsza, celowa selekcya sztuk rozpłodowych, zdąża
jąca do większego wyrównania całego stada i wychowu sil
niejszego, nieco roślejszego konia. Wprawdzie przy prze
znaczaniu antonińskich klaczy na matki, odgrywa najważ
niejszą rolę ich pochodzenie, szlachetność i piękność form, 
ale bezsprzecznie nader ważnym hodowlanym momentem 
jest i to, że oryentalne klacze, przeznaczane do stada, pod
dawane bywają przedtem w Antoninach bardzo surowej 
próbie, bo muszą odbywać albo forsowne polowania pod 
siodłem, albo przechodzą wcale nie łatwy trening jako ko
nie zaprzęgowe, a intenzywne żywienie od młodości, zna
komite hygieniczne warunki miejscowego wychowu, pro
wadzenie stada przez osobistości fachowe i dobór pierwszo
rzędnych reproduktorów — dopełniają reszty w antonińskiej 
hodowli koni oryentalnych.
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Przy przeniesieniu stada z Satanowa do Antonin t. j. 
w r. 1882, przybyły ze stadem następujące ogiery:

„Dzielfa-Assis“, kasztan, nabyty od Sefera Baszy 
w Kairze, a sprzedany p. Suszkowskiemu do Hrycenek na 
Wołyniu;

„Hemdani II“, ciemno-kasztanowaty, nabyty w Stam
bule od Artura-Beja Zimmermanna;

„Derwisch“, biały, nabyty od tegoż.
„Meleschan“, biały z małemi centkami z grzywą siwą, 

nabyty w Arabii;
„Kadran Seglawi“, skaro-gniady, nabyty od Sefera 

Baszy, następnie sprzedany do Biało-Cerkwi.
Od roku 1882 nabyte zostały przez hrabiego Józefa 

Potockiego dla stada w Antoninach następujące ogiery 
oryentalne:

„Pharaon“ skaro-gniady rasy Seglawi-Dżedran, ku
piony w roku 1882 od Lorda Blunta, znanego hodowcy 
koni arabskich, sprzedany w roku 1887 p. Podhorskiemu 
do Berezyny.

„Obejan-Szarak vel Euclid“ rasy Nadid, gniady, 
nabyty w roku 1890 w Kalkucie od Lorda Beresford’a (zgi
nął w r. 1897).

„Abu-Argub,“ gniady, rasy Nadid, sprowadzony w r. 
1890 ze Wschodu przez Syryjczyka Jakouba, — padł na za
palenie płuc w r. 1899.

„Sułtan“ kasztan rasy Seglawi, nabyty w roku 1890 
od Musafera Paszy (Czajkowskiego, syna Sadyka Paszy) 
w Stambule.

Z typowych oryentalnych ogierów, urodzonych w Anto
ninach, używano jako reproduktorów:
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„Cyprana“ po Iamrym, oryginalnym arabie od Sza
rańczy Nr. 91, sprzedanego w r. 1886 do rządowego stada 
Strzeleckiego w Rosyi za 1900 rubli.

„Palatina“ po Iamrym, od Kamelii Nr. 148, sprzeda
nego w r. 1888 p. Podhorskiemu do Berezyny za 3000 rubli.

„Mohorta“ po Pharaonie od Precyozy Nr. 207, sprze
danego do Łańcuta Excelencyi hrabiemu Romanowi Poto
ckiemu, a przez tegoż odstąpionego austryackiemu rządowi 
na reproduktora do stad galicyjskich.

„Pryama“ po Obejanie-Szaraku od Precyozy Nr. 207. 
„Tybeta“ kasztana po Zaryfie ze stada w Babolny 

od Chiwy Nr. 264, sprzedanego w r. 1903 do stada rzą
dowego Strzeleckiego w Rosyi za rubli 3000.

W obecnej chwili, jako reproduktory arabskie, znaj
dują się w stadzie antonińskiem:

„Sułtan“, ur. w stadzie sułtańskiem z Hemdani- 
Jemra po Seglawim i

„Belisar“ gniady, urodzony w Antoninach po Abu 
Argubie od Kality Nr. 47.

Hr. Józef Potocki, jako wytrawny hodowca, wie do
brze, że koń oryentalny, wychowany generacyami bez ru
chu i pracy w stajni, jakby pod kloszem, gałganieje, — bo 
zatraca muszkuł, dzielność, szybkość, wytrzymałość i inne 
zalety konia wschodniego, to też antonińska młodzież 
na wiosnę, latem i do późnej jesieni od świtu do nocy 
używa ruchu na wielkich stepowych i leśnych pastwiskach, 
zimą zaś godzinami biegać musi po obszernych, do stajen 
przyległych paddokach, zachęcana do ruchu długimi ba
tami przez konnych kozaków stajennych. U antonińskiej 
młodzieży odczuwa się przy pierwszem widzeniu cenną
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dla wychowu szlachetnych koni dewizę: „owies, żyzne, 
obszerne pastwiska i ciągły ruch, chociażby go nawet 
batem miano u konia wywołać, — a wynik tej zastosowa
nej dewizy to: muskularność, jędrność i energia w ruchach 
antonińskich koni. Do stada na matki dostają się tylko

Stado w Antoninach.

Arabela po Pharaonie od Preciszy.

te klacze, które odbyły ciężką służbę, jako konie zaprzę
gowe i wierzchowe, i które zdały przepisany egzamin, wy
kazujący ich zdrowie, dzielność, wytrzymałość i siłę. Rów
nież i ogiery, używane jako reproduktory do chowu, muszą 
w Antoninach wykazać te same zalety.

Antonińskie stado sprzedaje rocznie koni mniej wię-
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cej za 15 — 18 tysięcy rubli i to przeważnie do Petersburga, 
Kijowa, Odessy, Moskwy, Warszawy i za granicę, gdzie prze- 
dewszystkiem jako konie wierzchowe cieszą się jak najle
pszą renomą. Taka n. p. skaro-gniada, w r. 1886 w Anto
ninach urodzona, „Arabela“ po Pharaonie od Precyozy, 
po Iamry od Lutki, po Iscander Basza od Armidy, odzna
czona w r. 1893 złotym medalem na wystawie w Peters
burgu, była przez kilka lat wierzchowym koniem cesarzo
wej rosyjskiej, a wysłużywszy się tej Pani, tak jak na 
oryentalnego konia przystoi, powróciła z cesarskich stajen 
na matkę do swego rodzinnego — antonińskiego stada.

Bez przesady powiedzieć można, że obok „sangusz- 
kowskich“ koni — konie „białocerkiewskie“ wychowywane 
na bujnych stepach żyznej Ukrainy w stadach hr. Brani- 
ckich, były w Europie do niedawna najbardziej poszuki
wanymi końmi krwi wschodniej, czego dowodzi fakt, że 
Sułtan Abdul-Azis, chcąc założyć dla siebie pod Konstan
tynopolem prywatne stado silnych i rosłych, a przytem szla
chetnych oryentalnych koni, wysłał w r. 1864 na Ukrainę 
do stad białocerkiewskich swych koniuszych i weterynarza, 
którzy zakupili: 2 stadne ogiery, „Jarzmę“ i Inaka“, oby
dwa po wywodowym Indyaninie, 8 koni wierzchowych, 
6 zaprzęgowych, 48 matek, 17 trzyletnich, 21 dwuletnich 
i 4 rocznych klaczek. Jeżeli odliczymy 14 koni wierzcho
wych i powozowych, które jako konie użytkowe nie poszły 
do stada, to pozostała jeszcze poważna liczba 92 koni, 
które hr. Braniccy oddali jako cenny materyał hodowlany 
do „sułtańskiego stada“,—a to wystawiło Białocerkwi bez
sprzecznie najchlubniejsze świadectwo naszej polskiej ho
dowli.
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Oryentalne stada hr. Branickich, dawniej ogromne, 
a dzisiaj bardzo zmniejszone, znajdujące się obecnie w Sza- 
mrajówce, Uzinie i Janiszówce, — powstały z dawnego, 
szamrajowieckiego stada, które w r. 1778 założył het
man W. K. Franciszek Ksawery Branicki przez naby
cie 2 reproduktorów wysokiej krwi wschodniej i 30 prze
ślicznych klaczy, wprawdzie nieudowodnionego pochodzenia, 
ale „prudenter et honeste“ wybranych w renomowanem nie
gdyś „tulczyriskiem" stadzie Szczęsnego Potockiego, 
wojewody kijowskiego. Niektóre z tych klaczy były ponoś 
po znanym a doskonałym kasztanowatym oryentalnym ogie
rze „Jemen“, który poprzednio był w Krystynopolu koniem 
wierzchowym Franciszka Salezego Potockiego, woje
wody ruskiego, a następnie dostał się do Tulczyna na re
produktora. W Krystynopolu odegrał Jemen głośną, ale za
razem i tragiczną rolę jako niezmordowany koń wierzchowy, 
bo właśnie jako taki przyczynił się do odkrycia potajemnie 
zawartych związków małżeńskich syna wojewody, Stanisława 
Szczęsnego z Gertrudą Komorowską. Wojewoda wszedł
szy bowiem jednego dnia wcześniej, niż zwykle, do stajni, 
spostrzegł zdziwiony, że Jemen, ulubiony jego koń wierz
chowy, stał przy żłobie shasany i robił bokami, pianą jesz
cze okryty. Wzięty na spytki koniuszy wyznał strwożony, 
że Jemen, jako koń najszybszy i najwytrzymalszy z wszyst
kich krystynopolskich koni, nieomal codziennie pod młodym 
wojewodzicem odbywał nocami podróż do Suszna, a odpa
siony i wyczyszczony wojewodzie we dnie pod wierzchem 
służył.

Wojewoda dochodząc kłębka po nici dowiedział się, 
że syn jego Stanisław, idąc za popędem serca, poślubił
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w tajemnicy przed ojcem, mieszkającą w sąsiedztwie cu
downie piękną Gertrudę, córkę Jakóba Korczak-Komorow- 
skiego i Antoniny z Popławskich, kasztelanki biechow- 
skiej. Wojewoda, który pragnął innej dla syna partyi, 
zabronił synowi widywać się z żoną, rozpoczął starania 
o rozwód i w końcu zniszczył nienawistny mu związek. 
Głośna ta czasu swego historya, w której smutną odegrali 
rolę dworzanie wojewody, Dąmbrowski i Wilczek, koń
cząca się śmiercią biednej Gertrudy w mętnych wodach 
Bugu, dała motyw Antoniemu Malczewskiemu do pięknego, 
a rzewnego poematu p. t. „Marya“.

Skoro w pierwotnem, przez Franciszka Ksawerego Bra- 
nickiego założonem stadzie w Szamrajówce liczba matek 
przekroczyła setkę, podzielono wtedy szainrajowieckie stado 
w r. 1812 w ten sposób, że połowa wraz z reproduktorami 
pozostała w Szamrajówce, część matek i młode ogierki 
umieszczono w Winogradzie w stawiskim kluczu, a wszyst
kie młode klacze przeprowadzono do stadnicy Czepelówka 
w powiecie Wasilkowskim, aby w ten sposób materyał kla
czy, nie przeznaczony jeszcze na matki, trzymać zdała od 
reproduktorów i młodych ogierów. Ponieważ jednak stad- 
nica winogradzka była o 100 wiorst odległą od Szamra- 
jówki, gdzie się mieścił główny zarząd stada, a 90 wiorst 
od Białocerkwi, w której mieszkał hetman Branicki, przeto 
wybrano odpowiednio na stepie położoną miejscowość 
przy wsi Uzi na, o 18 wiorst od Białocerkwi odległą 
i tam przeprowadzono tymczasowo winogradzkie stado, 
a po ukończeniu dalszej budowy stajen, wzięto w roku 
1820 do Uziny i młode klacze, trzymane dotąd w czepe- 
lowskiej stadnicy. Uzińskie to stado istnieje do dzisiaj,
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a liczebnie zmniejszone jest obecnie własnością hr. Ksa
werego Branickiego.

Po podziale białocerkiewskich majątków, a tern samem 
i stad pomiędzy synów senatora hr. Władysława Brani
ckiego, dobra stawiskie przypadły hr. Aleksandrowi Brani- 
ckiemu, który w r. 1871 wystawił w Janiszówce w pow. tar- 
czańskim wspaniałe i z przepychem urządzone stajnie i w nich 
umieścił swoje stado, które obecnie jest własnością hr. Wła
dysława Branickiego.

Do r. 1803 księgi stadne nie były tak dokładnie pro
wadzone, aby dać mogły obraz systematycznego podnosze
nia białocerkiewskiej hodowli w kierunku chowu koni oryen- 
talnych przez odświeżanie krwi importem oryginalnych re
produktorów i matek. Tradycya tylko i rodowody poje
dynczych koni przechowały następujące nazwiska słynniej
szych oryentalnych ogierów i klaczy, które w historyi „bia
łocerkiewskich koni“ wybitniejszą odegrały rolę:

1) „Alepczuk“ siwy; — 2) „Kutuzow“ gniady; — 3) 
„Aga“ dropiaty; — 4) „Stambuł kasztanowaty“ — 5) „Stary 
Arab“ jasno-siwy; — 6) „Płatów“ gniady; — 7) „Pers“ bia
ły; — 8) „Mysyr“ skaro-gniady; — 9) „Chocim“ biały; — 
10) „Milade" gniady; —11) „Tysiącznik,“ przyprowadzony 
z Arabii przez Moszyńskiego, koniuszego ks. Eustachego 
Sanguszki i kupiony od niego za 1000 dukatów; — 12) 
„Wezyr“ biały, kupiony w r. 1801;—13) „Czerkies“ gniady 
kupiony w r. 1807; — 14) „Basza" skarogniady, kupiony 
w r. 1807;— 15) „Chan“ jasno-kasztanowaty, kupiony w ro
ku 1810; — 16) „Kreton“ skaro-gniady, kupiony w r. 1812; — 
17) „Mameluk“ gorczykowaty, kupiony w 1815 r. od Szczę
snego Potockiego i przez niego sprowadzony ze Wschodu
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do tulczyńskiego stada; — 18) „Szach“ jasno-gniady, zaku
piony w r. 1816.

Koniuszy hr. Potockiego z Tulczyna, Obodyński, 
przyprowadził z dalekiego Wschodu do kraju znaczną par-

Stado białocerkiewskie.

Ogier „Hami“.

tyę koni oryentalnych i osiadł z nimi w Dżugastrze w po
wiecie olhopolskim gubernii podolskiej i od niego nabyte 
zostały do stad białocerkiewskich: 19) „Schin“ gorczykowa- 
ty; — 20) „Bej“ jasno-gniady; — 21) „Murza“ jasno-gnia
dy;— 22) „Karzeł“ ciemno-gniady, — 23) „Soliman“ gnia-
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dy, zapłacony 1000 dukatami; — 24) „Sułtan“ jasno-kasz- 
tanowaty; — 25) „Ali“ kasztanowaty; — 26) „Basza“ gnia- 
dy; — 27) „Dej“ jasno-kasztanowaty; — 28) „Effendi“ bru- 
dno-kasztanowaty. W r. 1819 zakupiono od tegoż samego 
Obodyńskiego ogiery nazwiskiem: 29) „Abdym“ perłowy; — 
30) „Mahmud“ skaro-gniady; — 31) „Beduin“ biały; — 
32) „Adym“ gniady i 33) „Murzyn“ kary;—a w 1820 r.— 
34) „Tyrolczyk“ brudno-kasztanowaty i 35) „Tamerlan“ ja- 
sno-siwy.

W r. 1820 przyprowadzony wprost z Arabii przez Wró
blewskiego: 36) „Kalif“ jasno-gniady; — 37) „Neddżi“ gnia
dy; — 38) „Ilderim“ wiśnio-gniady; — 39) „Molenda“ ka
ry;—40) „Kohejlan“ gniady; —41) „Wezyr“ kasztanowaty.

W r. 1821 dostają się przez Molendę: 42) „Basza“ 
złotogniady i 43) „Aga“ kasztanowaty. — W 1823 r. 44) 
„Greczyn“ biały, kupiony od ks. Ipsylanti; — 45) „Woźna“ 
biały, Mony od emira Rzewuskiego, a sprowadzony przez 
niego z a bii; — 46) „Tyflis“ brudno-kasztanowaty.

W r. 1831 kupiony: 47) „Bośniak“ jasno-siwy; — 48) 
„Omar“ gniady; — 49) „Aga“ perłowy; — 50) „Janczar“ 
gore'”-’

kasztanowaty; — 51) „Diaur“ z 1833 r.— 
52) „Erywan“ t 'y; —53) „Truchmen“ gniady; 54) „Ned- 
dży“ siwy; —55) „Alibej“ gniady — i 56) „Madatow“ per
łowy pers ze stada ks. Madatowa.

W r. 1836 dostał się do białocerkiewskiego stada; — 
57) „Egipski“ kary i 58) „Wernet“ siwy, który pozostawił 
po sobie całe pokolenia najdzielniejszych koni. — W 1838 
r. — 59) „Meltychan“ złotogniady. W 1839 r. — 60) „Ko- 
robat“ gniady; — w 1840 r. — 61) „Arax“, przysłany w po-
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darunku przez Szacha perskiego ks. Paszkiewiczowi i od 
tegoż do Białocerkwi zakupiony. — W 1841 r. — 62) „Sulie“ 
kasztanowaty — w 1842 r. 63) „Ilderim“ jasno-kasztanowaty, 
kupiony w Persyi od ks. Madatowa. —W 1844 r. — 64)

Stado białocerkiewskie.

Ogier „Nedżdi“.

„Ibrahim“ skarogniady, zakupiony w rządowem austryackiem 
stadzie w Babolnie. — W r. 1845 zakupione od ks. Mada
towa w Persyi klacze: 1) Kasztanowata „Tiur“,— 2) gniada 
„Karakin“, — 3) ciemnogniada „Dżuli“; — 4) złotogniada 
„Tiulka“—i 5) ciemno-gniada „Szamana“.
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W tymże samym 1845 r. hr. Konstanty i Władysław 
Braniccy, podróżując po Arabii i zwiedzając Alepo, Hamah, 
Damaszek, Bassore i inne miasta przyprowadzili ze sobą 
w 1846 r. ogiery. 65) „Kohejlana“ siwego, — 66) „Bajaze- 
ta“ siwego, — 67) „Osmana“ siwego, — 68) „Mahometa“ 
siwego, — 69) „Janczara“ szpakowatego; — 70) „Neddży“ 
siwogorczykowatego — i 71) „Chana“ gniadego, — oraz kla
cze: 6) białą „Saharę;“ — 7) siwą „Syrię;“ — 8) gniadą 
„Szamrę“; — 9) kasztanowatą „Bajrutkę“; — 10) białą „De- 
zertę“; — 11) białą „Sarę“; 12) białą „Saharę“; — 13) siwą 
„Maurdję“; i — 14) siwą „Bagdadkę“.

W 1847 r. kupiono w Stambule 72) „Baszę“ kaszta
nowatego;— w 1850 r. — 73) „Teidana“ kasztanowatego; — 
w 1851 r. — 74) „Beduina“ siwego; — 75) „Kaimaka“ bia
łego i 76) „Merdżemkira" gorczykowato-białego, sprowa
dzonego z pustyni arabskiej przez hr. Juliusza Dzieduszy- 
ckiego. W r. 1852 dostaje się 77) „Konstanty“ biały; — 
w 1753 r. — 78) „Indyanin“ biały od wielkorządcy indyj
skiego; — w 1855 r. — 79) „Hassambek“ jasnogniady 
z Persyi i 80) „Abjad-akim“ siwy; w 1857 r. — 81) „Abu- 
chejl“, biały-gorczykowaty, wyprowadzony przez hr. Juliu
sza Dzieduszyckiego z Arabii, a kupiony u ks. Romana 
Sanguszki w Sławucie; — 82) „Farasz“ biały; — 83) „Ry- 
szan“ biały; —84) „Tajb“ biały; —85) „Korzabad“ siwy; — 
86) „Dziembasza“ ciemnosiwy; — 87) „Baszaktar“ siwy; — 
88) „Dżudżuk“ szpakowaty i 15) szpakowata klacz „Kiza“ 
zakupiona za pośrednictwem Sefer Baszy. — W r. 1858 hr. 
Aleksander Branicki, podróżując po Arabii, zakupił 89) „Hus- 
seina“ gniadego i 90) „Sahora“ białego — natomiast 91) 
„Mehmed“ siwy i 92) „Nena-Sahib“ skarogniady dostają
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się w r. 1859 do Białocerkwi na innej drodze. — W r. 1859 
przychodzą 93) „Nizam“ biały; 94) „Draża-bagat-li“ bia
ły—i 95) „Dżejlan“ biały.— W r. 1801 dostają się: 96) 
„Wedżiedran“ biały; — 97) „Eczdar“ hreczkowaty; — 98) 
„Selim“ biały; — 99) „Tarhan“ skarogniady;— 100) „Sak- 
Ban“ biały, zakupiony wsiądzie wicekróla Egiptu; — 101) 
„Bagdadi“ biały;—102) „Obed-Obejan“ kary;—103) „Mer- 
dżan“ biały gorczykowaty; — 104) „Kiur“ srebrno-siwy; — 
105) „Rywal“ kary — i 16) biała klacz „Alepka.“ — Wresz
cie w r. 1871 oddany został przez ks. Romana Sanguszkę 
do czasowego użytku w uzińskiem stadzie nasz dobry stary 
znajomy 107) „Aghil-Aga“ zakupiony przez pułk. Bruder- 
manna w Arabii do stada w Babolnie.

Od roku mniej więcej 1803, a zatem od tego czasu, 
kiedy w białocerkiewskiej hodowli zaprowadzono księgi 
stadne i w nich zaczęto dokładnie zapisywać nazwiska i po
chodzenie reproduktorów i matek używanych do chowu 
w stadach hr. Branickich, — wiadomem jest, że po koniec 
1871 r. do podnoszenia, uszlachetniania i odświeżania bia- 
łocerkiewskich koni, nabyto 107 ogierów i 16 klaczy, które 
pochodziły nieomal wszystkie wprost z dalekiego Wschodu 
i to tylko ze znanych i najszlachetniejszych rodów. Wy
jątkowa zaiste troskliwość i systematyczność w tamtejszej 
świadomej celu hodowli koni oryentalnych, uwieńczona zo
stała takim dodatnim wynikiem, że białocerkiewskie konie 
zasłynęły nietylko po wszystkich dzielnicach ziem polskich, 
ale i daleko poza granicami kraju, w obcych stadach i we 
wszystkich stolicach kulturalnego świata!

W historyi oryentalnych stad hr. Branickich ciekawą 
stanowi kartę lista sprzedanych lub darowanych ogierów

' 6
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i klaczy wykazująca, że od 1818 1871 roku hr. Braniccy
sprzedali ze stad swoich 2009 a darowali 1231, czyli 
razem 3240 ogierów i klaczy, co świadczy najwymowniej 
i pochlebnie, jak cennym materyałem były „białocer-

Stado białocerkiewskie.

Ogier „Jermak“.

kiewskie oryentalne konie“ i jak poważną odgrywały 
rolę w miejscowej i zagranicznej hodowli koni szlache
tnych.

Chociaż w ostatnich czasach stada w Szamrajówce,
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Uzinie i Janiszówce znacznie mniej ogierów importowały 
ze Wschodu, to prowadzenie hodowli i przeznaczanie re
produktorów własnego chowu do stada wobec szlachetno
ści, nabytych przymiotów i dobrych zalet znajdującego się 
materyału, nie napotyka na zbyt wielkie trudności, — ale 
już dzisiaj zaczyna się zbliżać konieczność wprowadzenia 
krwi całkiem świeżej, celem uniknięcia „chowu w pokre
wieństwie.“

Hr. Braniccy posiadają jeszcze w Białocerkiewczyźnie 
następujące, wobec szerszej hodowli koni ras innych, nie
stety bardzo zmniejszone oryentalne stada:

I. W Janiszówce: stado hr. Władysława Branickiego, 
które składa się mniej więcej z 20 matek i około 40 sztuk 
młodzieży. W ostatnich latach reproduktorami w janiszów- 
kowieckiem stadzie były ogiery:

1) „Hamdani,“ złoto-kasztanowaty, ur. 1882 r. w Ja
niszówce po Hussarze, wywodowym arabie z pokolenia 
Neddży, z Negressy po wywodowym arabie Nizam.

2) „Vasco di Gamma“, srebrno-siwy, ur. 1885 roku 
w Janiszówce po Woltyżerze, prawnuku wywód, araba Wer- 
neta, z Comtesse Julie, prawnuczce wywód. Indyanina.

3) „Heran“, kasztanowaty, ur. 1896 r. w Janiszówce 
po wywód. Hezanie z Hawanny po Hussarze.

II. W Uzinie, stado hr. Ksawerego Branickiego składa 
się mniej więcej z 24 matek i 40 sztuk młodzieży. W osta
tnich latach reproduktorami były w Uzinie ogiery:

1) „Hamdani II“, złoto-kasztanowaty, ur. 1896 roku 
w Uzinie po Hamdani (Janiszówka) z Hamlety po Hami 
z jarczowieckiego stada hr. Juliusza Dzieduszyckiego.

6*
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2) „Hezan“, kasztanowaty, ur. 1889 r., kupiony od 
Turków w Warszawie 1891 r.

3) „Hassanberg“, siwy, ur. 1887 r. w Janiszówce po 
wywód. Hussarze z Odaliski, po Obelisku, synu wywód. 
Osmana.

III. W Szamrajówce stado hr. Maryi Branickiej 
składa się mniej więcej z 18 matek i 24 sztuk młodzieży. 
W ostatnich latach reproduktorami w szamrajowieckiem sta
dzie były ogiery:

1) „El-Tali", siwy, ur. w Szamrajówce 1887 r. po wy- 
wodowym El-Nisr-el-Abjad z Niny po Naibie, synu wywód. 
Nizama.

2) „Kohejlan“, gniady, ur. w Szamrajówce po wywód. 
Obejan Siglawi Kadran z Deotymy po wywód. Dżelfi.

3) „Rischan,“ gniady, nabyty w Anglii u p. Bluntha 
ur. po wywód. Messud z Rosę Diamond.

Przed dziesięciu laty oryentalne stado hr. Maryi Bra
nickiej poniosło straszną i niepowetowaną stratę przez po
żar szamrajowieckich stajen. Nie wiadomo do dzisiaj, czy 
w skutek nieostrożności, czy też podłożony ręką złoczyńcy 
powstał pożar, który w jednej chwili zajął płomieniem 
ogromne, w czworobok zbudowane stajnie słomą kryte. 
W nocy, w pustem polu, zdała od wsi i ludzi, opanowanie 
pożaru i ratunek okazały się rzeczą wprost niemożliwą, 
wobec czego 130 najcenniejszych oryentalnych matek 
i żeńskiej młodzieży padło ofiarą okrutnego pożaru, a oca
lało zaledwie tych kilka, które same zdołały z życiem uciec 
z palących i walących się stajen. Zarządzający wtedy sza- 
mrajowiecką stadniną p. Siemienkiewicz tak bardzo od
czuł stratę ulubionych koni, że w kilka dni po poża-
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rze zmarł ze zmartwienia. Jakby na skinienie i straszną 
komendę jakiegoś złowrogiego ducha — w jednej nieomal 
chwili przestała istnieć słynna szamrajowiecka stajnia!

Skoro w guberniach południowej Rosyi, tak jak nie
omal wszędzie, nastała moda używania pod wierzch i do 
zaprzęgu angielskiego konia, a rolnicy tamtejsi, naśla
dując Zachód, pozwolili w siebie wmówić, że pod bu
raki głębiej orać można tylko zimnokrwistym koniem, 
wtedy hr. Braniccy idąc z postępem czasu, zaczęli zmniej
szać szlachetne oryentalne stada na korzyść chowu koni 
pełnej i pół-krwi angielskiej, zaprowadzając równocześnie 
i corocznie zwiększając chów ciężkich, przeróżnych ras zi- 
mno-krwistych: perszeronów, które nie prosperowały na 
ukraińskiej ziemi, normanów, klewlandów, suffolków i t. p. 
nie szczędząc na chów ten grosza, bo taki n. p. „Young- 
Samson“ Leicester i „Waggon-Shaker“ suffolk— kosztowały 
w Anglii przeszło 15 tysięcy franków. Że pierwsze produkty 
krzyżowania są w Białocerkiewczyźnie dobre, to nie obala 
jeszcze stwierdzonego wszędzie faktu, że dalsze generacye, 
nie w czystości krwi chowane, będą gorsze i mniej do użytku 
zdatne, jak te konie miejscowe, które oddawna prują płu
giem urodzajną ukraińską ziemię i po tamtejszych cięż
kich, trudnych czasami do przebycia drogach, zwożą do 
porozrzucanych cukrowni miliony centnarów buraków! — 
Z drugiej zaś strony śmiało twierdzić można, że przy obe- 
cnem, tak znacznem zapotrzebowaniu na całym Zachodzie 
szlachetnych koni krwi wschodniej, zmniejszenie biało- 
cerkiewskich stad oryentalnych uważać wypada za zwrot 
nieekonomiczny w tamtejszej hodowli koni szlachetnych.-— 
Konie angielskie pełnej i półkrwi, klewlandy, suffolki i t. p.
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takie, jakie Ukraina jest w stanie chować, można dzisiaj 
z łatwością i stosunkowo nie drogo zakupywać tysiącami 
w ojczyźnie tych koni, — ale cały Zachód nie ma takich 
szlachetnych koni krwi wschodniej i w takim doskonałym 
gatunku, jakie hr. Braniccy do niedawna w Białocerkiew- 
czyźnie w swych oryentalnych stadach chowali, — a za ta
kimi końmi rozbijają się dzisiaj prywatni hodowcy i nieo
mal wszystkie rządowe pepiniery Zachodu, nie zważając 
przy kupnie na cenę wysoką!

Jeżeli co do „czystości“ krwi wschodniej porównamy 
konie oryentalne chrestowieckiego, antonińskiego i biało- 
cerkiewskiego stada z dzisiejszymi końmi oryentalnymi wy
chowywanymi wGalicyi np. w jezupolskiem, jabłonowskiem, 
pełkińskiem, taurowskiem i zarzeckiem stadzie, to tym osta
tnim należy oddać pod tym względem pierwszeństwo. Pod 
czas bowiem, gdy na trzy pierwsze stada składał się po
czątkowo przy ich powstawaniu materyał mięszany, mający 
wysoką wartość jako „zawód“ doskonałych koni miejsco
wych, które dopiero latami uszlachetniano reproduktorami 
sprowadzanymi ze Wschodu, to konie oryentalne w wymie
nionych galicyjskich stadach wywodzą ród swój od oryental
nych koni „krwi najczystszej,“ bo od kilku ogierów i trzech 
klaczy, które hr. Juliusz Dzieduszycki przyprowadził wprost 
z Arabii do swego jarczowieckiego stada, które odegrało 
i odgrywa jeszcze do dzisiaj w ogólnej hodowli krajowej 
tak ważną rolę, że mu kilka słów bezwarunkowo poświęcić 
wypada, chociaż ono w Jarczowcach już dość dawno ist
nieć przestało!



IV.
Hr. Juliusz Dzieduszycki na Wschodzie. Arab i konie arabskie.

Skoro stary Bagdad w skutek podeszłego wieku 
i bliskiego pokrewieństwa do miejscowych klaczy, stanął 
na schyłku swej hodowlanej karyery jako reproduktor 
w jarczowieckiem stadzie, wtedy hr. Juliusz Dzieduszycki 
zaczął się oglądać za innym ogierem, któryby mógł go
dnie zastąpić dzielnego Bagdada. Napróżno jednak szu
kał takiego konia po kraju, — drugiego Bagdada nigdzie 
nie było! Hr. Juliusz, młody, rzutki, odważny, wreszcie 
pan milionowej fortuny, będąc prawdziwym miłośnikiem 
oryentalnych koni, nie namyślał się długo. Zaczął stu- 
dyować dokładne mapy Arabii; pozaznaczał na nich oko
lice wychowujące najwięcej cenione konie z najszlachetniej
szych rodów, obmyślił plan i ułożył program podróży, 
obliczył niebezpieczeństwa, trudy i koszta wyprawy, zabrał 
kilku zręcznych jarczowieckich chłopców do obchodzenia 
się z końmi wprawionych, oddał ich pod komendę Mykoły 
i Hrycia, wytrawnych, a wiernych swoich kozaków stajen
nych i wyjechał z Jarczowiec do Zborowa końmi dwor
skimi, a extrapocztą ze Zborowa przez Lwów i Kraków do
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Wiednia. Tutaj zatrzymał się dni kilka, aby pobrać czeki na 
najpierwsze firmy bankowe Aleksandryi i Kairu, oraz pole
cające listy do austryackich konsulatów Egiptu i Syryi.

Jarczowiecka zaś drużyna trzymając się Mykoły i Hry- 
cia, który przed laty w Wiedniu w ułanach służył, — zwie
dzała tymczasem stolicyę Austryi nad modrym Dunajem, 
a przysłuchując się na ulicach rozmowom Wiedeńczyków sze
ptała do siebie zdziwiona: „Joj Bohu! ta tutka wsie Nimci, 
Nimci i Nimci, i każda detyna po nimicku howoryt! 
Z Wiednia pojechali do Włoch; przeprawa przez Alpy, 
niebotyczne góry, przepaści, urwiska i skały przejmowały 
ich równocześnie podziwem i strachem, a za Alpami wło
skie niebo, włoskie miasta i wioski, włoskie owoce i kwiaty 
i lud włoski, a to wszystko takie dla nich obce i dziwne,— 
bo zupełnie inne jak w rodzinnych Jarczowcach! W An- 
konie wsiedli na okręt do Aleksandryi; podniesiono ko
twicę, wiatr świeży rozdął kilka białych żagli, wyjechali 
z portu poważnie, cicho, powoli, a statek prując ciemne 
wody morza, pozostawiał za sobą białe, grube i długie 
smugi pieniących się fali. Barwne i wesołe wybrzeża pię
knych Włoch snuły się wesołą wstęgą przed ich oczami, 
zrazu blizko, później coraz dalej, coraz dalej, i dalej, aż 
w końcu znikły zupełnie, a tylko czerwone promienie za
chodzącego słońca wskazywały miejsce, gdzie był ląd 
stały. Pierwszej jednak już nocy wzmógł się i począł 
wyć jakiś wiatr nieznany, dziki, złowrogi; wzburzone mo
rze rozpanoszyło się i rozigrało; rozhukane fale zaczęły 
niepohamowanie pląsać i bić okrutnymi wałami jedna za 
drugą, to w jakieś otwarte czarne doły głębokie, to znowu 
w górę bardzo wysoko, a okręt bezradny, rzucany wodą
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i gwałtownie popychany wiatrem pochylał się jakby łupina 
włoskiego orzecha to na jedną, to na drugą stronę tak 
strasznie i szybko, że biednych naszych podróżnych bru
talnie ciskał o trzeszczące ściany. I żołądki przerażonych 
jarczowieckich kozaków stajennych pochylały się wspólnie 
z okrętem to 'w jedną, to w drugą stronę, a że żołądki 
podolskie nieprzywykłe do podobnego ruchu, więc natu
ralnie, iż morskiej uległy chorobie, boć na Podolu i zie
mia równa i największe jeziora spokojne i najgroźniejszy 
wiatr stepowy jeszcze poczciwszy i nawet koń podolski nie 
trzęsie na oba boki, tylko w górę cośkolwiek ze siodła pod
rzuca. Jeżeli co, to może jedynie jedne „prysiudy w ko- 
łomyjce“ mogłyby Podolaka cośkolwiek do okrutnego hyba- 
nia okrętu zaprawić.

W Aleksandryi hr. Juliusz nie tracąc czasu, przygo
towywał resztę do swej uciążliwej i dalekiej podróży. Z po
mocą miejscowych agentów, ułożył się z przewodnikami 
i wynajął konie wierzchowe, juczne wielbłądy i muły, 
organizując w ten sposób potrzebną karawanę do Kairu 
i dalej. Mykita i Hryć, którzy nie wychodzili na miasto, 
aby się nie spotykać z tymi dziwnymi pogańskimi Bedui- 
nami, nudzili się w domu i z koniuchami pilnowali rze
czy, które hr. Juliusz co chwila z miasta nadsyłał. Nic 
już im się tutaj nie podobało, tylko miejscowe konie, 
a kiedy zobaczyli pod śmiałym jeźdźcem ognistego wierz
chowca, to wtedy wybiegali na ulicę i cieszyli się szcze
rze, boć o ulubionych tych kozakach hrabiego możnaby 
powiedzieć, że się rodzili w jarczowieckich stajniach, a wy
chowywali ze źrebiętami między stadniną na podolskim 
stepie.
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W Kairze- zapoznał się hr. Juliusz z Ormianinem na
zwiskiem Pepo, który handlował arabskimi końmi, a idąc za 
podaniem przeszłości, wodził je za młodu do Polski i tam
tejszej szlachcie do stad sprzedawał. Od tego to Ormia
nina kupił hr. Juliusz ponoś pierwszego konia i to: szpa
kowatego „Turchmena,“ którego później w r. 1846 Rzą
dowi austryackiemu do pepiniery w Radowcach na repro
duktora odprzedał. Pepo polubił hrabiego, a żegnając się 
z nim serdecznie, dał mu na drogę listy do kilku powa
żnych Szejków znaczniejszych plemion, w których to pi
smach polecał im hrabiego, jako dobrego przyjaciela, 
a równocześnie Polaka, rodaka i sąsiada Emira Rzewu
skiego, którego imię wspominają tradycyjnie te pokolenia 
Arabów, między któremi Emir latami przebywał. Pamię
tnym został im ten człek obcy, niezwykły, piękny, odwa
żny i dobry, który z za morza przybył i między nimi jak 
brat w pustyni zamieszkał, a w latach nieurodzaju, droży
zny i biedy, niejedną rodzinę Beduinów, polskiem gro
szem od głodowej śmierci ratował. Są w pustyniach 
Arabii okolice, w których Beduini koczując w nocy przy 
zapalonych ogniskach, zwróceni do księżyca twarzami, nucą 
jeszcze do dziś dnia smętne pieśni o złotem sercu i skarbach 
Emira.

Do tych to Beduinów udał się hr. Juliusz Dzieduszy- 
cki po konie w głąb kraju, bo z historyi wypraw Burskiego, 
Świerczyńskiego, Moszyńskiego i innych wiedział, że te ko
nie, które się po nadbrzeżnych miastach Arabii widuje, do 
najgorszej kategoryi zaliczyć należy; — po wsiach natomiast 
bywają już cośkolwiek lepsze, a prawdziwie dobrych należy 
szukać tylko — w głębokiej pustyni.
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Koczowniczy Arab, wychowujący najlepsze i najszla
chetniejsze konie, jeżeli pokaże się wogóle' w mieście, to 
zazwyczaj na dromedarze, a jeżeli konno, to zawsze na naj
gorszej szkapie, bo zabobonny i o swój ulubiony doby
tek trwożliwy święcie wierzy, że Giaur i surdutowy miesz
czuch mogą rzucić „urok“ na jego ukochane stworzenie, 
albo mu je nawet odebrać. Kto chce zatem nabyć do
brego konia w Arabii, temu nie pozostaje nic innego jak 
udać się do tych w pustyni koczujących Beduinów, którzy 
brzydząc się handlem i kupczeniem szlachetnymi końmi, 
wychowują zdała od miast i ludzi, jakby w sekrecie, kilka 
starych wypróbowanych i znanych rodów, z których jedne, 
jak arabska głosi legenda, ponoś pochodzą w prostej linii 
od kilku koni, które królowa Saba Salomonowi w da
rze przysłała, — inne zaś od sławnych pięciu klaczy Ma
hometa, które przyniosły jeźdźców do Mekki z pierw
szą wiadomością o zwycięstwie pod Monta, podczas 
gdy reszta ze stu w tym celu wysłanych padła w drodze. 
Niewielu jednak z nas odważy się dzisiaj na taką niebez
pieczną wyprawę w ten kraj pusty, dziki, daleki, wydany 
jakby na pastwę niszczącego słońca, na skwarność żarem 
wiejącego Samum, ogołocony z wody i drzew, prze
rżnięty w każdym kierunku łańcuchem skał smutnych, na
gich, jałowych, — w ten kraj, gdzie zniszczenie tłumi 
systematycznie każdy poród słabej natury, gdzie rzadko 
w pustyni rozrzucona palma mówi o niemocy tej ziemi, 
wyssanej przez nielitościwy letni i zimowy klimat, a gruzy 
zczerniałych, niczem nieporośniętych ruin, świadczą o nie
równej walce cywilizowanego człowieka z dziką naturą.

Oto obraz tego kraju, będącego ojczyzną potomków
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pierwszych rodziców ludzkości, a zarazem i kolebką naj
piękniejszych koni. Koczowniczy Arab, od wielu tysięcy 
lat na tych pustkowiach osiadły, kocha je prawdziwie gorącą 
miłością, bo natura wszczepiła w ludzi szczere przywią
zanie do miejsc rodzinnych, do mogił rodziców i dziadów, 
do pobojowisk, na których walczyli i ginęli przodkowie; 
a chociaż ziemia ojczysta oki^uje się nieraz jakby nie
wdzięczną, bo bywa i ubogą i nieurodzajną, to jednak ni
gdy nie przestaje być nam drogą, boć przecież ona zawsze 
„Ojczyzną“ się zowie! Jedyny wyjątek stanowią Niemcy- 
Prusacy, którzy wierni wiekowej tradycyi i narodowej de
wizie: „ibi patria ubi bene", opuszczają bez żalu swoje 
strony rodzinne, często bardzo nawet odległe, a śpiewając 
„mein Vaterland muss grösser sein“ rozłażą się po całym 
świecie, — niestety dzisiaj najliczniej po tych smutnych ko
loniach, które rząd pruski tworzy z ziemi polskiej wyku
pywanej w Poznańskiem za grosz publiczny!

Hr. Juliusza Dzieduszyckiego ciągnął do siebie świat 
pustynny dziwną swoją tajemniczością i jakimś urokiem 
nieznanym, — co więcej, wzywał go do śmiałych zapasów 
i walki z niebezpieczeństwem i trudami podróży. Zapalony 
miłośnik oryentalnego konia znał doskonale wartość jego 
chowu nietylko dla siebie samego i swej jarczowieckiej 
stajni, ale przedewszystkiem dla naszej ogólnej hodowli 
krajowej, a nie mogąc znaleźć i dostać dobrego w miej
scach dostępnych, powiedział sobie z iście polsko-szlache- 
cką fantazyą milionowego pana: „pójdę szukać i odnajdę 
kolebkę koni najszlachetniejszych rodów, chociażby ją wiatr 
pustynny na końcu świata kołysał!“ I poszedł szukać tego 
konia, o którym mówią księgi Koranu, że kiedy Bóg wszech-
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mocnie kończył wielkie dzieło stworzenia świata, to ulepił 
człowieka z gliny, a dzień poprzednio konia dla niego 
z wiatru utworzył.

Hr. Juliusz puścił się ze swoją karawaną i jarczowie- 
cką drużyną w głąb Arabistanu, nie zważając na trudy cze
kające go w tej dalekiej i niebezpiecznej podróży, ani na 
klimat piekielny, ani na zabójczy Samum, ani na ukryte 
w pustyni drapieżne zwierzęta i rozbójnicze Beduinów ban
dy, ani wreszcie na tak bardzo przykre do znoszenia dla 
cywilizowanego i kulturnego człowieka Zachodu niechluj
stwo tego koczowniczego i wolnego ludu.

Arab rodzi się jak ptak wolnym i wszystkie warunki 
otoczenia i życia dopomagają mu do tej jego złotej wol
ności.— Skoro na świat przyjdzie, smarują go, jako nowo
rodka, roztopionem masłem i kładą na piasku w tern miej
scu, gdzie najbardziej słońce dopieka, aby przywykł do jego 
gorących promieni i nabrał śniadej Beduina cery. Arab 
rośnie, dojrzewa, żyje i umiera otoczony tylko tern, co mu 
kochać, lub nienawidzieć nakazuje natura; całe plemię 
jest jego rodziną i tysiące lat wzmocniło te węzły, — a to 
odbiło się pokoleniami nawet w rysach ich twarzy, bo Be- 
duini nieomal wszyscy do siebie podobni. Pustynia bez 
granic, noce bez chmurki, niebo wyiskrzone gwiazdami 
i uroczysty nastrój natury, dają jego myśli dziwny jakiś 
polot i wpływają na rozbudzenie fantazyi, która przebija 
się w zwrotach jego kwiecistej mowy, tak bardzo bogatej 
w malownicze obrazy. Od dzieciństwa uczy się wyrabiać 
i rozwijać władze i siły cielesne; żadnych obowiązkowych 
nauk, formułek i morałów nie wciskają mu gwałtem w jego 
umysł i serce, bo jego nauka to żywe przykłady, na które
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od maleńkiego dziecka codziennie patrzy w pustyni, a po
nieważ nauka taka jest zawsze jedna i ta sama, przeto 
młodsze pokolenia pozostają zawsze najwierniejszą kopią 
pokoleń starszych. Do siedmiu lat chodzi zazwyczaj nago 
i ćwiczy swe ciało podczas gimnastycznych igraszek z ró- 
wiennikami; wyrasta na grzbiecie konia, uczy się karmić 
go, poić, pielęgnować, szanować i pieścić, bo Wielki 
Prorok zapewnił: „że zły duch nie ośmieli się wstąpić do 
namiotu Beduina, w którym znajduje się ogier, lub klacz 
krwi czystej, a każde ziarnko jęczmienia podane z serca 
koniowi, będzie zapisane przez Boga jako dobry uczynek“. 
Od siedmiu lub ośmiu lat młodziuchny Arab staje się już 
pożytecznym w rodzinie, bo matce przy gospodarstwie 
pomaga, pasie bydło i owce i jeździ konno po żywność 
i wodę. Gdy dojdzie do lat młodzieńczych, a wąs i broda 
zaczyna porastać, wtedy splata włosy w warkocze i grot 
stroi w strusie pióra i czerwone wstążki, a ojciec dopo
maga już wtedy synowi w wyborze towarzyszki życia, 
niewinnej dziewicy, której piękne oczy podbijały mu może 
serce na schadzkach u studni przy pojeniu i pieszczeniu 
ulubionych koni. Na krańcu osady przybywa nowy namiot 
dla młodej pary, która nowe rozpoczyna życie w otocze
niu tych samych ludzi, którzy patrząc na jej dzieciństwo, 
patrzą teraz na jej szczęście domowe. Połączony w ten spo
sób z dziewicą pustyni, zmienia stan, a zarazem pozycyę spo
łeczną, — bo zostaje czynnym członkiem trybutu. Zaczyna 
zasiadać w radzie i sądzie, ma prawo wybierania i wybie
ralności, głosuje i stawia wnioski, — jednem słowem staje 
się poważnym obywatelem kraju i wchodzi we wszelkie 
tradycyjne prawa i obowiązki, przysługujące jednostce pa-
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tryarchalnej republiki w pustyni. Koran jest dla niego księgą 
praw, dalszą nauką s.arszych przykłady, zasadą: posłu
szeństwo i uległość względem przełożonych; a prostota 
obyczajów i ogólne ubóstwo wykluczają w nim ducha za
wiści i pychy. Plemię całe przedstawia obraz przywiąza
nia dzieci do rodziców, rodzicielskiej miłości, poszanowa
nia starców, posłuszeństwa — i zjednoczenia sił do wspól
nej walki z nieprzyjaznem plemieniem, lub Rządem. Arab 
bywa człowiekiem skończonym w dzieciństwie, a równo, 
cześnie dzieckiem w wieku dojrzałym, bo często rozsądek 
walczy u niego z szaleństwem i dziwną swawolą, a po
waga i spokój mędrca ze śmiesznemi zachciankami dziecka 
małego.

Nieprzewidziane wypadki czy to radosne czy też bo
lesne, nie zbijają go z tropu i zbytnio ani nie martwią, ani 
nie cieszą, bo wiara w fatalizm łagodzi jego rozpacz i po
wściąga nadmiar radości. Kiedy go już siły w starości opusz
czą, wyrzeka się wtedy bitew i nie dba o sławę; zagląda 
do bydła, pieści konie i bawi się z dziećmi, a opowiadając 
im o wojnach plemienia, utrzymuje w ten sposób nieprzer
waną nić żywej tradycyi. Skoro dla niego ostatnia godzina 
wybiła, a kilka grudek wysuszonej ziemi przysypie go 
i w ten sposób od tego świata oddzieli, wtedy czterech 
jeźdźców wybiega konno cwałem w pustynię i na czterech 
rogach obozowiska stratę ukochanego brata żałosnym gło
sem całemu plemieniu obwieszcza.

Z przyjęciem islamu ludy Wschodu uwierzyły w Pro
roka, który im „niebo niewiast i koni“ przyrzekał, a z roz- 
krzewieniem się wiary Mahometa nastała nowa era hipiczna 
dla Wschodu. Koń stał się tam przedmiotem ślepej miłości
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człowieka, religijnego uwielbienia i niesłychanych starań, 
bo Prorok powiedział: „Kto konia kocha i wychowuje go 
szczerze, sławion będzie na równi z tymi, którzy nie mając 
konia, czynią jałmużnę, lub poszczą we dnie a noc całą na

Typ starego Beduina.

modlitwie spędza
ją.“ — Ta zatem 
namiętna i gorąca 
miłość wyznawcy 
islamu do konia, 
którego męczen
nicy świętej woj
ny, wedle obie
tnic Proroka, w 
niebie odnajdą za
opatrzonego w ru
binowe skrzydła, 
jest u fanatyczne
go Araba dla tego 
większą, niż u każ
dego innego na
rodu, bo ta mi
łość jest mu 
tendencyjnie 
jako dogmat 
wiary wszcze
pioną!

Kolebką szlachetnego „arabskiego“ konia jest Mała 
Azya, gdzie rasa ta zasłynęła z dzielności i plastyki kształ
tów. Zauważyć tutaj należy, że wielu identyfikuje nazwę 
koń „arabski“ z koniem „oryentalnym, lub wschód-



SYLWETKI KONI ORYENTALNYCH I ICH HODOWCÓW 97

nim“, co jest błędnem dla tego, że do koni wschod
nich należą oprócz koni arabskich jeszcze konie ras 
innych, a chociaż użytkowość ich jest mniejwięcej jednaką 
i chociaż ojczyzną wszystkich tych ras jest Wschód, to 
jednak między temi rasami zachodzą pewne zasadnicze ró
żnice, co w wielu wypadkach pociąga za sobą koniecz
ność dokładniejszego określenia rasy jednego lub drugiego 
konia, uwzględniając rzeczywiste jego pochodzenie. — We
dle ogólnego zdania, między końmi Wschodu — koń arab
ski pierwsze zajmuje miejsce, pomimo że wielu pisarzy 
i uczonych konia arabskiego z koniem berberyj- 
skim na równi stawia, twierdząc, że jeżeli tylko jeden 
i drugi jest krwi czystej, to pod względem szlachetności 
i zalet pozostaje rzeczą obojętną, czy się taki koń urodził 
w pustyni Arabii czy też na piaskach Sahary.

Chcąc mówić o pochodzeniu, rasie i odmianach koni 
arabskich, należy wpierw kilka słów powiedzieć o Arabii 
samej, w której wedle twierdzenia takich arabomanów jak 
n. p. jenerał Daumas i William Gifford Palgrave podobno 
znajduje się więcej ras koni, niż w Europie całej.

Półwysep arabski, który jest przeszło cztery razy więk
szy od całej austro-węgierskiej monarchii, geograficznie 
dzielą uczeni na następujące krainy.

1) . Wybrzeże zachodnie. Północna część: „He- 
dżas“, z portem Dżydda i jedynem w tej okolicy obfitem 
źródłem Zem-Zem, nad którem leży święte miasto Mekka, 
miejsce urodzenia Mahometa. Środkowa część: Ziemia „J e- 
men“, z powodu swej urodzajności nazwę Arabii szczęśli
wej nosząca.

2) Wybrzeże południowe tworzy kraina „Ha-
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dramaut“ z portem Aden i skrawek pustyni Roba el 
Khali.

3) Wybrzeże wschodnie składa się z dwóch czę
ści: południowej z krainą „Oman“ z portowem miastem 
Maskat — i z części północnej El-Hasa nad zatoką 
perską.

Targ na warzywa w miasteczku na Wschodzie.

4). Wnętrze Arabii stanowi olbrzymi szmat kraju „Ned- 
żed“, będący w części pustynią piasczystą, w części górzy
stą w oazy bogatą. — Z Nedźed graniczy na południe odlu
dna, dzika i niezbadana pustynia „Roba el Khali“ czyli 
„Dehna,— na północ: pustynia Nefud, Szamar i Ka
si m i pustynia Syryjska, zawarte między wyżynami Iranu,
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Armenii i Syryi, przerżnięte wzdłuż bliźniemi rzekami 
Eufrat i Tygrys, spływającemi z wyżyny Armenii 
i łączącemi się przy dopływie do zatoki Perskiej w rzekę 
Szat-el-Arab. W tej części Arabii leży miasto Bagdad.

5). Wyżyna Syryi, wyniosła krawędź Arabii, cią
gnąca się wzdłuż wybrzeża morza Śródziemnego od 

Sprzedaż kawy w uliczkach Bagdadu.

* i.

wyżyny Anatolu do półwyspu Si na i z górami Liba
nem iAntilibanem, oraz doliną Jordanu, stanowiącą 
najgłębszą zapadlinę stałego lądu Arabii. Wyżyna syryj
ska dzieli się dalej na następujące kraje:

a) Syryę właściwą, zajmującą północne wybrzeża 
i północną część wyżyny syryjskiej aż do góry Her mon.7*
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Ta część Syryi posiada największe miasto handlowe Aleppo 
(Haleb) z 150,000 mieszkańcami, położone na drodze kara
wanowej, prowadzącej z dolnego Orantu do Eufratu, 
oraz port Aleksandretta nad zatoką Iskenderun.

U wschodniego zaś podnóża Antilibanu i to na szlaku 
karawanowym do Mekki, leży w prześlicznej oazie miasto 
Damaszek, również około 150,000 mieszkańców liczący, 
z którym łączy względnie dość dogodna komunikacya por
towe miasto B e i r u t.

b) . Palestynę, która zajmuje południową część wy
żyny syryjskiej od góry Hermon, oraz część południową 
wybrzeża syryjskiego,

c) . Półwysep Si na i, który jest dalszym ciągiem 
wyżyny syryjskiej, łączącym Arabię i Afrykę, — wreszcie

d) Fenicyę zajmującą środkową część syryjskiego 
pobrzeża.

Arabia, będąc krajem wielkim, ma też w rozmaitych 
swoich częściach różne warunki atmosferyczne i nie wszę
dzie tę samą glebę i roślinność, a że budowa i właściwo
ści zwierząt, ich zalety i wady zawisły od miejscowych wa
runków wychowu, przeto i konie arabskie rozpadają się na 
kilka od siebie odmiennych rodów, bo nie wszystkie pod 
jednymi i tymi samymi klimatycznymi i tellurycznymi wa
runkami rodziły się i chowały. I tak:

1). W środkowej części Arabii i to w najwięcej pu
stynnych okolicach znajduje się ród „Nedżdi“, uważany 
przez Arabów za najdoskonalszy i najszlachetniejszy wzór 
konia. Są to konie bardzo małego wzrostu (zaledwie 1 m. 
40 cm.), wielkiej szlachetności, prześlicznych form, wytrzy
małe, mało wymagające; szybkość tych koni stosunkowo
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do ich wzrostu jest znaczna. Ilość tych koni jest bardzo 
niewielka. „Palgrave liczy ich około 5000 sztuk“, co się 
tłomaczy brakiem pastwisk w tej części Arabii. Konie te są 
w Europie wielką rzadkością, a to tłomaczy się znowu nie
chęcią koczowniczych plemion do sprzedawania najszlache
tniejszych koni obcym przybyszom, wreszcie i tern, że u bo
gatych Szejków trybutów, zamieszkałych w innych częściach 
Arabii, popyt na te konie jest znaczny, gdyż tymi końmi 
poprawiają i uszlachetniają konie miejscowe innych rodów. 
Najlepsze, najszlachetniejsze i najczystszej krwi „Nedżdi“ 
wychowują plemiona: El-Schammar, — El-Sedeir,— 
El-Kassym, — El-Woscham — i El-Ared. Ponieważ 
konie Nedżdi mają ponoś pochodzić od 5 klaczy proroka, 
przeto Beduini rozróżniają między nimi pięć mało między 
sobą różniących się odmian, ale nazwy tych odmian tak 
niedokładnie są Europejczykom podawane, że chyba tylko 
Arab pustynny może się w nich wyznać.

2) Drugim rodem koni arabskich są „Kochlani“ 
znajdujące się w części Arabii, położonej między Bagda
dem i Bassorą nad brzegami Eufratu. Konie te są grubsze 
i roślejsze, dochodzą już do miary 1 m. 58 cm., bo wy
chowują się w okolicach obfitujących w pastwiska żyźniej- 
sze. Ponieważ Bagdad, Bassora i brzegi Eufratu, są już do
stępniejszą dla Europejczyka częścią Arabii niż pustynna 
wyżyna Nedżed, przeto nabycie Kochia nów jest dla 
nas rzeczą łatwiejszą, niż nabycie N e d ż d ó w.

3) Trzecim rodem koni arabskich są konie z Jemenu, 
a więc z tej części Arabii, która się „szczęśliwą" nazywa, 
a która tworzy południową część zachodniego wybrzeża 
Arabii. O tych koniach, które są wytrwałe, pięknych form
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i wzrostu więcej, niż średniego, mówi arabska legenda, że 
pochodzą w prostej linii od tych kilku koni, które królowa 
Saba w podarunku Salomonowi przysłała. Z tej części Arabii 
przychodziły konie często do stad naszych i dlatego też 
nazwisko „Jemen“ spotykamy w rodowodach n. p. sławu- 
ckich, antonińskich lub białocerkiewskich koni.

4) . Czwartym rodem koni arabskich, to konie „Oma
nu“, tej części Arabii, która leży na południe jej wscho
dniego wybrzeża i posiada portowe miasto Ma skat. Konie 
te wyróżniają się między końmi arabskimi największym wzro
stem i najgrubszą budową, bo wychowują się w bardzo 
stosunkowo bogatych i żyznych okolicach Arabii, — ale 
z powiększeniem się wzrostu i masy, zmniejszyła się u nich 
szlachetność.

5) . Piątym wreszcie rodem koni arabskich, to najroz
maitsze konie wychowujące się w bliskości wybrzeża morza 
Czerwonego. Koni tych pięknych, dobrych i szlachetnych 
jest już dzisiaj bardzo niewiele, — bo Egipt, Indye i Euro
pa wyłowiły już dawno to, co tam było dobrego. U tych 
właśnie koni najmniej wierzyć można w czystość krwi, bo 
łatwość komunikacyi i stosunki z Europą sprawiły, że w nad
brzeżnych okolicach morza Czerwonego, a nawet i dalej, już 
od dawna było i jest mnóstwo koni z Zachodu.

Oprócz wyż wymienionych rodów i obok koni szla
chetnych znajduje się w Arabii bardzo wiele odmian koni 
pospolitych, bez wartości użytkowej dla nas i bez żadnego 
znaczenia dla naszej hodowli. Koni tego rodzaju jest tam 
coraz to więcej, bo z upadkiem potęgi Arabów, z przemianą 
obyczajów, z ustawaniem wojen, ze stałem zmniejszaniem 
się zapotrzebowania koni bojowych i z wzrastającą biedą
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Arabów, którzy z każdym rokiem muszą większe płacić da
niny, — arabski koń szlachetny degeneruje tak samo w Arabii, 
jak po wojnach ze Wschodem degenerował w Polsce ten 
nasz koń pół-krwi oryentalny „polskim“ zwany, który był 
niegdyś tak wysoko cenionym poza granicami kraju.

Jak wszędzie, tak i między Beduinami, są hodowcy 
dobrzy i źli, —jak w Europie, tak i na dalekim Wschodzie 
są korzystne, albo wprost opłakane warunki hodowli miej
scowej, rzecz zatem całkiem naturalna i jasna, że tu i tam 
są konie dobre i złe, a jeżeli patrząc „europejskiem okiem“ 
widzimy w Arabii stosunkowo więcej koni z błędami, niż 
u nas, to przedewszystkiem dwojakie są tego przyczyny: 
jedna, że Arab oceniając konia, ocenia go w sposób zu
pełnie inny, jak my go oceniamy i wtedy powiadamy, że 
Arab na koniu się nie zna, tylko my się znamy, — nastę
pnie, że Beduin na strasznie trudnym terenie 
używa zawsze za forsownie konia w wieku sta
nowczo za młodym, co przy tak późno dojrzewającej ra
sie, jaką jest arabska, dzieje się kosztem normalnego 
rozwoju konia, czystości kończyn ¡prawidło
wego postawienia nóg. Że w Arabii widzimy mnó
stwo koni ze zapalnem obrzmieniem ściągien (Sehnen klapp), 
z miękką i długą pęciną, (weiche Fesseln), z włogawizną 
(Spat), z martwą kostką (Ueberbein), z zajęczym skokiem 
(Hasenhacke), z kółkiem kostnem (Ringbein), lub wreszcie 
z zapalnem obrzmieniem stawu koronowego (Schale), z fran
cuską postawą nóg przednich, z „orczykowatemi“ zadniemi 
nogami i krowiem ich postawieniem i t. d., to temu się nie 
dziwmy,—bo koń ten nie dobrze zazwyczaj odcho
wany i odżywiany, ze źrebięcymi jeszcze zębami,
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galopować już musiał pod Beduinem i z cięż
kim pakunkiem na milowych dystansach po ska
listym i górzystym Arabistanie.

Hodowca kulturnego Zachodu ocenia konia oryental- 
nego pod względem błędów inaczej, — jak angielskiego ko
nia. Do pierwszego jest zwykle z pewnem uprzedzeniem 
i krytykuje go surowiej, niż drugiego, — u pierwszego, 
nie znając jego pochodzenia i nie umiejąc czytać jego ro
dowodu, wyszukuje i wytyka błędy, u drugiego przede- 
wszystkiem bada pedigree, a jeżeli z niego jest zadowo
lony, to koniowi wiele błędów przebacza. Często słyszymy 
taką zasadę oceniania pustynnego konia arabskiego: „Je
żeli taki koń ma cztery normalnie postawione nogi, z czy- 
stemi ścięgnami, bez martwych kostek, bez szpatu, zaję
czego skoku, kółka kostnego i bez zapalnego obrzmienia 
stawu koronowego, to można mu darować: brak kłębu, nie 
dość dobre związanie, małą przełągowatość, nie dość szla
chetności i typu oryentalnego konia“.

Kto wie, czy dla hodowli nie byłaby korzystniejszą rze
czą wręcz przeciwna zasada oceny pustynnego konia, któremu 
Beduin popsuł nogi przez zawczesne i za forsowne użycie, 
kto wie czy nie sprowadzalibyśmy z Arabii cenniejszych dla 
hodowli reproduktorów, gdybyśmy sobie powiedzieli: pustyn
nemu koniowi arabskiemu możemy wybaczyć niejedną wa
dliwą postawę nóg, niejeden szpat, martwą kostkę, zajęczy 
skok i t. d. ale wtedy taki koń musi być zdrowy, szlachetny 
i klasy wysokiej, musi górą być dobry, a oprócz tego wi
nien jeszcze posiadać takie ustosunkowanie poszczególnych 
części odnóży i taką jakość kości i stawów, że przypusz- 
czaćby można, iż znajdujące się na nich błędy i wadliwa
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postawa nóg są nabyte, a nie odziedziczone. Pe
wną kategoryę błędów tradycyjnie uważamy u konia za 
„błędy dziedziczne“, a tymi są w pierwszym rzędzie: szpat, 
zajęczy skok, kółko kostne, zapalne obrzmienie stawu ko
ronowego i „francuskie“ postawienie nóg przednich, a „kro
wie" nóg zadnich. Najznakomitsi jednak hodowcy i bada
cze utrzymują, że niema ani takich błędów, ani takich 
przymiotów, któreby się na pewno i zawsze przelewały 
z rodziców na ich dzieci. Te wyżej wymienione, tak 
zwane „błędy dziedziczne“ może nawet mniej przechodzą 
na potomstwo, aniżeli błędy ogólnej budowy i zdrowia. 
Jeżeli stosunki kostne t. j. grubość, długość i jakość ko
ści, ich względem siebie położenie, oraz szerokość stawów, 
są normalne, to wyżej wymienione błędy, nibyto „dziedzi
czne“, rzadko kiedy się odziedziczają, tylko przeważnie są 
wynikiem nieszczęśliwego jakiegoś wypadku, albo też for
sownej i nadmiernej pracy. Jeżeli natomiast takie błędy 
widzimy już u koni młodych, które jeszcze nie pracowały, 
albo u koni, których budowa nie jest taką, jaką być po
winna, to wtedy takie konie od chowu wykluczyć należy, 
bo przedewszystkiein dziedziczne są błędy ogól
nej konstytucyi, co pociąga za sobą skłonność 
do chorób. Wybierzmy z najlepszych europejskich zna
nych i wypróbowanych rodów pełnej, lub pół-krwi angiel
skiej kilka koni zdrowych, bez błędów kostnych, normalnie 
zbudowanych i prawidłowo na wszystkich czterech nogach 
postawionych i poślijmy te konie jako dwulatki na wpół 
dzikiemu Beduinowi do natychmiastowego, codziennego 
i forsownego użytku pod wierzchem na górskim i skali
stym terenie wyżyny n. p. Nedżed, — a zobaczymy, jak
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te konie po kilku latach przodem i zadem stać będą i wiele 
tam u nich błędów kostnych powyskakuje na nogach. I dla 
takich i w ten sposób nabytych błędów nie ku
pujemy w Arabii szlachetnej, zdrowej i z resztą normalnie 
zbudowanej klaczy na matkę, lub ogiera na reproduktora!

Czyż z takich powodów, obawiając się „błędów dzie
dzicznych“, nie kupilibyśmy na reproduktora zbitego batami, 
obdartego ze skóry i z kompletnie zniszczonemi nogami 
„Godolphin -Arabi an’a“, w chwili kiedy on nieomal 
już zdychał przed ciężkim wozem woziwody na paryskim 
bruku? A przecież ten, tak wyglądający koń oryen- 
talny, za kilka franków z litości kupiony przez p. Coke, 
a następnie odprzedany do Anglii lordowi Godolphin, 
stał się protoplastą jednego z najdoskonalszych rodów 
volblutôw angielskich, których głównym reprezentantem 
jest znane potomstwo słynnego „M e 1 b o u r n e’a“l

Powyżej podany podział koni arabskich na pięć po
szczególnych rodów, czy też odmian, jest robiony przez 
Europejczyków, którzy za podstawę podziału wzięli podział 
geograficzny Arabii i miejscowe warunki wychowu, bo te 
w różnych okolicach różnie na gatunek konia arabskiego 
wpłynęły. Na jakie rody, odmiany, lub szczepy dzielą Ara
bowie sami swoje konie, o tern żadne dzieło hipologiczne 
nie mówi — i tylko z tego, co o koniach arabskich taki 
n. p. Ker sting, dr. Löffler, ks. Pückler Muskau. 
Gustave de Baulgrenant, jenerał Daumas, Vin
centi, William Gifford Palgrave, captain Roger 
Upton, konsul Mazoiller, jenerał W. Tweédie pisali, 
a którzy Arabię Beduinów, i tamtejsze konie względnie 
dość dobrze poznali, wypływa, że Arabowie w pierwszym
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rzędzie robią różnicę między koniem szlachetnym, którego 
„nedżdi“ albo „ku-hai-lan“ (koheil, kohel, konhail, 
koheilani) nazywają, następnie między koniem pół-szlachet- 
nym: „hatiki“ i wreszcie między koniem pospolitym 
„ka di sc hi“. Wedle tych samych autorów, to co my na
zywamy koniem „pełnej krwi“, to u Arabów takiego konia 
(volbluta) przedstawia sześć rodów, a mianowicie „Nedżdi“,
- „Ku - H a i - L a n“ — „S a k - L a - We“ — „U’-B a i-Yan“ 

— „Ham-Da-Ne“ i „Ha d-Ban“. Arab daje nieomal 
zawsze swemu koniowi nazwisko składane n. p. „Nedżdi- 
Koheilan — Anaese-Ruóla — Schaallan“, to zna
czy, że koń pochodzi ze złączenia rodów czystej krwi 
Nedżdi i Koheilan, uchowany jest w plemieniu Bedui- 
nów nazwiskiem Anase-Ruóla, przez hodowcę należą
cego do trybutu Schaallan. Arab nie poprzestaje często 
na takiem nawet nazwaniu konia, tylko w wielu wypadkach 
dodaje mu jeszcze jakiś przydomek, oznaczający zaletę 
jak n. p. „strzała“, jeżeli koń jest szybkim, „lew“, jeżeli 
odznaczył się odwagą, „perła“ jeżeli jest niezwykle szla
chetnym i t. d.

Nazwisko zatem oryginalnego konia arabskiego jest 
poniekąd kombinacyą nazwisk jednej, lub drugiej rasy, 
(a może i ras połączonych), okolicy, z której koń pocho
dzi, plemienia i trybutu, w pośród którego koń się urodził, 
wreszcie może jakiejś zalety, którą się koń odznaczył. 
Ażeby zatem zrozumieć nazwisko konia arabskiego, cho
ciażby tylko w przybliżeniu, należy przedewszystkiem oprócz 
geografii półwyspu arabskiego, znać jeszcze cośkolwiek 
i nazwiska pokoleń i trybutów, na które dzielą się Arabo
wie. Wedle porucznika Dr. Edwarda Lófflera, który
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z pułkownikiem Brudermannem podczas podróży za 
końmi zwiedził pustynie arabskie i porobił na miejscu 
pewne studya nad tamtejszymi stosunkami, Arabowie dzielą 
się w pierwszym rzędzie na dwie główne grupy, t. j. na 
Arabów, którzy z wiosną zbliżają się do urodzajniejszych 
okolic Syryi, na zimę zaś te okolice opuszczają, i na Ara
bów, którzy te okolice stale zamieszkują. Pierwsza grupa 
nosi nazwę: „Anaese“, druga: „Arab es Schmaal", 
czyli Arabowie północy.

Do pierwszej grupy „Anaese“, której ojczyzną są 
pustynie i wyżyny Nedżed należą pokolenia:

1) Wuold Ali z dwoma znaczniejszymi trybutami 
noszącymi zazwyczaj nazwiska swoich Szejków, potomków 
rodzin: Saleh el Tayar i Mohamed el Duchi Ebn Smer.

2) Anaese Ruóla, albo El Djelas z znaczniej
szymi trybutami: „Schallan“, „Moadjel“ i „Sualmi“.

3) Hhessene, abo Mil hem z jednym trybutym 
liczącym zaledwie 400 namiotów.

4) Anaese el Sbaa z większymi trybutami: „Mues- 
chie“ i „Chamsa“.

5) Anaese el Fedahn z znaczniejszymi trybutami: 
„Hereissa“ i „Ouled“, — wreszcie

6) Selga z dwoma większymi trybutami, noszącymi 
nazwisko swych Szejków, potomków rodzin: Abdel Mehsen 
el Aadal i Raccadmi.

Do drugiej grupy „Arab es Schmaal“, to jest 
Arabów północy, którzy prowadzą życie koczownicze 
w północno-zachodniej Arabii, a w miarę wypasania past
wisk wędrują w kierunku Palestyny i Syryi, należą po
kolenia:
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1) B en i Saker z znaczniejszymi trybutami: „El Toka“, 
,,Zeben“ i „Herschan“.

2) Sarhan z trybutami: „Raafe“, „Gelilim“ i „Bali“.
3) Sardie z trybutami: „Hanethal“ i „Ebn Djiasi“, 

wreszcie
4) Schammar z większymi trybutami: „Gherba Mo- 

hamed“ i „Sayek“. Pokolenie Schammar przebywa ze 
swymi trybutami w Mesopotamii i to z wiosną w okolicy 
El-Bir, Orfa i Mardin, zimą zaś więcej na południe ku 
Rakka i El Deir, na wschód od Mossul między Eufratem 
i Tygrysem.

Arab dając swemu koniowi nazwę składaną, zaznacza 
wprawdzie do pewnego stopnia pochodzenie konia, ale 
Europejczyk nie znając dość dokładnie ani odmian koni 
rasy arabskiej, ani stosunków hodowlanych, odległej, za 
mało zbadanej i dzikiej Arabii, z nazwiska konia nie wiele 
się dowie o jego pochodzeniu, a wobec tego nic też dziw
nego, że pod względem podziału koni rasy arabskiej na pod- 
rasy, odmiany lub rody, nawet w najpoważniejszych dzie
łach hipologicznych panuje pewien chaos. Chaos taki pa
nowałby z pewnością i wtedy, gdybyśmy nawet znacznie 
lepiej znali rasę koni arabskich, gdyż samo pojęcie rasy, 
a cóż dopiero podrasy, odmiany, rodu i t. d. nie należy 
jeszcze bynajmniej do pojęć zupełnie ustalonych. Pod tym 
względem zapatrywania uczonych, nawet przy rasach zna
nych i dobrze zbadanych, różnią się często pomiędzy sobą 
bardzo, w wielu nawet wypadkach wprost krańcowo, bo 
przy rozróżnianiu i tworzeniu pewnych grup zwierząt do 
jednej należących rasy zależy wiele od osobistych poglądów, 
przekonań, studyów i zdolności obserwacyjnej danego ba-
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dacza. Jako bijący w oczy przykład przytoczyć można to, 
że n. p. sławny Rutimeyer dzieli bydło alpejskie na dwie tylko 
rasy, podczas gdy inni, równie poważni uczeni, dzielą to 
samo, dobrze znane bydło na kilkadziesiąt ras oddzielnych.

Niektórzy Arabowie prowadzą pewien rodzaj książek 
rodowych, w których, w obecności świadków, zapisują 
datę urodzenia i nazwisko rodziców źrebięcia tak, że sprze
dający może kupującemu dać pewne objaśnienie pochodze
nia konia, — większość jednak Beduinów, zamieszkujących 
głębokie pustynie Arabistanu, a wychowujących właśnie 
najszlachetniejsze i najlepsze konie, bliższe i dalsze pocho
dzenie tychże zna tylko z tradycyi i z pamięci, bo są try
buty, których członkowie od wieków nigdy nie umieli 
i do dziś dnia jeszcze nie umieją pisać. Jeżeli spotkamy 
w odludnej pustyni Arabii klacz z medalem, albo ogiera 
z trójkątnym amuletem, to możemy ślepo wierzyć, że koń 
jest pochodzenia znanego i krwi najczystszej, bo prawdzi
wy Beduin pustynny nigdy tych rzeczy nie zawiesza ko
niowi w celu spekulacyjnym, oszustwa, lub sprzedaży. Uczy
nienie tego poczytuje bowiem sobie Arab za grzech śmiertelny, 
za który czeka go w jego mniemaniu straszna kara po 
śmierci. Natomiast łokciowe rodowody, wystawiane koniom 
arabskim przez handlarzy dalekiego Wschodu, w stylu nie
zwykle kwiecistym, pełnym poezyi i fantastycznych obra
zów, doprowadzające pochodzenie sprzedawanych koni do 
pięciu klaczy Proroka, albo do koni, które królowa Saba 
Salomonowi w podarunku przysłała, uważać należy za ro
dowody fikcyjne i nieprawdziwe, bo naród tak prymitywny 
i mało cywilizowany jak są pustynni Arabi, nie może od 
siódmego stulecia po narodzeniu Chrystusa prowadzić do
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dziś dnia dokładnego i wiarogodnego „stud booku“ swych 
koni, jeżeli n. p. od dawna tak bardzo kulturna i cywili
zowana Anglia pierwszy tom takiej księgi rodowej wydruko
wała nie prędzej, jak dopiero w 1791 roku. Nie da się 
zaprzeczyć, że tak nieprzerwanie i troskliwie, jak u Arabów, 
pielęgnowana nić żywej tradycyi, zachowywać może i rze
czywiście zachowała też w pamięci nazwiska niektórych 
fenomenalnych koni, z czasów nawet bardzo odległą prze
szłością zamglonych, — ale ta tradycya nie może przecież 
dać arabskim hodowcom żadnej podstawy do dyktowania 
piśmiennym Beduinom stuletnich rodowodów obecnie ży- 
jących koni. Wreszcie po co nam takie rodowody z pustyni, 
na których się zupełnie nie znamy i których nawet czytać 
nie umiemy? — nam do uwierzenia w czystość krwi i wy
soką szlachetność prawdziwie pustynnego konia, 
(jeżeli go tam rzeczywiście na miejscu kupujemy), wystarczyć 
może to, że ten koń chowany jestw niedostępnej 
pustyni celowo generacyami do boju i trudów — 
i że się rodzi zawsze tylko po takich ogierach 
i z takich klaczy, które odznaczały się i odzna
czają się do dziś dnia odziedziczonemi po dzia
dach i pradziadach takiemi zaletami, jakich 
Arab od swego konia wymaga, — a cały świat 
zwierzęcy wskazuje nam jasno na fakt, że u ras 
pierwotnych (prymitywnych), do jakich i pustyn
nego konia arabskiego bezwarunkowo zaliczyć 
wypada, siła odziedziczania jest większą, niż 
u ras kulturnych, które człowiek dla swojej wy
gody, lub przyjemności sztucznie wytworzył 
i zlepił!
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Arab z braku odpowiedniego i wiarogodnego rodo
wodu, lub w braku pewnej publicznej rękojmi poznaje, szla
chetność i gatunek konia przez próbę rączości w stosunku 
do budowy badanego konia. Koń szlachetny i dobry winien 
mieć wedle pojęć Araba trzy rzeczy długie: nogi, szyję 
i ucho; trzy rzeczy krótkie: chrzęść 'ogona, grzbiet 
i przednie nogi; trzy rzeczy szerokie: czoło, pierś 
i zad; trzy rzeczy czyste: skórę, kopyta i oczy; trzy 
rzeczy suche: nogi, głowę i stawy. Oprócz tego po
winien mieć kłąb wysoki, boki coś kolwiek zapadłe, ciało 
bez tłuszczu, ogon osadzony wysoko, oko naprzód pochy
lone, niby na nos patrzące, jakby u koso-okiego człowieka, 
ucho przestraszonej antylopy, nozdrza szerokie, a jamy 
nozdrzowe czarne i w głębi czerwone, bo jeżeli są na wpół 
białe i na wpół ciemne, to koń taki mniejszej jest wartości. 
Jeżeli koń stojąc na wszystkich czterech nogach prosto 
i nie zginając ani jednej, ani drugiej przedniej nogi w pę
dnie, lub kolanie, może na równem pastwisku krótką zgry
zać trawę, albo pić wodę w strumieniu płynącym z ziemią 
na równi, wtedy koń jest szlachetnym i dobrej budowy. 
Dalszym, nieco więcej już skomplikowanym sposobem oce
nienia wartości konia z zewnętrznych ciała jego proporcyi 
jest u Araba następujący pomiar: mierzy się długość konia 
od wyrostu grzywy przy kłębie aż do końca górnej wargi 
między nozdrzami, następnie od wyrostu grzywy do końca 
chrzęści ogona, a jeżeli te pomiary wykażą, że przednia część 
jest dłuższą od tylnej, wtedy Beduin twierdzi, że koń jest 
szlachetnym i że ma doskonałe przymioty. Aby się prze
konać, czy młody koń jeszcze urośnie, mierzy Arab długość 
nogi od kolana aż do wierzchołka kłębu i od kolana aż
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do korony kopyta, a jeżeli te części stoją do siebie w sto
sunku jak 1:2, to koń więcej już nie urośnie.

Pustynny Arab, bogaty i o jakość przychówku dbały, 
w doborze ogiera jest grymaśny i niesłychanie wybredny. 
Jeżeli nie posiada sam, lub jeżeli w blizkości niema od
powiedniego reproduktora, to woli, że mu klacz szlachetna 
kilka nawet lat jałowi, niż ją odchować z byle jakim sam
cem. Wielu jednak z nich nie dbając o gatunek i jakość 
przychówku, posługuje się ogierami bez żadnej hodowlanej 
wartości i pomnaża w ten sposób materyał nieodpowia- 
dający dzisiejszym wymogom europejskiego hodowcy. Źrebną 
klacz używa Arab pod wierzchem stale, ale ostrożnie, bo 
nieruszana a dobrze karmiona tyje i rodzi słabo rozwinięte 
źrebię. Zaraz po porodzie dostaje klacz podpalonego jęczmie
nia, a brzuch podciąga jej się pasem szerokim, aby przy
wrócić normalną i smukłą figurę. — Jeżeli czas jest chłodny 
i powietrze dżdżyste, wtedy nowo narodzone źrebię do na
miotu się bierze i pielęgnuje starannie. Po siedmiu dniach 
dostaje matka pół funta niesolonego masła, jako środek 
przeczyszczający. Arab pozostawia źrebię przy klaczy zwłasz
cza szlachetnej, zazwyczaj nie dłużej jak sześć tylko ty
godni, ażeby jej karmieniem nie niszczyć i wedle miejsco
wego mniemania nie wychować z źrebięcia konia ocięża
łego, o złym temperamencie i twardego w pysku. Wcześnie 
od matki odłączone źrebie u bogatego Beduina dostaje 
mleka wielbłądziego i daktyli pod dostatkiem, natomiast 
u biednego zaledwie tyle, ile mu do utrzymania życia 
potrzeba. — Stosownie zatem do tego część źrebiąt przy
chodzi później na wspólne pastwisko jako młodzież dobrze 
odchowana, część zaś tak słaba, marna i nędzna, że ma-
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lenki tylko z niej procent na normalnego konia wyrasta. - 
W wychowie źrebiąt popełniają często Arabowie takie błędy, 
jakich się zwykle nie spotyka u hodowców Zachodu. W nie
których częściach pustyni Arabskiej bogatsi Beduini i wy
bredniejsi jeźdźcy nie wypędzają swych koni bojowych na 
pastwisko nigdy, tylko je przed namiotem żywią jęczmie
niem, niektóremi roślinami, daktylami, często suszonem 
mięsem, a nawet szarańczą z dodatkiem mleka wielbłądziego, 
któremu Beduini przypisują własność wyrabiania większej 
rączości u konia.

Arab karmi swego konia najintenzywniej od paź
dziernika do marca, najskromniej zaś od kwietnia do 
września; poi go zwykle okiełznanego raz na dzień, je
żeli woda jest w blizkości i to: latem około godziny trzeciej 
po południu, a zimą o ile możności w samo południe, 
a więc w tej porze dnia, kiedy woda jest najcieplejszą. Arab 
nie odpasa swego konia nigdy z rana, tylko jeżeli może, to 
zaraz po zachodzie słońca, bo powiada, że koń chodzi po
karmem z dnia poprzedniego, a pokarm dzisiaj zadany po
winien trawić w spokoju, aby wzmocnić swe siły do marszu 
na dzień następny. Ponieważ w pustyni po skwarnym dniu 
przychodzą zimne wieczory, noce i ranki, przeto Arab 
latem i zimą nakrywa swego konia derką w domu robioną 
i to konia o maści ciemnej lżejszą, a o maści światłej 
cieplejszą, bo o koniu siwym, złoto-kasztanowatym lub jasno- 
gniadym mówi przysłowie „że topnieje w słońcu jak masło, 
a deszcz go jak sól rozpuszcza“. Arabowie pogardzają 
Beduinem, „który konia mętną poi wodą i dziurawą derką 
okrywa“. W miejscu koczowniczego obozowiska stawia 
Arab na noc swego konia tak, aby przód zawsze nad
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zadem górował, co uwalnia łopatki od dźwigania niepo
trzebnego ciężaru w razie, gdyby koń stał niżej przodem 
niż zadem. Arab stawia na noc swego konia bojowego 
blizko namiotu, aby mógł na niego patrzeć i nad nim jak 
nad dzieckiem czuwać, wreszcie aby go mieć zaraz pod 
ręką, skoro się pokaże tego potrzeba — i z tego też samego po
wodu Arabowie na noc rozsiodływują konie tylko w nader 
wyjątkowych razach.

Arab przestrzegając tę tak bardzo dla hodowli koni 
szlachetnych ważną zasadę, że „zbytni spoczynek i sadło, 
to najwięksi wrogowie szlachetnego konia“, 
zaczyna go też używać bardzo wcześnie, ale nie mniej ostroż
nie i umiarkowanie, aby nadmiernem wysileniem nie tamo
wać w młodym koniu rozwoju i wzrostu, — bo „dżeda“ 
(źrebak do trzech lat) to jakby krzewina, którą za młodu 
wycinać, ale i ochraniać wypada. — Arab już rocznego źre
baka kulbaczy i kiełzna, aby go zwolna przyzwyczajać do 
wędzidła i siodła, — a jeżeli normalnie konia wychowuje 
i nie niszczy go zbyt wcześnie przez codzienne forsowne 
użycie, to na dwulatka wsadza lekkiego chłopca i każę 
w głąb pustyni cwałować. Skoro źrebak ustawać poczyna, 
wtedy go chłopiec wstrzymuje, staje, pozwala mu się po
paść, położyć i dla wypoczynku zazwyczaj w tern miej
scu nocuje. Wczesnym rankiem dostaje źrebak maleńką 
porcyę jęczmienia i wraca pod chłopcem galopem na to 
samo miejsce, skąd dnia poprzedniego wyruszył. Takie 
biegi powtarzają się systematycznie na coraz to dalszej 
przestrzeni tak długo, aż źrebak nie dobiega cwałem, bez 
wypoczynku i bez surowego przynaglenia, mety dwa razy 
dłuższej od tej, którą w siódmym dniu jarowania przebył,

8*
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Zaniechanie tego treningu hańbi w Arabii hodowcę, gdyż 
w tym kierunku zaniedbany źrebak wyrasta w trybucie na 
konia niezdatnego do wojennej posługi, bo niewprawiony 
do biegu, poci się przy lada forsowniejszym marszu i w dro
dze ustaje.

Jarowanie takie ma na celu systematyczne wyrabianie 
w młodym koniu mięśni, wytrzymałości i hartu; jest za
tem rozumnem, powolnem i łagodnem wprawianiem źre
baka do znoszenia przyszłych dalekich marszów i trudów 
wojennych, ale nie jest bynajmniej „treningem dwu
latek“ do zdobywania wysokich pieniężnych lub też ho
norowych nagród, bo Arab nie puszcza nigdy swego konia 
w tak młodym wieku na publiczną wyścigową arenę. Ara
bowie przechowali jednak odwieczny zwyczaj konnych 
wyścigów, który już u nich przed Mahometem istniał, 
a zmiana wyznania i nowe prawo, nietylko nie zakazały 
tego zwyczaju, ale przeciwnie, — jeszcze go wzmocniły 
przez nadanie mu pewnego religijnego piętna. Wyścigi konne 
nie należą zatem do rzeczy nowych w Arabii, ale Beduini 
nie robią z nich instytucyi, mającej jedynie prawo wyda
wania wyroków o rzeczywistych konia przymiotach i ho
dowlanej jego wartości, bo utrzymują, że ogier lub klacz 
mniej szybka może być pomimo to dobrym reproduktorem 
i doskonałą matką. Przygotowanie przez Araba konia do 
publicznych biegów, a zatem trening, który na Wschodzie 
„tadmir“ się nazywa, polega na tern, że koń początkowo 
dostaje przy zwykłym ruchu tyle intenzywnej paszy, ile 
jej zjeść potrafi, a skoro ciała przybierze i zaokrągli się, 
wtedy Arab zaczyna galopować na nim pod siedmiu der
kami, aby w ten sposób wywołać u trenowanego konia
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pot i oswobodzić go z niepotrzebnego, a nawet szkodli
wego tłuszczu. Co sześć dni zdejmuje się jedną derkę 
i przynagla do przebywania stopniowo z większą rączością 
coraz to dalszych dystansów. Skoro trenowany koń pod 
ostatnią zostanie derką, winien już tedy posiadać maximum 
swojej chyżości na mniej więcej siedmiokilometrowym 
dystansie, — a o stopniu tej chyżości decyduje nieomal 
zawsze pochodzenie trenowanego konia. Przy zwykłych 
wyścigach puszczają Arabowie konie partyami po dziesięć 
do biegów i to na rozmaitą odległość, ale przeważnie nie 
dłuższą, jak wedle naszej rachuby siedmiokilometrową. 
Z dziesięciu współzawodniczących koni, wedle regulaminu 
wyścigowego Arabów, siedm wygrywa, trzy zaś przegry
wają. Dzień wyścigów jest dla Beduina uroczystością i dniem 
świątecznym, — toteż nigdzie się nie widuje takiego zbie
gowiska ludu, jak na „dżalba“ t. j. na wyścigowej arenie, 
bo Prorok koniom szlachetnym i stosownie do tego przygo
towanym kazał w „Elmidmarze“ biegać, aby publicznie 
zdały rachunek, jak pielęgnuje Beduin u swego konia ukryte 
przymioty, przez Boga mu dane. Konie wygrywające są 
przedmiotem owacyi, uwielbienia i gorącego entuzyazmu, 
natomiast przegrywające, ofiarą powszechnego urągowiska, 
śmiechu i wzgardy. Właściciele pierwszych stają się boha
terami dnia i cieszą się popularnością niezwykłą, a właści
ciele drugich z pomieszaniem w oku i z poniżeniem na 
czole, — między tłumem publiczności giną! Za wyścigową 
metę służy w pustyni siedm trzcinowych ździebeł w ziemię 
utkniętych, a za nagrody oklaski publiczności, obok sza
lika z jedwabiu i wełny, albo kilku łokci barwnego płótna 
z Jemenu! — Tak wyglądają pustynne wyścigi w Arabii
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i takie tam zwycięzcy otrzymują nagrody, bo Prorok po
wiedział ,,że koń, na którym się wyjeżdża dla ostentacyi, 
lub z pychy, koń, który Beduina o krzywdę przyprawia, 
wreszcie koń, którego się do gryhazardowej używa, 
nie jest koniem Boga, tylko koniem szatana“. Zakłady 
i wysokie pieniężne nagrody, są też główną przyczyną 
pewnej niechęci, a nawet i wstrętu pustynnych Arabów do 
europejskich konkursów hipicznych — i tylko Beduini 
mieszkający po większych miastach i w ich blizkości, zry
wając z dawną tradycyą, urządzają wyścigi na europejski 
sposób.

Pominąwszy trudy, niewygody, a nawet poważne nie
bezpieczeństwa w podróży, — zakupno ogierów, a przede- 
wszystkiem rodowych klaczy, przez europejskiego kupca od 
Beduinów w głębokiej pustyni należy zawsze do rzeczy 
bardzo kosztownych, trudnych i ryzykownych, bo taki ku
piec przeważnie nie włada językami wschodnimi, nie zna 
zwyczajów miejscowych i nigdy nie jest tak wytrawnym 
znawcą poszczególnych ras i odmian pustynnych koni 
arabskich, aby mógł osądzić, który z dwóch dobrych jest 
lepszym. W razie szczęśliwego nawet wyboru, natrafia ku
pujący na drugą trudność, a mianowicie na tę, że najlepsze 
konie stanowią zwykle zbiorową własność całego pokolenia, 
wobec czego cena jest zawsze bardzo wysoka, bo o kupno 
traktować trzeba nieomal z każdym członkiem trybutu, 
a zezwolenie na sprzedaż okupywać drogo u wszystkich 
cząstkowych właścicieli konia. Dalszą trudność stanowi nie
chęć sprzedaży, spowodowana ślepą miłością Araba do ko
nia, wpojoną mu i nakazaną przez Mahometa przepisami 
religijnymi dla tego, że koń szlachetny, wytrzymały i lotny,
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stał się tam nieodzownie potrzebnym do wzmocnienia 
i utrwalenia potęgi i siły wyznawców Proroka.

Skoro europejski kupiec, po mozolnem szukaniu, przy
będzie wreszcie do odnalezionego obozowiska koczujących 
Arabów i chęć nabycia koni oświadczy, otoczy go zaraz 
zgraja ciekawych i tysiącami pytań zarzuci. Niechże kupu
jący wyrazi się z lekceważeniem o pokazanym mu koniu, 
albo w pojęciu Araba nietrafną zrobi uwagę o właściwoś
ciach tej lub owej rasy, niech wreszcie nie dość zręcznie 
konia dosiędzie, a próbując go pod wierzchem, nie po 
oryentalnemu zatoczy, — to przepadł, bo ośmieszony ni
czego już więcej od rozbawionych Arabów nie usłyszy, 
jak tylko chórem, na każde pytanie wykrzykiwane: „boosz 
sub fahel“, co po naszemu mniej więcej „furda panie do
brodzieju“ oznacza, — a wtedy, chociażby taki kupiec był 
najzawołariszym koniarzem w Europie, w Arabii uczuje się 
bezradnym i niedołężnym, bo ośmieszenie jest rzeczą może 
więcej zabijającą hipologa w pustyni, niż, młodego czło
wieka w salonie.

Arabowie, przybyłemu po konie do obozowiska miesz
kańcowi Zachodu nie zaofiarują nigdy do kupna tego, 
co mają u siebie dobrego, tylko zazwyczaj największą li
chotę, przedstawią mu niezrównanie fantastycznie z bra
wurą i zręcznie, aby rozbudzić u niego namiętności, zagrać 
na nerwach, zapalić do kupna, oślepić, otumanić i wymódz 
w ten sposób cenę wysoką. Wprawdzie koczowniczy Arab 
nie wypasa konia na sprzedaż odtłuszczonem mlekiem, go
towanymi ziemniakami, polewką z makuchów i z mąki, ani 
arszenikiem, lub gipsem; nie dodaje mu też fantazyi i tem
peramentu przez zapuszczenie pod ogon terpentyny, papryki
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lub pieprzu, ani wreszcie starych koni nie robi młodymi 
przez umiejętne szlifowanie zębów i kunsztowne wypalanie 
na nich odpowiednich rejestrów, — ale w sztuce przedsta
wienia najgorszego konia za „Perłę Arabistanu“, jest Beduin 
mistrzem nad mistrzami i pod tym względem w kąt zapę
dzi wszystkich żydków z Bałty, Jarmoliniec, Tarnopola lub 
Rzeszowa!

Kupiec obałamucony pięknemi formami oryentalnego 
konia i zachwycony, powiedzmy lepiej, sugestyonowany 
mistrzowskim sposobem jego przedstawienia, zapomina się 
i przyprowadza niestety zbyt często fałszywą ,,Perłę Arabi
stanu“ do kraju, a ta nie poprawia hodowli, szkodzi opinii 
i paczy na Zachodzie pojęcie o dobrym koniu krwi wschod
niej. — Dobrego konia musi kupiec sobie sam wyszukać 
w obozowisku między namiotami, bo mu go Beduin z włas
nej inicyatywy nigdy nie przedstawi do kupna, ale wtedy 
rzeczywistą wartość upatrzonego ogiera, lub klaczy od razu 
rozpoznać należy, bo takie manipulacye, jak: długo przy
patrywać się, z blizka oglądać, rewidować oczy i zęby, ma
cać mięśnie i ścięgna, mierzyć wzrost laską, lub taśmą, mogą 
zabobonnego Araba tak rozgniewać i w takie podejrzenie 
wprawić, że wyzywając i klnąc na czem świat stoi, z ko
niem w cwał jak wiatr uciecze. Pustynny Arab, który nie 
kupczy dobrymi i szlachetnymi końmi, tylko wybiórki sprze- 
daje, nigdy się jednak nie obrazi, gdy mu się chęć kupna 
najlepszego nawet konia oświadczy. Owszem, — to mu na
wet pochlebia i nie powie, że konia nie sprzeda, tylko za
raz zapyta: wiele dasz? — Jeżeli wyszukany koń jest wła
śnie takim, po jakiego się do Arabii przybyło, to wtedy 
należy ofiarować taką cenę, aby ona swą wysokością Be-
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duina w zdumienie wprawiła i równocześnie zachwiała go 
w jego postanowieniu nie sprzedawania konia. Arab zdzi
wiony, powiedzmy wysoką ceną jakby odurzony, albo za
raz z koniem w pustynie się schowa, aby go Giaur złotem 
do sprzedania drogiego mu stworzenia jak szatan nie sku
sił, albo też niczem swego wzruszenia nie zdradzi, tylko 
z całym spokojem i daleko idącą bezczelnością zażąda je
szcze więcej, co jest już poniekąd znakiem, że konia 
będzie można ostatecznie kupić, skoro się nie będzie 
z ceną za niego liczyło.

I rozpoczyna się targ dalekiego Wschodu, — targ 
twardy, zacięty, namiętny, krzykliwy, piekielny, a nawet 
i smutny. Po obozowisku gruchnęła już wieść, że Arab 
konia Giaurowi sprzedaje. Tłum zaciekawionych Bedui- 
nów otacza sprzedającego i kupca, a lada okoliczność może 
przy targowaniu rzeczywiście dobrego konia targ 
popsuć, bo jedni prawdziwie oburzeni wyzywają sprzeda
jącego, że konia cudzoziemcowi na złoto zamienia, inni 
zaś grożąc pięściami doskakują do kupca i wrzeszczą, żeby 
dawał więcej. Zgraja obdartych, brudnych i bosych pa- 
negirystów i heraldyków pustyni wychwala głośno cnoty, 
przytacza zdumiewające czyny i natarczywie zwraca uwagę 
na niezwykły instynkt, ambicyę i rozum targowanego ko
nia, którego pochodzenie, klnąc się na niebo, księżyc 
i gwiazdy, doprowadza kwiecistą mową, zawsze — do jednej 
z pięciu klaczy Proroka! Robi się zgiełk, zamięszanie, 
ciżba i hałas straszliwy, bo i nadbiegłe z namiotów kobiety 
biorą gorączkowo krzykliwy udział w sprzedaży fenomenal
nego konia, — a gromadka nagich, lub na wpół odzianych 
małych i większych dzieci poczyna płakać boleśnie i rzewnie,
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bo przeczuwa, źe utraci serdecznego przyjaciela i ulubio
nego towarzysza zabaw wesołych, a taki szczery płacz kon- 
wulsyjnie do ukochanego konia tulących się dzieci i rzę
siste łzy spływające obficie z prześlicznych czarnych ocząt 
po brązowych twarzyczkach maleńkich Beduinów, — to 
poruszą w pustyni każde serce kulturnego mieszkańca Za
chodu!

I targowany koń, jeżeli jest rzeczywiście szlachetnym 
koniem arabskim, przeczuwając coś niezwykłego dla siebie, 
również nie zachowuje się obojętnie podczas tej sceny. 
Stoi przed namiotem zdziwiony, a całem tern zajściem 
podrażniony, grzebie nerwowo przedniemi nogami w piasku 
doły głębokie; — od czasu do czasu w stronę kupującego 
spojrzy nieufnie i metalicznym głosem raz po raz zarży 
głęboko; każdej ścięgno, szyja i każdy muskuł u niego 
wyprężone, każda żyłka tdrga i krwią nabiega; zawzięcie 
i niecierpliwie gryzie i żuje żelazo brzęczącego wędzidła, 
a płaty wzburzonej piany rzuca w około; — szerokie, roz
warte chrapy zioną ogniem i życiem, strzygące uszy, wy
krojone jak listki' konwalii, pochylając się to wtył to na
przód podchwytują słowa mowy nieznanej, a te wspaniałe, 
prześliczne, wypukłe, czarne, ogniste, a przy tern jednak 
tak łagodne oczy arabskiego konia — jakby ze zdziwie
niem pytają: co to za ludzie nieznani, z jakich powo
dów zakłócają nam nasz spokój domowy, po co oni wła
ściwie z bogatych krain zamorskich do nas w daleką 
odludną i ubogą pustynię przybyli, czy może patrzeć 
na naszą nędzę i biedę, lub też spoglądać na wyniosłe 
szczyty Libanu? A może zachciało się tym dziwnym Giaurom 
niewiernym szlachetnych koni Arabistanu, dla których naj-
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droższym krajem rodzinna pustynia, a najmilszym obrazem 
przestrzeń bez granic i pod jasnem, gwiaździstem niebem 
rzędami na piasku rozpięte białe namioty przyjaciół i pana! 
Bo koń arabski wzrósł wśród koczujących plemion i wy
chował się w namiocie pospołu z dziećmi Araba, tam 
z niemi karmił się z jednej misy, jednem i temsamem mle
kiem wielbłądziem, z niemi z jednej palmy zjadał daktyle, 
a w nocy jedna ich przed zimnem chroniła derka! — Koń 
Araba razem z jego dziećmi bywa głaskany, pieszczony, 
kochany, bicz na nim nie postał z dziada, pradziada, bru
talna ręka najętej czeladzi nigdy go w ciasnej stajni 
nie biła, nie drażniła i nie krzywdziła, więc wychował się 
łagodnym, potulnym, szlachetnym, przywykł do mężczyzn, 
kobiet i dzieci, — i pokochał swego pana i otoczenie, 
a czując się w namiocie członkiem rodziny Araba, drętwieje 
na myśl, że ma go pożegnać.

Przerażony koń i plączące dzieci przeczuły, że ich fa
talizm dotknie boleśnie, bo podczas piekielnego wrzasku 
następuje cisza i tylko słychać, jak kupiec z Arabem trzy 
razy głośno w prawe klasnęli dłonie na znak, że ostatecznie 
co do ceny nastąpiła zgoda i że koń jest już sprzedany. 
Rozpoczyna się druga scena, to jest wypłata zawsze w ta
larach Maryi Teresy i to nowo wybitych, bo Arab w pu
styni banknotów nie uważa za pieniądz, a cośkolwiek przez 
użycie wytarta moneta nie ma u niego kursu al pari. 
Kupiec zziajany targiem burzliwym, ocierając pot z czoła, 
siada na ziemi i na rozpostartym na piasku burnusie za
czyna układać rzędami umówioną kwotę. Tłum interesowa
nych i nieinteresowanych Arabów obsiada kupca, a po 
dając sobie z ręki do ręki każdy pieniądz, nim go kupiec
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na burnus położy, sprawdza, czy nie jest fałszywy, albo 
wytarty i czy brzegów nie ma okrojonych; dobre przyj
muje, wątpliwe odrzuca. Po tej weryfikacyi następuje obli
czenie na burnusie rzędami ułożonych monet. Wprawdzie 
arytmetyka od Arabów wzięła swój początek, ale z biegiem 
lat umiejętność liczenia spadła między potomkami wyna
lazców tej nauki tak nizko, że do przerachowania tysiąca 
sztuk pojedynczych monet potrzeba tam dzisiaj kilka godzin 
czasu i kilka osób.

Ten liczy na palcach, ów markuje dziesiątki i setki 
w ten sposób, że układa rzędami mniejsze i większe ka
myki na piasku, inny po przeliczeniu pewnej kwoty 
wiąże węzełki na sznurku, — a wszyscy, myląc się co 
chwila i przerywając sobie wzajemnie robotę, zaczynają 
znowu od początku liczyć. Kupującemu nie wolno wtedy 
inięszać się do tego rachunku, bo kiedy jemu nie przeszka
dzano w układaniu monet, to niech i on nie przeszkadza 
drugim w sprawdzaniu jego wypłaty. Izba obrachunkowa 
pustyni kończy wreszcie swoją mozolną robotę i Beduini 
zgarniają z burnusa przeliczone pieniądze, aby się nimi po
dzielić, jeżeli koń był wspólną własnością kilku członków 
trybutu. Sprzedanego ogiera lub klacz, wśród ciszy pu
styni, rżenia koni, płaczu kobiet i dzieci, biorą za uzdę, 
żegnają się z nim wszyscy serdecznie, wyrywają mu kilka 
włosieni z grzywy i wycierają go grudką ziemi, — a jak 
stary obyczaj każę, włosie wraz z ziemią oddają nabywcy 
jako znak, że koń przeszedł na jego własność i że może go 
sobie zabrać. Kupiec łagodzi boleść kobiet kilku sztukami 
złotej monety, dzieci tuli w płaczu drobnymi podarunkami 
i zabiera nabytego konia, którego, jeżeli jest rzeczywiście



SYLWETKI KONI ORYENTALNYCH I ICH HODOWCÓW 125

szlachetnym, wysoko cenionym i znanym, co prędzej pod 
silną eskortą odważnych, sowicie opłaconych i bardzo pew
nych Beduinów do najbliższego miasta, o ile możności 
do jakiego konsulatu, lub też klasztoru odprowadzić należy, 
aby go w drodze nie odbiła i w głąb pustyni nie upro
wadziła banda Arabów z innego plemienia albo trybutu.

Dzisiaj coraz to mniej hodowców Zachodu udaje się 
w głąb Arabii po tamtejszego konia. Ministerstwa euro
pejskich mocarstw, nie chcąc ze źle zrozumianej oszczęd
ności narażać funduszów państwowych na olbrzymie koszta, 
wynikające z wysyłania po konie ekspedycyi w otoczeniu 
licznej, zbrojnej i niezbędnie potrzebnej karawany w głę
bokie pustynie Arabii, wskazują miejsca zakupna nie tam, 
gdzie najlepszych ogierów i klaczy szukać należy, tylko 
przy „zielonym stoliku“ wytykają na mapie dokładną mar
szrutę, znanymi i od dawna utartymi szlakami, którymi rok
rocznie jeździ mnóstwo najzwyklejszych turystów, zwie
dzających te miasta dostępnej dla Europejczyka części 
Arabii, a przedewszystkiem Syryi, w których obok brudu 
i niedostatku dalekiego Wschodu spotykamy się równo
cześnie z wygodami, wykwintem i komfortem zachodniej 
kultury. Nic zatem dziwnego, że uczestnicy takiej wyprawy, 
ludzie fachowi i najlepszemi ożywieni chęciami, wracają 
zazwyczaj już po trzech miesiącach do kraju bez koni, albo 
w najlepszym wypadku z kilku końmi nie pierwszorzędnej 
hodowlanej wartości — i wtedy, jak wielu innych, opowia
dają o śniegiem pokrytych szczytach Libanu, cuda o cza
rującym widoku Damaszku, o trudności nabycia prawdzi
wych smyrneńskich dywanów, o rajskiej dolinie Guta, na
miotach Beduinów i Zawojach czarnobrewych Beduinek,
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o wielbłądach, Maronitach, Druzach, Metualach, i ładniutkich 
Misses angielskich, ale nie o koniach z pustynnych i ska
listych okolic Nedżed, Kassim, lub nawet i Schammar, — 
bo w ojczyźnie tych koni nie byli. I możni panowie, a wła
ściciele większych stad oryentalnych, nie wysyłają obe
cnie swych Moszyńskich, Świerczyńskich, Obodyńskich lub 
Burskich w głąb Arabii po konie, bo może takich ludzi już 
nie mają, bo może równie jak Rządy europejskich mo
carstw z wielkimi liczą się kosztami. Jeżeli z uwagą 
przeczytamy tak ciekawe książki jak: jenerała Daumas: „Les 
chevaux du Sa h ara“, — kapitana Rogera Upton: „New 
market and A r a b i a“, — jenerał-majora Tweedie: „The 
Arabian Horse, His Country and People“, — hr. 
Józefa Potockiego: „Notatki myśliwskie z dalekiego 
Wschód u“, — lub wreszcie pani Blunt, żony „angielskiego 
Emira Rzewuskiego“, obszerne dzieło o Arabii, to przeko
namy się, że może najdogodniejszem miejscem do zakupna 
koni arabskich są dla nas dzisiaj Indye angielskie, 
gdzie nieomal wszystkie oficerskie i wierzchowe konie po
chodzą przeważnie wprost z Arabii, a między nimi jest 
pewna łatwość wyszukania i nabycia niejednego ogiera 
i niejednej klaczy z najszlachetniejszych i najlepszych ro
dów. Rozwijający się w tej części świata sport wyści
gowy i wysokie nagrody przeznaczane wyłącz n i e 
dla biegów koni oryentalnych, popyt na te konie 
z każdym rokiem zwiększają, wobec czego chciwi zysku 
handlarze arabscy (jam-bâzes) wyprowadzają corocznie ze 
swych pustyń rodzinnych tysiące ogierów i klaczy przez 
Bassorę i Zatokę perską do Bombay u, Bangolore, Kal
kuty i innych miast Indyi, gdzie wielkie firmy: Ali-
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Asker, Muley Cassim i Ab dullah prowadzą bardzo 
poważny handel arabskimi pustynnymi końmi krwi wschod
niej. Reprezentanci tych firm, rodowici Arabowie, mając 
w ojczyźnie stosunki, przyjaciół i krewnych, mają tern 
samem i możność nabywania w ojczystej pustyni koni szla
chetnych i dobrych taniej, niż europejski kupiec. A że po
dróż okrętem z Europy wprost do miast portowych Indyi 
i transport koni z Madras lub Bombayu przez kanał Sueski 
n. p. do Tryestu jest rzeczą daleko tańszą, niż podróżo
wanie i tułanie się latami z liczną i kosztowną karawaną 
po dzikich pustyniach Arabistanu, przeto dzisiaj wchodzi 
coraz to więcej w użycie kupowanie w Indyach — koni 
z Arabii.



V. 
Jarczowickie stado.

Jak do dziś dnia między hodowcami tułająca się jeszcze 
wieść niesie, to hr. Juliusz Dzieduszycki, wyjeżdżając na 
Wschód daleki, zabrał ze sobą 100 tysięcy dukatów w zlo
cie, ale i ta, na owe czasy tak znaczna suma, nie wy
starczyła na opędzenie kosztów podróży i zakupno koni. 
Z powrotem do kraju musiał hr. Juliusz w Konstantynopolu 
uciec się do kredytu, aby mieć o czem z końmi i ludźmi 
do domu zajechać, a o ten kredyt nie było mu trudno, bo 
milionowa fortuna, nazwisko i najlepsze referencye z kraju, 
właścicielowi jarczowieckiego klucza otwierały tresory ban
kierów w tureckiej stolicy nad ślicznym Bosforem.

Hr. Juliusz Dzieduszycki bawił w Arabii dwa lata 
i zakupił tam do swej jarczowieckiej stajni

Z ogierów: 1. Jurchmena“;
2. „Adsgara“;
3. ,,A b u - C h e j 1 a“;
4. „M e r d ż a m k i r a“;
5. „Abiata“;
6. „Azeta“ i
7. „Koheylana“;
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Z klaczy: 1. „Mleć hę“;
2. „Gazellę“;
3. „Saharę“;
4. „Zulemę“.

Kiedy ludzie hr. Juliusza powracając z Arabii do kraju 
w wąskie, ciasne i brudne uliczki Bejrutu wjeżdżali, Zu- 
lema szła luzem obok Azeta, na którym Hryć siedział.
Wprost na nich jechał dromedarem, zaprzężonym do arby 
o wysokich kołach, jakiś handlarz rozwożący mąkę po mieś
cie i przeciskał się między publicznością, nawołując krzykli
wie swe powolne zwierzę do szybszego biegu. Ludzie hr. 
Juliusza, prowadząc luźne konie w prawem ręku, musieli 
dromedara mijać na lewo, bo handlarz stanął ze swym 
wozem tak blizko muru, że go nie można było minąć na 
prawo. Koń arabski ze swoim towarzyszem pustyni wiel
błądem żyje zazwyczaj w przyjaźni, ale do dromedara czuje 
nieprzezwyciężony wstręt jakiś, jak gdyby dumnym by- 
z piękności swych kształtów i doskonałości zalet, — jak 
gdyby poczucie estetyczne wzdrygało się u niego na widok 
zwierzęcia, którego grzbiet garbaty, zbyt długa, w dół wy
gięta szyja, łeb i ogon bydlęce, wreszcie koślawe nogi 
z palcami długimi — stanowią szkaradną mięszanine form, 
a tern samem i rażący kontrast z pięknymi kształtami szla
chetnego konia. Abiat, na którym Mykoła siedział, zdała 
strzygł już uszami i zdrabniał kroku, ale bocząc się, minął 
dromedara szczęśliwie, a minąwszy poskoczył i parsknął 
wesoło rad, że niemiłego pozbył się widoku. Za Mykołą 
jechał Hryć na spokojnym Azecie, wiodąc Zulemę poręcznie. 
Zulema widząc znienawidzone zwierzę, poczęła się ner
wowo niepokoić, tulić uszy, cofać się i dęba stawać, a umie-

9



130 STEFAN BOJANOWSKI

jętnie prowadzona przez silnego Hrycia, w chwili, kiedy 
już dromedara minęła nagle skoczyła, zarżała i wierzgła 
tak nieszczęśliwie, że prawa zadnia noga dostała się między 
szprychy tuż obok stojącego koła. Spłoszony dromedar 
ruszył, — koło się obróciło, — między sprychami uwięziona 
noga chrupła, — ludzie krzyknęli, — schwycili za koło i Zu- 
lemie wydobyli nogę, ale niestety tak złamaną, że tylko 
na skórze i ścięgnach wisiała. — Jakiś Ormianin poczciwy, 
znający się na leczeniu koni, widząc tę scenę, nadbiegł, 
złamaną nogę obandażował i biedną Zulemę ostrożnie do 
swego zawiódł mieszkania, a nie wołany, nie proszony 
i nie żądając żadnej zapłaty, z litości do konia, ofiarował 
się leczyć i pielęgnować prześliczną Zulemę. — Hr. Juliusz 
zatrzymał się czas jakiś w Bejrucie, ale widząc, jak klacz 
na pasach wisząca cierpiała, posmutniała i w oczach chudła, 
jak jej po złamanej i strasznie opuchłej no^łze ze skóry, 
kością przebitej, ropa obficie zciekała, a miliony much pastwiło 
się nad szlachetnem bezsilnem zwierzęciem, — litościwego 
Ormianina pięknym obdarował upominkiem, czule pożegnał 
smutną Zulemę, zabrał plączącego Hrycia i z resztą koni 
z Bejrutu w dalszą do kraju puścił się drogę.

Ormianin przez hr. Juliusza darowaną mu klacz ponoś 
o tyle wyleczył, że złamana noga się zrosła, ale straszna 
kulawizna pozostała u niej do śmierci.

Hr. Juliuszowi biała Sahara częściowo wynagrodziła 
w Bejrucie poniesioną stratę, bo przyszła z Arabii do Jar- 
czowiec źrebną i tam urodziła klaczkę, którą „Ślepką“ 
nazwano dla tego, że będąc źrebięciem, prawe oko straciła. — 
Ślepka oddała jarczowieckiemu stadu cały szereg źreba
ków, a dwom z nich najpiękniejszym klaczkom, jednej po
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Feruk-Chanie or. per., a drugiej po Dahomanie z familii 
Sahary, hr. Juliusz dał nazwy „Z ulem a“, na pamiątkę 
tej biednej klaczy, którą w Bejrucie tak nieszczęśliwie stracił.

Ponieważ „Ślepka“ przyszła z Arabii do Jarczowiec 
w łonie matki, przeto i tę klacz za importowaną uważać na
leży, a doliczywszy do wyż wymienionych, z Arabistanu 
sprowadzonych koni, poprzednio nabytego, a wówczas jesz
cze żyjącego Bagdada, — jarczowiecka stajnia posiadała 
w ten sposób 1845 r. ośm oryginalnych arabskich ogierów 
i cztery klacze tego samego pochodzenia i tej samej rasy. 
Czy wszystkie te konie wywodziły ród swój od „klaczy 
Proroka“, nad tern hr. Juliusz głowy sobie nie łamał, bo 
wszystkie były tak szlachetne, doskonałe i piękne, że sam 
Mahomet byłby się do nich z pewnością przyznał. Wytrawni 
i fachowi znawcy, którzy zapamiętali kształty i zalety tych 
koni, a z których niestety nie wielu dziś żyje, godzą się 
jednogłośnie na to, że hr. Juliuszowi udało się z Arabii 
przyprowadzić do jarczowieckiej stajni materyał hodowlany 
może najlepszy, jaki kiedykolwiek dostał się do Europy 
z pustyń Arabistanu. Sprowadzenie tych koni w historyi 
rozwoju jarczowieckiej hodowli stanowi po nabyciu Bagdada 
drugi okres sławy, która się rozeszła po całej Polsce i da
leko poza granicami kraju.

Jeżeli przejrzymy zapiski i uwagi porobione przez hr. 
Juliusza Dzieduszyckiego i jego koniuszego p. Edwarda 
Helczyńskiego w książkach i rejestrach jarczowieckiego 
stada, a uzupełnimy je wspomnieniami i opowiadaniem tych 
niewielu osób, które do dziś dnia żyją, dawnymi końmi 
interesują się i mają je cośkolwiek jeszcze w pamięci, to 
możemy zestawić następującą historyę pojedynczych ogierów

9*



132 STEFAN BOJANOWSK1

i klaczy, które hr. Juliusz do Jarczowiec przyprowadził 
z Arabii.

I. Ogiery.
1. „Turchmen“, szpak bez odmiany — i
2. „Adsgar“, kasztan z łysiną i białemi tylnemi no

gami, nie popasały długo w Jarczowczach, bo już w r. 1846, 
a więc w rok po przyprowadzeniu ich z Arabii, oba te 
ogiery sprzedał hr. Juliusz Dzieduszycki austryackiemu Rzą
dowi na Bukowinę do radowieckiego stada. Turchmen 
zakończył życie w Radowcach, natomiast Adsgar od
kupiony po kilku latach od Rządu przez hr. Władysława 
Rozwadowskiego, zginął jako reproduktor w rajtarowieckiem 
stadzie. Oba te ogiery wytworzyły w Radowcach dwa świetne 
rody (Stamm Turchmen i Stamm Adsgar), odznaczające się 
wytrzymałością, normalną budową, pięknemi formami i szyb
kością, — ale równocześnie i małym wzrostem. To też kiedy 
i Radowiec nie oszczędziła ogólna a zgubna pokusa „po
prawiania“ konia oryentalnego przez dodawanie mu za po
mocą Norfolków i Normanów „wzrostu i masy“, — obydwa 
wyż wymienione rody z biegiem lat znikły w radowieckiem 
stadzie, a z nazwiskiem Turchmen i Adsgar spotkać 
się dzisiaj można tylko w starych rodowodach tych szlachet
nych matek, które nam niegdyś oddawały doskonałe konie do 
naszego chowu. — Jakeśmy przy zmianie kierunku hodowli 
wyszli na tych radowieckich pół-krwi oryentalnych 
„Dahomanach“, — „El-Bedavich“, — „Sachagyach“, — lub 
„Abugressach“, z zapożyczoną od Noniusów limfatyczną 
masą i porowatą kością, — o tern opowie nam najlepiej 
historya gatunkowego upadku naszej ogólnej hodowli 
krajowej.
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3. „Ab u-C hej 1“, biały gorczykowaty, z czarnym 
ogonem i takąż grzywą, koń duży, bo 15V2 pędzi austry- 
ackich mierzący, przypominający swą budową angielskiego 
volbluta, musiał być koniem przez Beduinów wysoko ce
nionym, skoro go ,,Ojcem koni“ zwali. Hr. Juliusz Dzie- 
duszycki z wielkim trudem, a jak się później pokaże, nawet 
i z narażeniem życia nabył A bu-C hej la kilkanaście mil 
za Damaszkiem, w pustyni syryjskiej, od całego pokolenia, 
którego nabyty koń wspólną był własnością, a kupił go 
i zapłacił pod tym warunkiem, że członkowie trybutu nie 
pozwolą go zabrać tak długo, aż u nich nie odchowa pewnej 
ilości najlepszych miejscowych klaczy. Hr. Juliusz, za 
radą tłómacza i dragomana, pozornie zgodził się na ten 
przykry warunek i pozostał w obozowisku tak długo, aż 
przy sprzyjających warunkach nie udało mu się w noc ciemną 
dosiąść Abu-Cheila, a dragomanowi Gazelli, nabytej 
od tychsamych Beduinów i w tym samym trybucie. Do- 
padłszy koni puścili się lotem strzały na oślep w nieznaną 
pustynię w kierunku Damaszku. Po niejakimś czasie usły
szeli strzały i głuchy tentent koni za sobą. Całe pokolenie 
gnało za uchodzącymi, ażeby odbić cennego ogiera, o któ
rym się wyrażali: „że jedno tylko słońce na niebie i jeden 
Abu-Cheil na ziemi!“ — Na szczęście, tak Abu-Chejl, jak 
i Gazella, były najszybszymi końmi trybutu, bo może rze
czywiście pochodziły od którejś z tych klaczy, na których 
Wielkiemu Prorokowi udało się umknąć z Medyny do Mekki. 
Hr. Juliusz, zawdzięczając swoje i dragomana życie nie
zwykłej szybkości zakupionych koni, dopadł szczęśliwie Da
maszku i skrył się w bezpiecznych murach austryackiego 
konsulatu.
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Jak długo pozostawał Abu - Chejl w Jarczowcach, trudno 
dziś sprawdzić, bo jedni utrzymują, że popasał tam bardzo 
niedługo, natomiast w jarczowieckich rejestrach i zapiskach 
niema żadnej wzmianki, dotyczącej daty sprzedaży Abu- 
Cheila, — a w uwagach robionych przez kontrolera p. W. 
Laskowskiego w książkach sławuckiego stada czytamy, że 
Abu-Chejl dostał się na reproduktora do Chrestówki w r. 
1853, z czegoby wynikało, że koń ten pozostawał w Jar
czowcach lat ośm, bo to wiemy z pewnością, że z Jarczo- 
wiec poszedł wprost do Sławuty. Nie mniej trudno do
wiedzieć się dzisiaj, z jakich rzeczywiście powodów hr. Ju
liusz pozbył tego wspaniałego, a z takim trudem w Arabii 
nabytego ogiera. Twierdzenie, jakoby potomstwo Abu-Chejla 
w jarczowieckiem stadzie miało przydługie pęciny i było 
„zawieszone“ na przednich nogach, zdaje się być mało uza- 
sadnionem, bo z jednej strony wiemy doskonale, że Abu- 
Chejl pozostawił w Sławucie wyjątkowo doskonałe 
potomstwo, z drugiej zaś strony nie możemy przecież 
hr. Juliuszowi odmówić nadzwyczajnej znajomości rzeczy 
i fachowości w ocenieniu ogiera, jako reproduktora. Być t
może, że Abu-Chejl łączony z jedną lub drugą nieodpo
wiednią pod siebie klaczą, nie przelewał na potomstwo 
swych kształtów i zalet tak, jak tego wymagał bardzo wy
bredny właściciel jarczowieckiego stada, który będąc fan- 
tastą, może nawet cośkolwiek i dziwakiem, pozbywał się 
od czasu do czasu doskonałego konia z niewiadomych po
wodów.

W r. 1858, a więc po pięcioletnim pobycie w Sła
wucie, poszedł Abu-Chejl jako reproduktor z Wołynia na 
Ukrainę do stad hr. Branickich w Białocerkiewczyżnie,
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gdzie pozostawiwszy po sobie, również jak w Sławucie 
doskonałe potomstwo, na ukraińskim stepie swój zasłużony 
żywot zakończył. Jak do dziś dnia przez starych ho
dowców Podola, Besarabii, Wołynia i Ukrainy powtarzana 
wieść niesie, to jednym z najlepszych synów Abu-Chejla 
był „El-Kahr“, nabyty przez Rząd rosyjski i oddany w dłu
goletnią dzierżawę p. Ludwikowi Sadowskiemu w Balinie. 
El-Kahr był biały jak mleko, bez żadnej odmiany i bez 
żadnej plamki, lub jakiegokolwiek znaku, a dzieci jego, 
nawet od siwych matek, były nieomal bez wyjątku maści 
złoto-kasztanowatej, lub gniadej z małemi foremnemi ły- 
sinkami i z mniej lub więcej białemi nogami. Dziwna 
zaiste siła przelewania na potomstwo nie swojej, tylko 
jakiegoś może dziada, lub pradziada maści, — podczas 
gdy przepiękne formy i niezwykłe zalety ojca, 
odziedziczały jego dzieci w sposób niezwy
kły! — Konie z rodu Abu-Chejla w ogóle, w szczególności 
zaś żeńskie potomstwo po El-Kahrze, nadawało się bardzo 
do łączenia z krwią angielską, to też n. p. córki jego, 
odchowywane z volblutami w balińskiem stadzie, oddawały 
niegdyś p. Sadowskiemu materyał koni anglo-oryentalnych 
wysokiej klasy i doskonałego gatunku.

4. „M e r d ż a m k i r“, przez niektórych „Merdżem- 
kirem“ zwany, biały i drobnohreczkowaty, nie musiał być 
w Jarczowcach używany jako reproduktor, bo trudno się 
doszukać śladów jego krwi, tak w metrykach jarczowieckich 
koni, jak i tych wielu innych stad, które w hodowlanym 
stosunku do Jarczowiec stały. Pisząc życiorys Merdżam- 
kira, przeglądałem setki wiarogodnych rodowodów naszych 
oryentalnych koni i spotkałem się z jego jedyną jedną tylko
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córką z Czayki, pochodzącej ze stada p. Konarskiego z Jaj- 
kowiec. Klacz ta po Merdżamkirze, to samo co matka no
sząca nazwisko, oddała po Pielgrzymie II, synu Beni-Bag- 
dada, „Czaykę Izydorowiecką“, prześliczną i doskonałą 
matkę niektórych koni zarzeckiego stada.

Hr. Juliusz Dzieduszycki na Merdżamkirze.

Merdżamkir był przez dłuższy czas ulubionym i nie- 
zdartym koniem wierzchowym hr. Juliusza Dzieduszyckiego, 
pod którym bez najmniejszego wysiłku odbywał marsze da
lekie, forsowne i częste, jak n. p. z Jarczowiec do Jezupola 
na odległości opętanych mil dwudziestu i to w jednym dniu 
i o jednym krótkim tylko popasie. Często się nawet zdarzało, 
że hr. Juliusz, niezwykle ruchliwy i niezmordowany jeździec,
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następnego już dnia odbywał znowu forsowną podróż na 
równie dalekim dystansie, a ambitny, obowiązkowy i zawsze 
chętny poczciwy Merdżamkir szedł pod swoim panem 
z równą fantazyą i niemniejszą szybkością, jak dnia poprzed
niego. Podczas polowań na wilka, lub też na trwożliwego 
zająca, zdradzał Merdżamkir dziwną jakąś żyłkę myśliwską 
i upodobanie w pościgu za uciekającym zwierzem. Za pierw
szym gnał po stepie zirytowany, tuląc uszy i zgrzytając 
zębami, jak gdyby nienawiścią do wilka pałał, — za dru
gim po łąkach i uprawnych polach galopował swobodnie, 
to z prawej, to z lewej nogi, wyrzucając głową i parskając 
wesoło, jak gdyby sobie żartował z śmiertelnej trwogi 
biednego szaraka. Skoro jeden ze synów Koheylana i to 
siwy „Step“ zastąpił hr. Juliuszowi wysłużonego pod wierz
chem Merdżamkira, — Merdżamkir, zawadziwszy o Sła- 
wutę, dostał się w r. 1851 na reproduktora do Białocerkwi 
i tam też zginął.

5. „Abiat“, biały, bez odmiany, koń suchy,-typowy, 
nad wyraz szlachetny i piękny, pozostał do r. 1859 jako 
reproduktor w jarczowieckiem stadzie, wysoko ceniony przez 
samego hr. Juliusza i przez bliższych i dalszych hodowców, 
którzy w żyłach swoich koni krew Abiata mieli. W . 1859 
Abiat zakupiony został przez hr. Kajetana Lewickiego na 
reproduktora do chorostkowskiego stada i tam też swój ży
wot zakończył. W Chorostkowie wycisnął Abiat swoje szla
chetne piętno nieomal na wszystkich po nim przychowanych 
koniach krwi wschodniej, — ale spotęgował u nich równo
cześnie gorącą krew oryentalną do tego stopnia, że ponoś 
nabierały za wiele temperamentu i nerwu. Jeden ze sy
nów Abiata, skarogniady „Ptak“, zakupiony przez Rząd
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austryacki pierwotnie do Babolny, a następnie oddany na 
stacye do Galicyi, w wielu miejscowościach kraju naszego 
rozprzestrzenił krew swoją i do wysokiego stopnia popra
wił gatunek miejscowych koni, dodając im szlachetności, 
zalet i typu. Inny syn Abiata, koń biały, bez odmiany, 
równie szlachetny i niewiele mniej, jak ojciec piękny, za
kupiony został w r. 1862 przez p. Sułtan Abgarowicza, ojca 
p. Kajetana, znanego hodowcy i powieściopisarza. Ten syn 
Abiata, doskonały koń więrzchowy, biorący z wszelką 
łatwością najpoważniejsze przeszkody, łączony w sta
dzie p. Abgarowicza z tamtejszemi szlachetnemi lżejszemi 
klaczami krwi wschodniej, dawał potomstwo drobne i cien
kie, ale później odsprzedany pułkownikowi p. Bielińskiemu 
na Ukrainę, spotkawszy się z tamtejszemi większemi, sze- 
rokiemi i cięższemi klaczami, dawał konie doskonałe, rzecby 
poniekąd można: ideał koni na wskroś „użytkowowych“— 
do powozu, pod wierzch i do brony.

6. „Azet“, często „Ben-Azetem“ i „Izetem“ zwany, 
biały, grubohreczkowaty, był wprost powiedziawszy naj
piękniejszym i najidealniejszym typem pustynnego konia 
wysokiej krwi wschodniej. Prześliczny ten typ odradzał 
się długo w Jarczowcach i wielu innych stadach, a odradza 
się jeszcze do dziś dnia przedewszystkiem w koniach tau- 
rowskich, które z rodu Sahary pochodzą, a w których 
żyłach dużo krwi Azeta płynie. Jeden z najlepszych jego 
synów, siwy hreczkowaty, „Ben-Azet“, ur. w Jarczowcach 
1851 r. z Gazelli, sprowadzonej z pustyni, był przez lat 
siedm t. j. od r. 1864—1871 reproduktorem w Lippicy, 
w tamtejszem prywatnem stadzie cesarskiem. Łączony z cór
kami siwej „Mersuchy", rasy Koheilan-Adjuze, zakupionej
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w r. 1857 przez pułkownika Brudermanna od pokolenia 
Beduinów Anaze El-Rnóla w pustyni syryjskiej na matkę 
do stada w Lippicy, wytworzył tam ród szlachetnych, 
oryentalnych koni, „Stamm Ben-Azet“ zwany, który to ród 
dzisiaj nieomal całkiem już wyginął, przekształcony przez 
lippicańskie reproduktory na silne, szerokie i dość rosłe, 
ale mniej urodziwe tamtejsze konie, wychowywane celowo do 
użytku cesarskiego wiedeńskiego dworu.

Azet był jednym z najlepszych reproduktorów w jar- 
czowieckiem stadzie i w niem też do śmierci pozostał.

7. „Koheylan“ siwy, drobniutką za młodu osypany 
hreczką, jak na pustynnego szlachetnego konia —dość rosły, 
prześliczny ale cienki i lekki, odznaczał się w sposób niezwy
kły — dziwnie wysoko wyrośniętym i odsądzonym 
ogonem, prześliczną, czarno mieniącą się suchą głową, 
nieomal całkowicie pozbawioną sierści — i wspaniałą, cienką, 
zgrabnie w ganaszach zagiętą łabędzią szyją. W koniu 
tym, począwszy od kości szkieletu, które się czuło pod 
muszkułami i taśmami ścięgien, skończywszy na jego czarnej, 
jakby pargaminowej skórze, przebijał typ, kontur rysunku 
i to „coś“, co tak trudno da się opisać, a tak bardzo ce
chuje prawdziwego „syna pustyni i wiatru“. Koń ten nie 
mówiąc głosem, wyrażał swój temperament, dzielność 
i pochodzenie — prześlicznem okiem, wspaniałym ruchem 
i typem. Koheylan posiadając olbrzymie hodowlane zalety, 
stał się też ojcem jakościowo pierwszorzędnych koni, nie- 
tylko w jarczowieckiem stadzie, ale i znacznie dalej poza 
jego granicami, a łączony z klaczami po Bagdadzie, dawał 
potomstwo bez zarzutu pod względem budowy, szlachet
ności i klasy wysokiej. Z oryginalną Gazellą, którą hr. Juliusz
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z Arabii sprowadził, Koheylan spłodził dwie znakomite 
klacze: „Gazę Hę 11“ i „Perkulę“, które w bliższych 
i dalszych generacyach dodały krwi swej oryentalnym na
szym koniom i to pierwsza przez swą córkę: Gazellę 111 
i dwie wnuczki: Gazellę IV i G a z e 11 ę -1 z y d o r ó w k ę

Koheylan.

w pierwszym rzędzie koniom izydorowieckiego stada; na
tomiast druga przez córkę swą: Bonę po Bagdadzie, 
wnuczkę: Bonę po El-Delemim i prawnuczkę Gazellę po 
Hafizie, dodała najwięcej krwi swej koniom taurowskiego, 
zarzeckiego i pełkińskiego stada. Z oryginalną Saharą 
spłodził Koheylan w Jarczowcach „Saharę II“ matkę, 
babkę i prababkę całego szeregu klaczy, również nazwisko
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„Sahara“ noszących, które dobrze się zapisały i jeszcze się 
zapisują w jezupolskiem, taurowskiem i zarzeckiem stadzie.

Ze synów Koheylana odznaczył się w pierwszym 
rzędzie siwy „Step“, który, jak wyż wspomniano, był po 
Merdżamkirze przez czas jakiś jednym z najulubieńszych 
koni wierzchowych hr. Juliusza Dzieduszyckiego, a wy
służywszy się panu swemu dostał się na reproduktora do 
chlubnie znanego stada ś. p. Dyonizego Trzeciaka w Tauro- 
wie. Z Taurowa, Step licząc już 23 lat wieku, poszedł 
jeszcze jako ogier stadny na Podole i to do krasnosta- 
wieckiego stada p. marszałka Aleksandra Sadowskiego i tam, 
pomimo swego podeszłego wieku, pozostawił po trzech la
tach hodowlanej karyery — 28 jeszcze źrebiąt, przeważnie 
klaczek, które później należały do najlepszych matek.

Step był w Krasnostawcach i w okolicy koniem 
powszechnie łubianym, rzecby można nawet „kochanym“, 
a przywiązanie p. Sadowskiego do niego, jak również 
i ogólne interesowanie się tym koniem krewnych, przyja
ciół i sąsiadów krasnostawieckiego domu, było poniekąd 
obrazem dużego okresu niepowrotnie minionego naszego 
życia wiejskiego, życia pełnego swojskich oryginalności, 
swobody, upodobań, form i zwyczajów cechujących „dawną“ 
wieś polską, życia, którego jednym z ważniejszych pier
wiastków i składników był — koń. Kiedy n. p. w Kras- 
nostowcach liczniejsze zebrało się towarzystwo, wtedy po 
obiedzie wychodzono na czarną kawę i cygaro do ogrodu, 
a Step z reguły przyprowadzany bywał ze stajni przed ganek 
dworu. Panowie, panie i dzieci serdecznie witali w lansadach 
idącego jeszcze staruszka, pieścili, głaskali i łakociami 
karmili. Jako koń stary, Step był już wtedy tak przy-



142 STEFAN BOJANOWSKI

kryty grubą i gęstą hreczką, że robił wrażenie konia kasz
tanowatej maści — i tylko to miejsce za kłębem na grzbie
cie, gdzie siodło leży, dziwnie pozostało mu białe do śmierci. 
Pan Sadowski w obec liczniej zgromadzonych gości, czule 
się pieszcząc z ulubionym koniem i głaszcząc go po grzbie
cie, zwykł był mawiać: „Widać że poczciwy kochany „Ste- 
puńcio“ w Jarczowcach darmo owsa nie zjadał i nie próżno
wał pod Julkiem, skoro mu aż białe włoski na grzbiecie 
od siodła porosły!“ — a Stepuńcio wiedząc, że go pan 
chwali, pobrzękiwał wędzidłem, łbem wyrzucał, wyciągał 
się, pod ręką p. Sadowskiego grzbiet wginał i figlarnie 
prześlicznemi oczami, to na lewo to na prawo kokietował 
gości.

Jak Bagdad i Azet, tak i Koheylan, zasłużywszy się 
jak najlepiej jarczowieckiemu stadu, w niem też swój ży
wot zakończył.

II. Klacze.

Wszystkie trzy, maści siwej, przez hr. Juliusza Dzie- 
duszyckiego wprost z Arabii do jarczowieckiej stajni przy- 
przyprowadzone klacze i to:

1. „Miecha“ z pokolenia Nedżdy Koheylan Dueni;
2. „G a z e 11 a“ z pokolenia Anaze Sbaa-Koheyl Agjus i
3. „Sahara“ z pokolenia Nedżdy Koheylan Moradi 

okazały się jak najlepszemi matkami i wszystkie też zakoń
czyły swój żywot w jarczowieckiem stadzie.

Miecha, Gazella i Sahara w pierwszych czterech 
generacyach wytworzyły następujące trzy familie znakomit
szych koni:
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Jak Arabowie tradycyjnie rody swoich najlepszych koni 
wywodzą od pięciu klaczy Proroka, a bodaj czy nie wszyst
kie rodowody najszlachetniejszych ogierów i klaczy wir- 
temberskiego stada dadzą się doprowadzić do sześciu kla
czy, które do Weil zakupił w Arabii Emir Rzewuski, —tak

Gazella.

i u nas w kraju wychowane, udowodnionego pochodzenia 
oryentalne konie, a więc przedewszystkiem w Jezupolu, 
Jabłonowie, Taurowie, Pełkiniach i Zarzeczu, są w prostej 
linii przeważnie potomkami Miechy, Gazelli, lub też 
Sahary.

Wyjątek stanowi stado w Gumniskach, którego ko
nie w Sławucie początek swego rodu mają, -— natomiast
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II Familia „Gazella“.
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w żyłach koni zarzeckiego stada płynie przez „Cygankę 
niesłuchowską“ i „M o ł o d c a“, — złączona krew „Sa
hary“ i „T h e b y - M u n i ry“, czwartej oryginalnej 
arabskiej klaczy, sprowadzonej z dalekiego Wschodu 
za pośrednictwem Prospera Zimermana do stada hr. Kazi-

Sahara.

mierzą Dzieduszyckiego w Niesłuchowie. W r. 1870 hr. Sta
nisław Dzieduszycki nabył w Niesłuchowie do swego stada 
w Starym Groźdźcu „Cygankę niesłuchowską“, córkę 
Theby Muniry i Mol od ca, który był synem Sahary 
i Bagdada, — a Cyganka niesłuchowską i jej córka 
„Myszka“ po Pielgrzymie, synu Bagdada, — dały
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początek dzisiejszemu zarzeckiemu stadu koni czystej 
krwi wschodniej.

Hr. Juliusz Dzieduszycki, podczas swego w Arabii 
pobytu, zbadał gruntownie tamtejszy sposób wychowu pus
tynnego konia krwi wschodniej i przekonał się, że u nas 
konie tej rasy degenerują w pierwszym rzędzie dlatego, 
ponieważ reproduktory i matki za mało są poddawane dość 
surowej próbie co do wytrzymałości i zdrowia. Hr. Juliusz 
zrozumiawszy doskonale, że bez pracy i bez badania pod
czas niej użytkowej wartości osobników przeznaczanych do 
rozpłodu, gałganieje najlepsza nawet hodowla, zaprowadził 
w Jarczowcach, na sposób angielski, głośne czasu swego 
polowania „par force“, na których jego ulubione konie har
towały swe zdrowie i wyrabiały muszkuły, ścięgna i płuca, 
zdając przy tern równocześnie trudny egzamin, jak wiele 
potrafią wytrzymać i zdziałać. Co więcej, — był nawet czas, 
w którym jarczowieckie oryentalne konie walczyły na publicz
nej wyścigowej arenie o palmę zwycięstwa z angielskimi 
końmi. Hr. Juliusz, z bogatym zasobem wiedzy, nabytej 
podczas pobytu na dalekim Wschodzie, stosując się do no
woczesnych wymogów kulturnego świata, pokierował ho
dowlą w tak mistrzowski sposób, że Jarczowce stały się 
uprzywilejowanem miejscem ciekawych wycieczek i miłego, 
dłuższego pobytu wielu hodowców i miłośników oryental- 
nych koni, — bo w tych „dawnych“ Jarczowcach otwierały 
się wówczas drzwi ze salonu nieomal wprost do wspania
łych stajen, w których kilkadziesiąt przepysznych koni 
krwi wschodniej żyło bez troski, dla przyjemności i fan- 
tazyi właściciela stada oraz do użytku hodowli miejscowej 
i kraju.
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Jak szerokiego rozgłosu i światowej sławy nabrało 
jarczowieckie stado, tego najlepiej dowodzi to, że cesarz 
Franciszek Józef, za swojej pierwszej bytności w Ga- 
licyi 1851 r., obecnością zaszczycił Jarczowce,; podejmo
wany po pańsku przez ich właściciela w licznem i świet- 
nem otoczeniu krewnych, sąsiadów i przyjaciół jarczowiec- 
kiego domu. Młody Monarcha, miłośnik koni i znakomity 
jeździec, zachwyca się widokiem prześlicznego stada, do
kładnie ogląda i pieści najpiękniejsze jego okazy, nie szczę
dzi hr. Juliuszowi pochwał i wyrazów wysokiego, a szczerego 
uznania, pięknym upominkiem obdarza koniuszego p. Ed
warda Helczyńskiego, o kilka godzin przedłuża przeznaczony 
czas na pobyt w Jarczowcach, wreszcie z wytworną, a praw
dziwie serdeczną grzecznością żegna gospodarza i gości, 
wsiada do powozu z ówczesnym namiestnikiem hr. Go- 
łuchowskim i rusza w drogę do Tarnopola, — otoczony wspa
niałą banderyą miejscowych gości, którzy z hr. Juliuszem 
na czele odprowadzali cesarza do granic jarczowieckiego 
klucza. — Lato ustąpiło już wtedy miejsca jesieni, roz
ległe pola zorane, lub puste, bo z nich zwieziono ostatnie 
snopy owsa i hreczki, chylące się słońce rzucało z boku 
na drogę czerwonawe promienie, — a tą drogą, jakby po ste
pie, na złoto-gniadym prześlicznym arabskim ogierze mknie 
urodziwy jarczowiecki kozak stajenny, wyprzedzany przez 
kilka lotnych chartów podolskich. Za kozakiem, który z wy
soko w górę podniesioną prawą ręką, nawoływał głośno, 
aby wszystko co żyje ustępywało z drogi, bo cesarz jedzie,— 
galopują na cudnych, jak śnieg białych oryentalnych kla
czach Hryć i Mykoła, a galopują tak dziwnie, jak gdyby 
byli Beduinami, co przez pustynię lecą! Kilkadziesiąt
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kroków dalej toczy się szybko czterokonny powóz cesarza, 
otoczony tłumnie barwną i wesołą kalwakatą jeźdźców wy
twornych, którzy siedzieli na najlepszych i najpiękniejszych 
ogierach i klaczach jarczowieckiego chowu, — a tam 
w dali, jakby w ariergardzie za nimi, w błękitnych kur
tach spiętych pasami, w szerokich hajdawerach z żółtym 
lampasem i w czarnych baranich czapkach, na których żółte 
migocą denka, pędząc za resztą, dogania powóz cesarza 
kilkunastu dworskich kozaków i ginie w gęstych obłokach 
kurzawy, pyłu i piasku, sypiącego się smugami z pod 
stalowych kopyt jarczowieckich koni.

Co za szkoda, że wówczas w Jarczowcach Kossaka 
nie było! Malował on wtedy konie w stolicy Francyi, 
świata i sztuk pięknych, gdzie z Horacym Vernetem łączyło 
go wspólne upodobanie —malowania koni i bitew. Poznanie 
z Vernetem ułatwiła Kossakowi w Paryżu księżna Marcelina 
Czartoryska, najzdolniejsza uczennica Szopena, najwierniej 
i najsubtelniej odtwarzająca po mistrzowsku najpiękniejsze 
jego utwory. Vernet przyjął Kossaka nader życzliwie 
i z wielkiem zainteresowaniem oglądał kilka jego obrazów 
i szkiców, nie dość jeszcze wprawną malowanych ręką, 
a zapytany do kogo po naukę należy się udać, rzekł do 
Kossaka te znane słowa: „chez personne, — observer la 
nature et produire, voila l’école qu’il vous faut“. Rada była 
niezaprzeczenie dobrą, ale w tym wypadku zbyteczną, bo 
natura, życie i otoczenie były już od dawna dla Kossaka 
jego szkołą malarstwa. Na ukraińskich stepach, skrzących 
się z rana kwiatami wśród perełek brylantowej rosy; w la
sach ozłoconych promieniami zachodzącego słońca jesieni ; 
na łąkach, ponad któremi ciągnęły sznury żórawi ; w stajni
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wśród koni, chartów i dworskich kozaków; w kniejach 
przy muzyce psów gończych i trąbki myśliwskiej; na 
rozległych polach, z których fornale czwórkami zwozili 
snopy pszenicy; przed pałacem, dworkiem, chatą, a nawet 
pod płotem z chróstu uwitym, gdzie nie było nudnych pro
fesorów, śpiących modeli, potrzaskanych manekinów i nie- 
umytych, rozczochranych kolegów w brudnych i obdartych 
pelerynach, — Kossak, nie myśląc jeszcze o Paryżu i Ver- 
necie, malował już od lat chłopięcych nasz kraj i ludzi, 
nasze konie, psy, bydło i ptastwo, nasze niebo, jary, lasy 
i wody, nasze mogiły, kurhany i stepy, nasze zboża 
i kwiaty, — jednem słowem nasz świat cały. Kossak 
był samoukiem, a stał się w swoich zaletach i wadach tak 
olbrzymio oryginalnym i tak bezwzględnie samodzielnym 
dla tego, że żaden wpływ obcy, żadne naśladowanie, żadna 
utarta metoda i żaden szablon nie skoszlawiły jego talentu 
i nie osłabiły jego indywidualności. Jeżeli Kossaka nazy
wamy „polskim Vernetem lub Meissonierem“, to mu nie- 
tylko nie pochlebiamy, ale przeciwnie, takiem porównaniem 
wyrządzamy mu nawet krzywdę, bo Kossak i od Ver- 
neta i od Meissoniera miał większy talent, głębsze poczu
cie prawdy i silniejszą obserwacyę, a tworząc pod bez- 
pośredniem wrażeniem natury, otoczenia i życia, ani je
dnego, ani drugiego z tych malarzy nigdy w niczem nie 
naśladował.

Po sprzedaży Abiata do Chorostkowa i po zabraniu 
przez Mahometa do końskiego raju starego Bagdad a, 
Azeta i Kohejlana, byli w jarczowieckiem stadzie po
czątkowo przez czas jakiś reproduktorami ich synowie i to 
przedewszystkiem: Ben-A zet, Łokietek, Beni-Bag-
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dad, Pielgrzymem zwany i Mołodec-Bagdad, syn sta
rego Bagdad a i Sahary, ale ten ostatni długo nie 
ojcował w stadzie, bo zdarłszy się raz z uździenicy, wypadł 
ze stajni z tak niebywałą fantazyą, że rozawanturowany, wy
prawiając szalone harce i najniemożliwsze lansady i skoki, 
jak gdyby jakie bielmo padło mu na oczy, uderzył głową 
o mur i padł na miejscu nieżywy. — Dla uniknięcia chowu 
w pokrewieństwie i do odświeżenia krwi nabył hr. Juliusz 
w r. 1858 dwa oryentalne ogiery: białego „Maltę“ (Malta, 
Presse), od jenerała br. Simsen na wyspie Malcie — i skaro- 
gniadego F e r u k-C h a n a w Paryżu w prywatnej stajni ce
sarza Napoleona.

Ogiera Malta-Presse, przypominającego figurą 
a może nawet i typem Az et a, kupił hr. Juliusz początkowo 
do stada, a po niejakimś czasie darował go żonie pod 
wierzch, na który to zaszczyt Malta w całej pełni zasłużył, - 
a zasłużyć sobie na ten zaszczyt było rzeczą wcale nie 
łatwą, ponieważ pani Juliuszowa w ocenieniu konia była 
osobą bardzo wymagającą, a nawet może i wybredną, bo 
urodziła się i wzrosła w tradycyach, atmosferze i otoczeniu, 
przywykłem do wytworności i zbytku.—Jej dziad po stro
nie matki, p. Józef Morzkowski, ożeniony z Duklaną 
z Hańskich, jeden z najbogatszych posesyonatów Wo
łynia, pozostawił po sobie trzy córki i majątek, którego 
wartość oszacowano w owych czasach na 14 milionów złp. 
Jedna z panien Morzkowskich i to panna Joanna, wyszła 
za marszałka krzemienieckiego p. Teodora Bób r-Piotr o- 
wickiego, młodszego z dwóch synów jenerała Kajetana 
Bobra z Zahajec. Pan Teodor Bóbr-Piotrowicki, jak Jan 
Turkułł w swoich „Gawędach familijnych" powiada, do-
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stał od ojca majątek olbrzymi, bo składający się z nastę
pujących wsi na Wołyniu w powiecie krzemienieckim: Za- 
hajce i Cecenjówka; w pow. dubieckim: Wojnica, Pere- 
kale, Kniahiń i Dorostaj; w pow. konstantynowskim: Cze- 
pelówka i Woskodawice; w pow. włodzimierskim: Zahorów, 
Łukowicze, Buszkowicze, Oryszcze, Kremesz i Zaszczytów; 
wgubernii podolskiej: ogromną wieś Nosówce; na Besarabii: 
wieś Szozę z kilku folwarkami, — oprócz tego dwa futory 
w blizkości Odessy, a w Odessie samej: kilkanaście domów 
i kilka spichrzy na zboże, wódkę i cukier. Na przyjęcie 
swej uroczej żony urządził p. Teodor w Zahajcach wspa
niałą rezydencyę w najwytworniejszym guście i z magnackim 
przepychem. Cztery miliony złp. posagu p. Joanny zlały 
się w jedną całość z milionami p. Teodora, — a stare Za- 
hajce, w których iście dworska zapanowała etykieta, za- 
brzmiały muzyką rogów myśliwskich, rżeniem najpiękniej
szych koni, graniem ogarów, nawoływaniem dojeżdżaczy 
i głosem muzyki tanecznej, lub koncertowej. — Życie pani 
Bobrowej, która była, rzecby można, „małą królową“, za
częło w Zahajcach płynąć szczęśliwie wśród samych przyjem
ności, dostatków i zabaw, bo p. Teodor, byle dogodzić 
swej ślicznej żonusi, otaczał ją zbytkiem, wymyślał rozrywki, 
zezwalał na wszystko i nie żałował na nic. Kiedy n. p. młoda 
pani Bobrowa, powracając razu pewnego z Odessy do domu, 
nabawiła się w drodze bólu zębów i strasznie cierpieć za
częła, to przerażony i o zdrowie swej żony troskliwy p. Teo
dor, wysłał natychmiast konne sztafety do Wiednia po słyn
nego naówczas lekarza-dentystę p. Kaligę, który przyjechał 
ze stolicyi Austryi do wołyńskich Zahajec — wyrwać nieszczę
sny ząbek pięknej pani Joanny. Państwo Bobrowie mieli
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dwie córki: Ludwikę i Zofię, — „Lolly“ i „Sophi- 
nette“, jak je zwykle nazywała matka. Z tych: panna Lud
wika wyszła zahr. Maurycego Potockiego i była matką 
w r. z. zmarłego hr. Augusta, tego najpopularniejszego 
polskiego sportsmana, który zżywszy się z Warszawą, rzadko 
ją opuszczał, kochał ją i był przez nią prawdziwie kochany. — 
Drugą zaś córkę państwa Bobrów, pannę Zofię, poślubił hr. 
Juliusz Dzieduszycki, właściciel jarczowieckiego 
klucza.

Pani Juliuszowa, urodzona i wychowana w prześlicz
nych i wspaniałych Zahajcach, spędziła za granicą z matką 
i siostrą sporą część swoich lat młodych, w kwiecie arysto- 
kracyi, w kołach znawców i lubowników sztuk pięknych, 
w epoce najbujniejszego rozwoju europejskiego romantyzmu 
i w towarzystwie, które teatra, bale, koncerty, rauty, pikniki 
i inne zabawy, — przeplatało sobie dla rozmaitości prze
jażdżkami konnemi i polowaniem z chartami. Pani Juliu
szowa miała zatem aż nadto sposobności poznania najpierw 
w rodzinnych Zahajcach, a później i za granicą, jak koń 
wierzchowy wyglądać i jak pod damą chodzić powinien. 
Jeżeli zatem pani Zofia w porozumieniu z tak wymagają
cym i wytrawnym znawcą, jakim był jej mąż hr. Juliusz, 
z kilkudziesięciu pięknych i wspaniałych jarczowieckich 
koni upatrzyła i wybrała sobie pod wierzch nie innego 
konia, tylko Maltę, — to wynika z tego, że Malta musiał 
być ślicznym i doskonałym koniem — pod damskie siodło.

Feruk-Chan, karo-gniady, przez wielu „Feruch- 
Chanem“ zwany, zakupiony został na Wschodzie pod wierzch 
dla cesarza Napoleona, ale nie był przez niego używany, 
bo złośliwy temperament tego konia nie odpowiadał wyma-



SYLWETKI KONI ORYENTALNYCH I ICH HODOWCÓW 155

ganiom cesarza. Hr. Juliusz będąc w Paryżu dowiedział 
się o tern i nabył Feruk-Chana w cesarskiej stajni do 
jarczowieckiego stada. Koń ten rosły, kościsty, górą i spo
dem długi, nieco podkasany, bo o żebrach cośkolwiek krót
kich i płytkich, z ładnie modelowaną głową, ale z dość cięż- 
kiem uchem i nie bardzo w ganaszach smaczny, — miał na 
szyi, jakby od kuli głęboką, włosów pozbawioną bliznę 
i stąd też może powstała o nim legenda, że krymską od
bywał kampanię. Feruk-Chan był koniem bardzo ro
dowym i niewątpliwie oryentalnym, ale jak sam hr. Juliusz 
i wielu innych twierdziło, był koniem — perskim, a nie 
arabskim. Feruk-Chan służył czas jakiś jako reproduk
tor w jarczowieckiem stadzie i był zarazem koniem wierz
chowym hr. Juliusza, ale tak złośliwym, niebezpiecznym i do 
jeżdżenia trudnym, że tylko sam właściciel i stajenny Hryć 
umieli go pod siodłem użyć i w ryzach utrzymać. Razu pe
wnego odwiedził Jarczowce p. Marceli Kęplicz z Arta- 
sowa, dobry znajomy hr. Juliusza. Przy śniadaniu hr. Juliusz 
zaproponował konną przejażdżkę na jeden z odleglejszych 
folwarków, gdzie młodzież stała. Przyprowadzono przed ga
nek dworu osiodłane konie: „Maltę“ dla gościa, a „Feruk- 
Chana“ dla gospodarza domu. Pan Marceli, który doskonale 
jeździł, naparł się jechać na F e r u k - C h a n i e. Hr. Juliusz 
przestrzegał, stanowczo odradzał, sprzeciwiał się, a nawet 
i gniewał, ale w żaden sposób wyperswadować nie mógł, 
więc ostatecznie wsiedli i pojechali, majac konnego Hrycia 
za sobą. Feruk-Chan zmiarkowawszy innego na sobie 
jeźdźca i inną jak swego pana rękę, zaraz za bramą począł 
się nerwowo niepokoić, tulić uszy, siekać zębami, boczyć 
się, galopować, to drepcić, to lansady dawać, pyskiem jeź-
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dźcowi z ręki gwałtem cugle wyrywać i dęba stawać. — Pan 
Marceli łagodził, uspokajał i panował umiejętnie dość długo 
nad rozdrażnionym koniem, który rozjuszony i do ostate
czności zniecierpliwiony, dawszy niespodzianie i w jednej 
chwili kilka nieregularnych, a szalonych szczupaków, spiął 
się i z jeźdżcem na ziemię wznak runął, — ale runąwszy 
w mgnieniu oka zerwał się i rycząc jak dzika bestya po
czął leżącego na ziemi p. Kęplicza w straszny sposób 
zębami kąsać i przedniemi tratować nogami. Hr. Juliusz 
zeskoczył z Malty, by ratować krwią zbroczonego p. Mar
celego. Nadbiegł i Hryć poczciwy, który znając dosko
nale podstęp i wybiegi Feruk-Chana, wskoczył na niego, 
w jednej chwili zebrał go w cugle, a dawszy mu ener
giczne i silne łydki, w cwał na zorane puścił się pole, 
gdzie podolskim batem rzetelnie i wyraźnie wypisał Feruk- 
Chanowi na jego perskiej skórze kilkadziesiąt cennych 
uwag jak koń wierzchowy w Jarczowcach pod gościem 
chodzić powinien. Pana Marcelego strasznie pokąsanego, 
stratowanego i ponoś z kilku złamanemi żebrami, odwie
ziono powozem do dworu, gdzie lecząc się kilka tygodni, 
pokutował za zbyt wielką odwagę i śmiałość do złośli
wego, a nieznanego konia. Hr. Juliusz po tym wypadku 
znienawidził Feruk-Chana i w r. 1864 sprzedał go do 
Sławuty. W Sławucie, a raczej w Satanowie, przychowane 
po nim konie były przeważnie duże, szerokie, kościste, 
z kłębami wyrośniętymi, często maści bułanej i nie mniej 
często „kłapouchy“. — Dwie bułane córki Feruk-Chana: 
„Wystawa“ i „Maryeta“, otrzymały w Paryżu medale złote 
za nadzwyczajną szybkość i niezwykle elegancką, smaczną 
i świetną umiejętność chodzenia w zaprzęgu. Klacze te po-
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wróciwszy z paryskiej wystawy na Wołyń i oddawszy po 
dwie córeczki Satanowskiemu stadu, poszły na matki do 
stada p. Ludwika Sadowskiego w Balinie.

Po sprzedaży Feruk-Chana do Sławuty, były do 
r. 1868 następujące ogiery reproduktorami w jarczowieckiem 
stadzie: wyż wspomniany Łokietek, syn Azeta i Ślepki, 

Emir i Da h oman or. ar. z Babolny, — Seglawi 
or. pers — i poprzednio już raz wymieniony Ben i-Bag
dad, Pielgrzymem zwany. Do roku 1871 stanowiły dwa in
ne oryentalne ogiery z Babolny i to: HadudyiEl-De- 
lemi, a do r. 1876 Hami z Babolny, którego wielu mylnie 
identyfikuje z Quodlibetem, anglo-arabem, synem angiel
skiego Canaletti i klaczy czystej krwi arabskiej. W roku 
1876 przychodzi do Jarczowiec Obejan i Krzyżyk or. 
ar. kupiony przez hr. Juliusza w Wiedniu od Sefer-Baszy 
Kościelskiego. W r. 1877 dostaje się na reproduktora do 
jarczowieckiego stada: Ub eran or. ar. — i zamieniony, 
czy też przez ś. p. starego ks. Romana Sanguszkę hr. Ju
liuszowi w upominku dany sławucki Hindostán, syn or. 
ar. Amruch. W r. 1883 posłał hr. Juliusz na czas jakiś 
Hindostana na Wołyń, do Szelwowa, majątku swej żony, 
gdzie poprzednio utworzoną już została filia jarczowieckiego 
stada przez posłanie 12-tu pięknych, doskonałych udowo
dnionego pochodzenia i czystej krwi oryentalnych jarczo- 
wieckich klaczy. Od roku 1883, aż do śmierci hr. Juliusza 
i do czasu zwinięcia jego stada, używano w niem przewa
żnie oryentalnych reproduktorów rządowych, posiłkując się 
równocześnie najlepszymi ogierami własnego chowu.

Z wyż wymienionych ogierów wyróżniły się: H a d u d y, 
El-Delemi, Krzyżyk i Hindostán. — HadudyiEl-
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Delemi może w niczem nie ustępowały oryginalnym arab
skim importowanym reproduktorom, bo oba były piękne, 
szlachetne, wyborne i świetne. Pierwszy zasłużył się zro
dzeniem z klaczy Rozmaita, (po El-Delemi z Sahary 
po Koheylenie z Sahary sprowadzonej z puszczy) siwego 
El-Kebira, jednego z najlepszych ogierów „Dzieduszy- 
ckich“ stada, — a zasługą drugiego było spłodzenie kilku
nastu klaczy, których krew wysoko szlachetna i dobra pły
nie jeszcze do dziś dnia, przedewszystkiem w jezupolskiem 
stadzie.

Krew Krzyżyka rozeszła się szeroko po wielu sta
dach w kraju, a w pierwszym rzędzie po jabłonowskiem, 
jezupolskiem, taurowskiem i chorostkowskiem stadzie.

Hindostán dawał konie pięknych form, wielkiej 
szlachetności, o przepysznych szyjach i wspaniałych cho
dach. Jeden ze synów Hindostana i Kitki, siwy ogier, 
to samo co ojciec noszący nazwisko, ur. w Jarczowcach 
1880 r., był reproduktorem w Chorostkowie przez lat kilka 
i dobrze się zasłużył tamtejszemu stadu.

Podczas światowej wystawy w Wiedniu 1873 r. w cza
sie od 18 do 27 września, chów koni galicyjskich reprezen
towany był przez trzy stada i to: stada bar. Jako ba 
Romaszkana z Horodenki, p. Edmunda Jastrzęb
skiego z Dębna i hr. Juliusza D z i e d u s z y c k i e g o 
z Jarczowiec.

Piewszy wystawił cztery klacze, urodzone w Horodence 
z matek krajowych, uszlachetnionych krwią oryentalną, a po 
ogierze „Young John Buli“, pół krwi angielskim, ur. 1855 r. 
którego rodzicami byli: pełnej krwi anglik „John Buli“
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(po Muley Molochu z Chapeau d’Espagne) i klacz „Miran- 
ka“, (po Championie z Miranki starej). Były to klacze:

1) „Aglaja“, karo-gniada z Aglai starej,
2) „Wista“, brudno-kasztanowata z Deli,
3) „Halka“, kara ze starej Halki,
4) „Zanda“, kara ze starej Zandy.

Drugi wystawił 5 ogierów swego chowu i to:
1) „Tahira“, gniadego po Abd-El-Kaderze z Leily,
2) „Omaira", karo-gniadego po Tahirze z Sahary,
3) „Saida“, karo-gniadego po Tahirze z Heydey,
4) „Tricka“, tarant, po Tahirze z Tarantowatej,
5) „Tracka“, tarant, po Tahirze z Tarantowatej.

Dwa ostatnie ogiery bardzo oryginalnej maści i nie 
mniej ładne, zakupione zostały do stajni króla włoskiego.

Hr. Juliusz Dzieduszycki wystawił 24 klacze stadne, 
wszystkie własnego chowu i wszystkie czystej krwi oryen- 
talnej, których nazwiska, maść, wiek i pochodzenie:

1) „Gazella“, siwa hreczkowata, 14 lat, po Abiadzie 
z Gazelli,

2) „Grata“, siwa hreczkowata, 14 lat, po Azecie z Sa
hary,

3) „Kitka, siwa hreczkowata, 13 lat, po Bagdadzie 
z Ślepki,

4) „Bona“, siwa, 13 lat, po Mołodźcu z Perkuli,
5) „Podgorzałka“, siwa hreczkowata, 13 lat, po Piel

grzymie z Podgorzałki,
6) „Kamelia“, srebrno siwa, 12 lat, po Pielgrzymie 

z Miechy,
7) „Fulta“, kasztanowata“, 11 lat, po Ben-Azecie z Ka

taryny,
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8) „Paraszka“, srebrno-siwa, 9 lat, po Malcie z Gazelli,
9) „Mindzia“, siwa, 9 lat, po Malcie z Mindzi,

10) „Leda“, ciemno siwa, 8 lat, po Malcie z Mindzi,
11) „Czarnołatka“, siwa hreczkowata, 8 lat, po Piel

grzymie z Czarnołatki,
12) „Galantka“, siwa hreczkowata, 8 lat, po Emirze 

z Galantki,
13) „Zulema“, gniada, 7 lat, po Dahomanie z Miechy,
14) „Bona młodsza“, siwa, 7 lat, po Łokietku z Bony,
15) „Panna“, siwa, 7 lat, po Łokietku z Panny,
16) „Dorota“, kasztanowata, 7 lat, po Emirze z Miechy.
17) „Wołynianka“, siwa, 7 lat, po Łokietku z Nelzonki,
18) „Miecha“, siwa, 7 lat, po Dahomanie z Kamelii,
19) „Lwowianka“, gniada, 6 lat, po Dahomanie z Miechy,
20) „Grata młodsza“, siwa, 6 lat, po Dahomanie 

z Graty,
21) „Miecha mniejsza", siwa, 6 lat, po Dahomanie 

z Mlechy-Elasus,
22) „Zahorka", siwa, 6 lat, po Malcie z Kataryny,
23) „Dagmara“, siwa, 5 lat, po Dahomanie z Kamelii,
24) „Gazella młodsza“, siwa, 4 lat, po El-Delemi z Ga

zelli starszej.
Sąd międzynarodowy, w skład którego wchodzili z Ga- 

licyi panowie: hr. Juliusz Dzieduszycki i hr. Wil
helm Siemieński, a jako zastępcy: Edward Dzwon
ko ws ki i Erazm Wolański, przyznał p. Chelczyli
skiem u, dyrektorowi jarczowieckiego stada: „Medal dla 
współpracowników“, — natomiast hr. Juliusz Dziedu
szycki, jako członek sądu międzynarodowego, zrzekł się 
prawa do nagród.
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Cesarz Franciszek Józef, który nie zapomniał swej 
bytności w Jarczowcach, przybył w towarzystwie króla 
Wiktora Emanuela na plac wystawy, aby zobaczyć jarczo- 
wieckie konie, — a witając uprzejmie hr. Juliusza, przed
stawił go królowi włoskiemu w ten sposób: „Permettez Sire, 
que je Vous présente le comte Dzieduszycki, le premier 
éleveur de mon empire“. — Kolekcya „jarczowieckich arabek“ 
zwracała na wystawie wiedeńskiej powszechną uwagę znaw
ców, lubowników koni i szerokich warstw licznej publiczności, 
która nie mając pojęcia co to za konie, z zajęciem i z pe- 
wnem zdumieniem patrzała na te nieznane a prześliczne 
okazy krwi wschodniej, myśląc, że one z pustyni Arabii, 
czy też Persyi, albo może z Afganistanu przez Jarczowce 
wprost na bruk wiedeński przybyły. — Hipolodzy i ludzie 
fachowi, podziwiając szlachetność, piękne formy, regularne 
i przepyszne chody, a nawet i harmonijną budowę jarczo
wieckich koni, krytykowali jednak dwie rzeczy: lekkość 
kalibru i wzrost mały, — bo najroślejsza z wystawionych 
klaczy mierzyła 15, 5', a najmniejsza 14, 3'.

Hr. Juliusz zmarł bezpotomnie we Lwowie 23 stycznia 
1885 r., a stado w Jarczowcach przez sukcesora zwinięte 
zostało.

u



VI.
Jezupol, Jabłonów, Taurów, Pełkinie i Zarzecze.

Świetność jarczowieckiego stada trwała przeszło ćwierć 
wieku i czas ten słusznie nazwać można „erą h r. Juliu
sza D z i e d u szy ck ie go“, bo hr. Juliusz był wówczas 
wyrocznią dla hodowców oryentalnych koni, a przez niego 
wychowywane reproduktory i matki odgrywały wtedy rolę 
pierwszorzędnego znaczenia w szerokiej hodowli krajowej. — 
Jak wiele stad posiłkowało się przez tę ćwierć wieku ma- 
teryałein hodowlanym jarczowieckich koni, trudno wyliczyć 
i trudno sprawdzić, bo wówczas hodowcy mniej jeszcze 
niż dzisiaj pisali, a w Jarczowcach samych więcej, le
piej i dokładniej konie chowano, aniżeli notowano na
zwiska sprzedanych, lub przez hr. Juliusza do chowu daro
wanych ogierów i klaczy. Śmiało jednak i bez żadnej prze
sady powiedzieć można, że w tym czasie nie było 
w Galicyi, a nawet i dalej, stajni wychowującej 
oryentalne konie, któraby nie miała przynaj
mniej jednego reproduktora lub matki z jar
czowieckiego stada.

Zupełnem milczeniem nie można pominąć tych 
z Jarczowiec pochodzących ogierów, które rozszedłszy się
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po szerokim świecie, w miejscowej lub ogólniejszej hodo
wli koni krwi wschodniej jako reproduktory wybitniejszą 
odegrały rolę i dlatego też do dziś dnia u hodowców w ży
wej pozostały pamięci. I tak: Adsgar w Radowcach, — 
Ture hm en w Radowcach i w Rajtarowicach, — Abu- 
Chejl w Sławucie i Białocerkwi, — Merdźamkir rów
nież w Sławucie i Białocerkwi, — Abiat i Hindostán 
w Chorostkowie, — Feruk-Chan w Sławucie, — El- 
Kah r w Balinie, — Ptak w Babolnie i na wielu stacyach 
w Galicyi, — Bagdad II również w Babolnie, — Ben- 
Azet w Lippicy, — Step w Taurowie i w Krasnostaw- 
cach, — Miech w Kołodziejówce, — Barog w Choda- 
czkowie, — jarczowiecki F eruk-Chan i Krzyżyk w Tau
rowie, — A b u k i r w Rychcicach, — Ben-Bagdad i Fon
tana w Dylągówce, — Pielgrzym w Izydorówce i Kra- 
snostawcach, — Luby w Krzywem, — Królewicz w Żer- 
dziu, — Kirgiz w Mielnicy, —E1 - K e b i r w Jezupolu, — 
Emir w Baranowie, — Jul w stadzie Korytowskich, — 
Pres sep api er (po Bagdadzie) w stadzie Waszkiewiczów — 
i wiele, bardzo wiele innych jeszcze ogierów, których na
zwiska ze zwiniętemi stadami tam zginęły, gdzie dzisiaj 
zamiast koni chowają bydło rogate i trzodę chlewną.

Po śmierci hr. Juliusza, jarczowiecka fortuna i tam
tejsze stado przeszły w drodze spadku na hr. Wojciecha 
Dzieduszyckiego, zaszczytnie znanego posła do Rady 
państwa, dzisiejszego prezesa Koła polskiego w Wiedniu, tło- 
macza dramatów Szekspira, filozofa, autora „Messyanizmu“, 
„Aten“, „Historyi malarstwa włoskiego“ i wielu innych dzieł 
cennych, — a syna ś. p. hr. Władysława, brata hr. Ju
liusza. Hr. Wojciech Dzieduszycki, objąwszy Jarczowce, wy

li*
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brał w tamtejszem stadzie 12 najlepszych, a przytem naj
więcej rodowych klaczy i posłał je do swego majątku Jezu- 
pola, gdzie w ten sposób powstała nowa latorośl dawnego, 
świetnego jarczowieckiego stada. Reszta koni rozsprze- 
daną została w r. 1885 na licytacyach i rozeszła się między 
ludźmi. Część z nich zginęła tam, gdzie konia oryentalnego 
nie umiano szanować i zaprzestano go chować, — nato
miast druga część dostała się w dobre ręce właścicieli j a- 
błonowskiego, taurowskiego, pełkińskiegoi dzi
siejszego zarzeckiego stada, a więc w ręce tych nie
wielu hodowców w Galicyi, którzy pozostając konsekwent
nie wiernymi dawnej tradycyi i patrząc bystrzejszem okiem 
cośkolwiek dalej w przyszłość hodowli koni szlachetnych, 
nie porzucili ani na chwilę chowu koni czystej krwi wschod
niej i doczekali się tej przewidywanej ery, w której 
wobec nagle obudzonego zrozumienia wysokich zalet oryen
talnego konia — koń ten stał się dzisiaj ponownie gorąco 
pożądanym i wielce poszukiwanym materyałem hodowla
nym do odświeżania krwi w stadach prywatnych iw pierw
szorzędnych zagranicznych pepinierach rządo
wych.— Hr. Lehndorff, kupiwszy przed dwoma laty od 
ks. Czartoryskiego w Poznańskiem karogniadego „Dział f- 
Amira" po „Mohorcie“ od „Ładnej Hafiski“, ogiera tau
rowskiego chowu, w liczniejszem towarzystwie wyraził 
się o koniach naszych w ten sposób: „Galizien hat 
noch Gold in seinen orientalischen Gestii ten!“.

Zaszczytnie znany kierownik pruskich stad rządowych 
trafną zrobił uwagę o naszych koniach krwi wschodniej,, 
ale my zachęceni tą uwagą do dalszego chowu, w sposo
bie prowadzenia go idźmy za przykładem Anglii, która je-
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dyna z konia oryentalnego największe umiała wyciągnąć 
korzyści, a idąc za jej przykładem nie zapominajmy ani 
na chwilę o tej najważniejszej hodowlanej zasadzie: że 
tylko co do zdrowia, siły, wytrzymałości i do
brego temperamentu wypróbowane ogiery i kla
cze, do chowu użyte, mogą podtrzymać i spotę
gować gatunek i użytkowość u nas wychowy- 
w a n1 y ch oryentalnych koni!



JEZUPOL
(stacya poczt, telegr. i kolej w miejscu).

Jezu poi, miasteczko w obwodzie stanisławowskim 
położone prześlicznie przy ujściu Bystrzycy do Dniestru, 
w dawniejszych czasach Czeszybiesami zwane, było 
w XVI w. własnością Marcina Zborowskiego z Ry
twian. Po Zborowskich odziedziczyli tę majętność 
Potoccy, a Jakób Potocki, późniejszy wojewoda 
bracławski, na pamiątkę cudownego swego ocalenia pod
czas wysadzenia przez Tatarów czeszybieskiego zamku w po
wietrze, ufundował na tern samem miejscu klasztor O. O. 
Dominikanów i Czesybiesy od Imienia Zbawiciela 
„Jezupolem“ nazwał.

Na początku XIX w. otrzymał Jezupol hr. Kajetan 
Dzieduszycki, jako część wiana żony swej Florentyny z hr. 
Duninów-Borkowskich i od tego też czasu datuje się w Je- 
zupolu historya tamtejszego chowu „Dzieduszyckich“ koni, 
którą wypada podzielić na cztery następujące okresy:

I. Pierwszy okres, sięgający 1843 r. możnaby nazwać 
„okresem przeszłością zamglonym“, ponieważ z te
go czasu wiemy o chowie jezupolskich koni tylko tyle, że 
hr. Dzieduszycki, lubiąc konie, wychowywał ich mnogo
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i w dobrym gatunku, bo miejscowej hodowli sprzyjały 
nader korzystne takie warunki jak: fortuna właściciela 
stada, żyzne naddniestrzańskie łąki, bujne jezupolskie 
pastwiska i pługiem nietknięte jeszcze ówczesne stepy 
podolskie. — O rasie tamtejszych koni można powiedzieć, 
że były one w tym okresie nie innego, tylko oryentalnego 
pochodzenia, bo wtedy „chłop i szaraczek“ wychowywał 
broniaki rasy krajowej, a „karmazyn" konie krwi wscho
dniej.

II. Drugi okres, trwający od 1843—1868 r., to „okres 
przewrotu w hodowli jezupolskich koni krwi 
wschodniej“.

Po śmierci bowiem hr. Kajetana Dzieduszyckiego odzie
dziczył w r. 1843 syn jego hr. Władysław 24 jarczowieckich 
klaczy wysokiej krwi wschodniej i przeprowadził je do swego 
majątku Jezupola. — Hr. Władysław prowadził do r. 1849 
chów w kierunku krwi wschodniej, pokrywając odziedziczone 
klacze jarczowieckimi ogierami: Bagdadem, Abiatem, 
Abu-Chejlem i Azetem.

Skoro jednak rzucono w kraju hasło: „w hodowli koni 
naszych musimy iść z postępem czasu i za przykładem Za
chodu, a przedewszystkiem Anglii“, — wtedy hr. Włady
sław Dzieduszycki był jednym z pierwszych, który poszedł 
za tern wezwaniem, a poszedł tern chętniej, że będąc olbrzy
miego wzrostu i kolosalnej budowy, służył za młodu w che- 
vaux-Iegerach i tam przywykł do konia roślejszego i cięż
szego kalibru. Hr. Władysław rozpoczął zatem w Jezupolu 
najpierw chów koni anglo-oryentalnych przez spro
wadzenie trzech angielskich reproduktorów: gniadego vol- 
bluta „Canaletti“, po Muley Moloch z Camel,



168 STEFAN BOJANOWSKI

gniadego „The Reiver‘„ po Pantaloon z Phryne 
i kasztanowatego „Verbum nobile“, po Lord of the 
Isles z Baroness. Ogierami tymi pokrywano w Jezupolu 
jarczowieckie klacze krwi wschodniej i produkowano w ten 
sposób anglo-oryentalne konie. Później hr. Władysław obok 
anglo-oryentalnego stada, prowadził i stado angielskich 
volblutôw przez nabycie w Anglii urodzonych klaczy: gnia- 
dej „Non Pedlar“, po Voltaire z Columbine, — 
gniadej „Baroness“ po Don John z Florentia, — 
karogniadej „Cinaminta“, po Bay Middleton z The 
Gipsy Queen, — gniadej „Truelass, po La ner co st 
z Timbria, — gniadej „Sangfroid“, po Gameboy 
z klaczy po Muley Moloch, — gniadej „Consterna
tion“, po Alarm z Little Fairy — i gniadej „Gnat- 
catcher“, po Bridcatcher z Barbata. — Hr. Wła
dysław zerwawszy już raz z tradycyą chowu oryentalnych 
koni, prowadził w Jezupolu chów koni angielskich dosko
nale i do końca życia. — Z tych czasów pochodzi prze
śliczna akwarela Juliusza Kossaka, zatytułowana „Le bon 
vieux temps“, a przedstawiająca hr. Leona Rzewuskiego 
i hr. Władysława Dzieduszyckiego na angielskich koniach 
w otoczeniu trzech trenerów Anglików.

Po śmierci hr. Władysława, która nastąpiła przedwcze
śnie w Październiku 1868 r. już w Grudniu całe jezu- 
polskie stado w ilości 34 koni pełnej, a 54 pół-krwi z przy
chówkiem na publicznych licytacyach wysprzedane zostało. — 
Najlepsze konie poszły wtedy do stada hr. Stefana Za
moyskiego w Wysocku i do p. Kaliksta Ocho
ckiego w Białobożnicy, a po jego śmierci dostały się 
z Białobożnicy najpierw do Romaszkowiec do stajni br.



169SYLWETKI KONI ORYENTALNYCH I ICH HODOWCÓW

Adama Heydla, a następnie do stada hr. Oskara Po
tockiego w Buczaczu.

III. Trzeci okres t. j. od 1868 do 1885 r. to nie co innego, 
tylko „pauza w hodowli jezupolskich koni szla-

Stado w Jezupolu.

Amanda po El-Kebirze od Dagmary.

chętnych“, bo po zwinięciu stada w r. 1868 chowano 
w Jezupolu do r. 1885 tylko lepsze konie użytkowe i silne 
broniaki, z których roślejsze i urodziwsze szły pod wierzch 
i do powozów. — Wspomnienie o zwinięciu w Jezu
polu stada koni krwi angielskiej jest z tego po-
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wodu rzeczą bezwarunkowo potrzebną, ponieważ wielu 
przedewszystkiem zagranicznych hodowców, sprawy mniej 
świadomych, nie wiedząc o wysprzedaniu w Jezupolu koni 
stadnych pochodzenia angielskiego, trwa w tern błędnem 
mniemaniu, że krew tych koni płynie jeszcze do dziś dnia 
w żyłach koni tamtejszego obecnego oryentalnego 
stada, które to stado z poprzednio wymienionem nic nie 
ma wspólnego.

IV. Czwarty okres, t. j. czas od r. 1885 aż do dziś dnia 
nazwać trzeba „epoką odrodzenia w Jezupolu da
wnego jarczowieckiego stada“. — W roku bowiem 
1885, wkrótce po śmierci hr. Juliusza Dzieduszyckiego, odzie
dziczywszy hr. Wojciech Dzieduszycki Jarczowce i tamtejsze 
stado, wybrał z niego 12 najlepszych matek czystej krwi 
wschodniej, a posyłając je do Jezupola, stworzył tam w ten 
sposób dalszy nowy chów dawnych jarczowieckich koni.

Z tych klaczy pozostały w jezupolskiem stadzie naj
dłużej:

1) „Fatma“, gniada po Hami od Zulejmy,
2) „Kamelia“, siwa po Hami od Kamei i i,
3) „Malina“, siwa po Krzyżyku od Mołodyci,
4) „Poziomka“, siwa po Krzyżyku od Ga

zę 11 i — i
5) „Kukułka“, siwa po El-Kebirze od Kitki.
Początkowo głównymi reproduktorami w nowozało- 

żonem jezupolskiem stadzie był: „El-Kebir“, urodzony 
w Jarczowcach po H a d u dy m z Ro z m a i te j, „Al - Na b i“, 
urodzony w filialnem jarczowieckiem stadzie w Szelwowie 
po importowanym rządowym ogierze Seglawi z jarczowie- 
ckiej klaczy Kapuścianka, — i „Khalif“ po orygin.
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Krzyżyku z jarczowieckiej klaczy. W r. 1895 dostał się 
do jezupolskiego stada nabyty w Konstantynopolu przez 
hr. Wojciecha Dzieduszyckiego szpakowaty „Mexut“, uro
dzony 1890 r. w Syryi po Garlan od Sahara po Se- 
glawi od Sahara. Ogier ten nie popasał długo w Jezu- 
polu, a kilka przychowanych po nim koni sprzedanych zosta
ło. — Po Mexucie były reproduktorami w Jezupolu dwa 
sławuckie ogiery: „Na bob“ i „Me d win“, oraz i „Miech“, 
urodzony w jabłonowskiem stadzie po Krzyżyku od 
Dory po jarczowieckim Miechu.

Obecnym ogierem stadnym jest gniady „Mazepa“, 
urodzony w Sławucie po Achmet-Ejubie z Delji. Ma
zepa, który przez dłuższy czas był reproduktorem w pepi- 
nierze sławuckiego stada, jest koniem silnym, doskonale 
zbudowanym, praktycznym i pięknym, jednem słowem 
jest on ogierem wspaniałym, który z pewnością zapisze się 
jak najlepiej w nowszej historyi jezupolskiego stada.

W roku 1894 J. E. hr. Wojciech Dzieduszycki oddał 
kierownictwo i zarząd stada synowi swemu hr. Władysła
wowi, który trzymając się zasady, że tylko na drodze jak 
najdokładniejszej i najsurowszej selekcyi dochodzi sięwwięk- 
szem stadzie do coraz to lepszych koni, brakuje rok ro
cznie mniej odpowiedni do chowu materyał rozpłodowy, ale 
brakuje go systematycznie i z wielką rozwagą, a nie go
rączkowo i gwałtownie, bo jak słusznie mówi francuskie 
przysłowie: „dans la naturę va tout par degres — et rien 
par saut“. — Najsurowszą selekcyę ogierów i klaczy prze
prowadził hr. Władysław w r. 1904, bo wtedy zatrzymał do 
chowu tylko ośm następujących klaczy na matki:

1) „Kadiszę“ ur. 1887 r. po Khalifie od Fatmy,
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2) „Amandę“ ur. 1890 r. po El-Kebirze od Dag
mary,

3) „ B i b i ur. 1896 r. po El-Kebirze od Seglawi,
4) „Łanię“ ur. 1896 r. po Al-Na b i od Pameli,

Stado w Jezupolu.

Pomponia po Zagłobie od Kadiszy.

5) „Hajduczkę“ ur. 1895 r. po jabłoń. Krzyżyku 
od Dagmary,

6) „Bonę“ ur. 1901 r. po Nabob ie od Pameli,
7) „Pisankę“ ur. 1901 r. po Nabobie od Miechy,
8) „Pompon i ę“ ur. 1902 r. po Zagłobie od Ka

diszy.
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Skoro zadamy sobie nieco trudu i dokładniej zbadamy 
rodowody ośmiu wyż wymienionych klaczy, to przekonamy 
się, że one wszystkie pochodzą wprost od trzech, przez 
hr. Juliusza Dzieduszyckiego z Arabii do jarczowieckiego

Stado w Jezupolu.

Mołodycia (dwuletnia) po Medwinie od Jagody z pokolenia Sahary.

stada na matki sprowadzonych klaczy: „Sahara“, — „Mie
cha“ i „Gazella“, a mianowicie od pierwszej pocho
dzą: Kadisz a, Bibi i Pomponia, — od drugiej: Haj- 
duczka, Amanda i Pisanka, — a od trzeciej Łania 
i Bona. Również i rodowody sławuckich ogierów, używa-
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nych w jezupolskiem stadzie, wykazują ich pochodzenie od 
ogierów sprowadzonych wprost z Arabii do sławuckiego, 
resp. chrestowieckiego stada, a niektóre z nich sięgają 
1815 r.

Hr. Władysław, wcieliwszy wyż wymienione klacze do 
stada, resztę wysprzedał 11 lipca 1904 r. przez publi
czną licytacyę, na którą zjechało się mnóstwo hodowców 
z kraju i z zagranicy, — a przez nich kupione konie ro
zeszły się w następujący sposób po szerokim świecie:

A) do Niemiec i w Poznańskie:

1) „Złotkę“, ur. 1897 r. po Al-Nabi od Amandy, 
zakupił Rząd pruski,

2) „Oleńkę“, ur. 1900 r. po Mexucie od Pameli, 
zakupił Rząd pruski,

3) „Miecha", og. ur. 1897 r. po Krzyżyku od Dory, 
zakupił p. Przyluski z Poznańskiego,

4) „G a z e 11 ę“, ur. 1898 r. po Mexucie od Pameli, 
zakupił p. Przyłuski z Poznańskiego,

5) „Ursusa“, og. ur. 1902 r. po Miechu od Śli
czno ś ci, zakupił p. Przyłuski z Poznańskiego,

B) do R o sy i:

6) -„Mlechę“, ur. 1889 r. po El-Kebirze od Ka
rne 1 i i, zakupił hr. Poletyło,

7) „Dagmarę“, ur. 1896 r. po Al-Nabi od Amandy, 
zakupił hr. Poletyło,

8) „Petroni usa“, og. ur. 1902 r. po Miechu od 
Amandy, zakupił hr. Poletyło,
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9) „Pamelę“, ur. 1890 r. po El-Kebirze od Ła
ni, zakupił hr. Poletyło,

10) „Zulejmę“, ur. 1901 r. po Na bobie od Kadi- 
szy, zakupił hr. Chołoniewski,

Stado w Jezupolu.

Pisanka po Nabobie od Miechy.

11) „Sarnę“, ur. 1903 r. po Miechu od Złotki, 
zakupił hr. Chołoniewski,

12) „Mekwina“, og. ur. 1903 r. po Mekwinie od 
Poziomki, zakupił hr. Chołoniewski,

13) „Najmłodszą“, ur. 1903 r. po Mexucie od 
Milutkiej, zakupił hr. Chołoniewski.
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C) Z koni pozostałych w kraju:
14) „V i n i ci usa“, og. ur. 1902 r. po Miechu od 

Łani, zakupił p. Cieński,
15) „Saharę“, ur. 1888 r. po E1 - Ke b i rz e od Sa

hary, zakupił p. Cieński,
16) „Zagłobę“, og. ur. 1902 r. po Zagłobie od 

Gazelli, zakupił hr. Konarski,
17) „Kmicica“, og. ur. 1899 r. po Mexucie od 

Kadiszy, zakupił p. Komarnicki,
18) „Jagę“, ur. 1900 r. po Szumce od Dory, za

kupił p. Truskolaski,
19) „Koheylana", og. ur. 1903 r. po Mekwinie 

od Bib i, zakupił p. Łukasiewicz,
20) „Jagodę“, ur. 1895 r. poAl-Nabi od Maliny, 

zakupił ks. Wit. Czartoryski,
21) „Pielgrzyma“, og. ur. 1903 r. po Miechu od 

Amandy, zakupił p. Łukasiewicz,
22) „A n wiła“, og. ur. 1901 r. po Anwilu ar. 

od Maliny, zakupił Rząd austryacki.
Historya jezupolskiego stada z czasów dawniejszych, 

jak również i hodowlany jego rozwój, który się wyraźnie 
zarysował w szerszym zakresie w latach ostatnich, przed
stawiają dla każdego hodowcy i lubownika oryentalnych 
koni studyum bardzo pouczające i nie mniej ciekawe. Z całem 
uznaniem dla obecnego właściciela stada, można już dzisiaj 
zaznaczyć, że gorliwa, programowa, systematyczna i umie
jętna jego praca prowadzi do bardzo dodatnich wyni
ków na polu postępowej hodowli dawnych jarczowieckich 
koni, których pochodzenie tak ściśle łączy się z historyą 
rodu ich właściciela.



JABŁONÓW
(stać, poczt. Suchostaw, telegr. i kolej Kopyczyńce).

Obok jezupolskiego stada, nie mniej zaszczytne miej
sce należy się „z rodu i tradycyi, — z wieku i urzędu“ od 
dawna kwitnącemu jabłonowskiemu stadu, którego wspól
ność krwi z jezupolskimi końmi, jak nie mniej blizkie po
krewieństwo właścicielki i właściciela jednego i drugiego 
stada, wskazują same przez się na historyę i pochodzenie 
obecnych jabłonowskich koni.

Hr. Tytus Dzieduszycki bowiem, pan na Jabłonowie, 
a ojciec dzisiejszej właścicielki tejże fortuny, był oże
niony z hr. Izabellą Dzieduszycką, córką hr. Kajetana — 
i z tego też tytułu hr. Tytusowa dostała w r. 1843 dwa ogie
ry i 12 klaczy przy podziale ojcowskiego mienia. Reszta koni 
hr. Kajetana, jak o tern już wiemy, podzieloną została w ten 
sposób, że jego młodszy syn hr. Władysław otrzymał do 
Jezupola 24 klacze, a starszy syn hr. Juliusz odziedziczył 
po ojcu Jarczowce i pozostałą część tamtejszych koni.

Po śmierci hr. Juliusza, stado to wraz z jarczowiecką 
fortuną przeszło w drodze spadku (jak poprzednio szeroko 
o tern była mowa) na ojca dzisiejszego właściciela jezupol
skiego klucza. Ponieważ przy zwijaniu jarczowieckiego stada,

12
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wkrótce po śmierci hr. Juliusza, na licytacyi kupiła dzisiejsza 
właścicielka Jabłonowa jednego ogiera i 5 matek, przeto 
jabłonowskie i jezupolskie konie wyprowadzają ród swój 
z jednego wspólnego — jarczowieckiego gniazda.

Hr. Tytus Dzieduszycki do r. 1843 prowadził chów 
koni tak w Jabłonowie, jak w innych, licznych swoich ma
jątkach, prawdopodobnie bez jasno wytkniętego programu, 
bo z tych czasów nie posiadamy żadnych zapisków, któreby 
wskazywały na ślad systematycznej hodowli w jednym kie
runku. Wiemy tylko tyle, że hr. Tytus, jak wszyscy Dzie- 
duszyccy, lubił i chował konie oryentalne, ale nie wiemy, 
wiele i jaka krew wschodnia w żyłach tych koni płynęła. 
Dopiero rok 1843 stanowi epokę znanej historyi jabłonow
skiego stada, prowadzonego po dziś dzień systematycznie 
i bez żadnej przerwy, wyłącznie w kierunku jak najczyst
szej krwi wschodniej, bo tej hodowli dało początek owych 
12 klaczy i dwa ogiery: „Pasza“ wywód, ar. i „Dżar- 
mid“, syn Bagdada, które to konie hr. Tytusowa w tym
że roku po ojcu z Jarczowiec dostała.

W r. 1885 jabłonowskie stado powiększone zostało 
przez zakupno w Jarczowcach jednego ogiera i to gniadego 
„Krzyżyka“ po Krzyżyku or. ar. od Zulejmy po Ha- 
mi od Zulejmy po Dahomanie (Babolna) od Ślepki 
sprowadzonej z Arabii w łonie matki, — oraz 5 następu
jących klaczy:

1) „Gazelli“, gniad. po Hindostanie od Gazelli, 
po Hami od Gazelli, po Abiacie od Gazelli, spro
wadzonej z puszczy,

2) „Kamei i i“, siw. po Hindostanie od Kamelii, 
po Hami od Kamelii po Pielgrzymie od or. Gazelli,
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po Bagdadzie od Miechy, po Elazusie od Miechy, 
sprowadzonej z puszczy,

3) „Dagmary“, róż. szpak, po Krzyżyku or. ar. 
od Dagmary, po Dahomanie (Babolna) od Miechy

Stado w Jabłonowie.

Bojan po Krzyżyku od Lutki El-Kebirki.

po Pielgrzymie, od Miechy po Elazusie, od Mie
chy, sprowadzonej z puszczy,

4) „Lwowianki“, gniad. po Hindostanie od 
Lwowian ki, po Dahomanie (Babolna) od Ml echy, po 
Elazusie od Miechy, sprowadzonej z puszczy,

12*
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5) „Kataryny“, szpak. poObejanie od Kataryny, 
po Malcie od Kataryny, po Kohej lanie od Gazę 11 i, 
sprowadzonej z puszczy.

Od czasu powstania aż do dziś dnia używano do 
pokrywania jabłonowskich klaczy następujących miejsco
wych, lub też obcych reproduktorów. Początkowo dwóch 
wyż wspomnianych „Paszy“ i „Dżarmida“; — w r. 1856 
jednego ze synów Paszy i to: „S zpaka“; — w latach od 
1860—1870 „B i ał o nogi e go“, syna Dżarmida, a wnuka 
Bagdada; —od 1870—1873 r. rządowego „De 1 p e r e n t a“; 
od 1870—1873 r. „Szlika“ po El-Delemim od Sa
hary; — od 1873 — 1876 r. rządowego „Turkusa“;
w r. 1878 „Ben boi da“, zakupionego dla Rządu przez hr. 
Rozwadowskiego; — od 1880 — 1887 r. sławuckiego „Mi- 
rowego“; — od 1877—1889 r. „Krzyżyka“ po oryg. 
Krzyżyku od Żulemy; —wr. 1890 „Feruk-Chana", 
syna Gazelli i oryg. Feruk-Chana; — od 1892—1894 
r. „Dago“, syna Delperen ta i Dagmary; —wr. 1894 
rządowego „Gidrana“ Nr. 302; — w r. 1895 i 1896 „Ha- 
dudy“ i „El-Kebira“; — w r. 1897 rządowego „Arnu- 
rata“ po Taj ar od Kohe il III; — w r. 1898 taurowskiego 
„Mahometa“ po Dahomanie IV od Bony po Hami; — 
w r. 1900 sławuckiego „At tyk a“ po Erzak — Seglavi 
od O d a 1 i s k i Nr. 312 po Neżdym-Kohejlan; — wr. 
1901 „Anwila“, urodzonego w Weil po Padischah od 
Anusa po Djerid od Goa IV po Tajar i t. d. i — 
„Szumkę“ po Dżelfi or. ar. od Cacko po Kizlar 
or. ar.; — w r. 1902 „Beduina“; — w r. 1903 „Aghil- 
Agę“ po orygin. Aghil-Adze od sławuckiej Mim i; — 
w r. 1904 rządowego „Sem ba tego“, syna or. ar. A n tara,
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kupionego w Damaszku do sławuckiego stada, — a w roku 
1905 „Mazepę", urodzonego w Sławucie po Achmet- 
E j u b i e od D e 1 j i.

Obecne jabłonowskie stado liczy 28 oryentalnych 
matek i to: 21 własnego chowu i 7 nabytych, a mianowicie 
2 kupione w stadzie p. Karnickiego w Rosyi, - 2 od p. 
Longina Łobosia w Taurowie, — jedną od hr. Edmunda 
Dzieduszyckiego w Izydorówce, — jedną od p. Włodzimie
rza Morawskiego w Oleszy — i jedną w stadzie hr. Della- 
Scala na Bukowinie.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

W)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

n

PO 
po 
po 
po

Krzyżyku od Gazelli, 
Amuracie od Thui, 
Krzyżyku od Myszki, 
Amuracie od Myszki, 
Anwilu od Myszki, 
Amuracie od D e I j i,n

gn. po Krzyżyku od Perły, 
gn. po Krzyżyku od Kory,

»

(Własny chów).
Krysia“, gn. po Krzyżyku od Kamelii, 
Kamei i a“, szpak po Anwilu od Kamelii, 
G a z e 11 a“, gn. 
Branka“, siw.

„Myszka“, siw. 
„Szumka“, siw. 
„L o t n a“, szpak, po
Szparka“, gn. po
Dorka“, siw. po El-Kebirze od Dory, 
Henia", sk. gn. po Miechu od Hardej, 
Harna“, kaszt, po Krzyżyku od Heni, 
Perła“, 
Kora“,
Hoża“, kaszt, po Beduinie od Thuji, 
Tęga“, kaszt, po Szumce od Tęgiej, 

gn. po Krzyżyku od Dory, 
siw. po Krzyżyku od Ulanej 
gn. po Krzyżyku od Heni, 
siw. po Miechu od Dorki,
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20) „Jędza 1“, siw. po Krzyżyku od Jędzy,
21) „Laszka“, gn. po Amuracie od Marysi.

(Nabyte w stadzie p. Karwickiego).
22) „Treta“, biała po Jamri od Luny I.,
23) „Luna“, siw. po F a rysie od Luny.

(Nabyte w stadzie taurowskiem).
24) „Sahara“, siw. po Attyku od Sahary,
25) „Mieszka“, róż.-szpak. po A t ty k u od M1 ec hy.

(Nabyta w stadzie izydorowieckiem).
26) „Gazella IV“, kaszt, po Siglavi od Gazelli III.

(Nabyta w stadzie w Oleszy).
27) „Sabina“, siw. po Mas kur ze od Sabiny.

(Nabyta w stadzie hr. Della-Scala).
28) „Malta“, biała po I skin der od Malty.
W ostatnich latach z przychowanych w Jabłonowie 

ogierów sprzedane zostały jako reproduktory:
1) „Hetman", kaszt, po Krzyżyku od Cacko- 

Delperentki. — Hetmana kupiło c. k. Krakowskie Towa
rzystwo rolnicze i umieściło go na kraj, stacyi subwencyj
nej, założonej u hr. Mikołaja Reya w Przyborowiu,

2) „Ataman“, gniad. po Krzyżyku od Dagmary. 
Ogiera tego kupiło c. k. Galicyjskie Towarzystwo gospo
darcze i umieściło go na kraj. stać. subw. u p. W. T. Juhna 
w Sokołowie,

3) „Junak“, kasztan, po Krzyżyku od Kamelii 
Hindostanki, zakupiony przez p. Komarnickiego,

4) „Hardy“, siwy po Anwilu od Dagmary, ku
piony przez p. Tadeusza Potockiego z Uhrynia,

5) „Miech“, gniad. po Krzyżyku od Dory, zaku
piony przez hr. Władysława Dzieduszyckiego z Jezupola.
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6) „Kozak'1, gniad. po Amuracie od Kory Gi- 
d r a n k i i

7) „Tulko“, gniad. po Krzyżyku od Ulanej.

Stado w Jabłonowie.

Branka po Amuracie (Weil) od Thuji po Krzyżyku.

Zakupione przez p. M. Łukasiewicza z Podhajczyk.
8) „Aga“, gniad. po Krzyży ku od Kamelii H in

dos ta n k i,
9) „Bojan“, siwy po Krzyżyku od Lutki El- 

Keb irki,
10) „Skierko“, siwy po Amuracie od Iskry,
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11) „Ligo“, szpak po Attyku od Bohadory,
12) „So liman“, kaszt, po Szum ku od Delji,
13) „Ko h a i 1 a n“, szpak, po Taurowie od Sabiny. 

Zakupione przez p. M. Swinarskiego w Obrze w W. Ks.
Poznańskiem.

Cztery ostatnie ogiery t. j. Skier ko, Ligo, Soli- 
man i Kohailan odkupione zostały w Obrze przez c. k. 
Komendę pruskich stad rządowych, a Skierka po sprze
daży otrzymał nowe imię „Amur“.

Obecne jabłonowskie stado, to obraz oryentalnych koni, 
chowanych w przybranej ojczyźnie umiejętnie pod troskli
wą i czułą opieką osoby, która ceni, lubi, a nawet i kocha 
konia krwi wschodniej, a tą osobą to — kobieta, — to 
sama właścicielka i kierowniczka jabłonowskiego stada! 
I nic dziwnego, że tamtejszym oryentalnym koniom tak 
się dobrze dzieje na świecie, bo ich opiekunką nie kto 
inny, tylko ur. hr. Dzieduszycka, której matka Dzieduszycka 
z domu!

Ogromne lasy, przepełnione grubą zwierzyną, rozległe, 
a urodzajne pola, które się latem uginają pod łanami zło
tej pszenicy, żyzne pastwiska, na których harcuje stado 
oryentalnych koni, otoczenie i urządzenie dworu, domow
nicy, rodzaj ludzi, tryb codziennego życia, służba, stajnie — 
i co się tylko w Jabłonowie widzi, — ma coś dziwnie od
rębnego, typowego i niezwykłego, może przypadkowo, a je
dnak tak doskonale do tej miejscowości zastosowanego, że 
to wszystko tworzy charakterystyczną całość, mającą tutaj 
to samo prawo obywatelstwa i bytu, jakie w innych miej
scowościach mogą mieć: czerwone fraki, żółte sztylpy i aksa
mitne dżokiejki huntsmanów, jadących na skurtyzowanych
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irlandczykach wśród głośnej zgrai łaciastych ogarów. 
Koniem, odpowiadającym charakterowi i tradycyi Jabłonowa, 
nie może być żaden inny koń, jak tylko koń krwi wschod
niej, bo gdybyśmy przed jabłonowskiemi, staroświeckiemi 
stajniami, obok miejscowego, suchego, lekkiego i ślicznego 
syna, albo wnuka dalekiego Arabistanu postawili impor
towanego, rosłego i modnego norfolka, lub normana, to 
powstałby z pewnością taki niesmaczny dyssonans i kon
trast, że przyznając temu ostatniemu wiele nawet przymio
tów i zalet, przypomniałaby nam się bajka jenerała Fran
ciszka Morawskiego z Luboni:

„Nie prawdaż, żeśmy bracia! — Takiemi raz słowy
Ozwał się do srebrnego, pieniądz papierowy —
Ja talar i tyś talar! — Przebacz, — srebrny rzecze;
Że cośkolwiek naszemu braterstwu zaprzeczę,
Moja wartość istotna, twoja pożyczana,
Mnie czysty zrodził kruszec, tyś powstał z gałgana“.



TAUROW
(poczta i telegr. Kozłów, stać. kol. Jezierna).

Stado taurowskie bierze swój początek od stada, za
łożonego około 1815 r. przez p. Leopolda z Semetrycz 
Trzeciaka w Budyłowie w obwodzie brzeżańskim. 
W stadzie tem wychowywano silne, dość rosłe, bardzo pię
kne, praktyczne, pół-krwi oryentalne konie, które, 
wbrew ogólnie przyjętej terminologii po dziś dzień, ad 
aeternam rei memoriam „polskim koniem“ zwiemy. 
Wprawdzie profesorskich argumentów, że „r a sy p o 1 s k i e j“ 
nie było, niczem nie zbijemy, ale i ci panowie zaprze
czyć nie mogą, żeśmy w Polsce niegdyś „polskie konie“ 
mieli, a do jakiej koń ten należał rasy, podrasy, lub też odmia
ny, czy był on przedstawicielem typu brachycephalos, czy też 
dolichocephalos, nad tem głowy sobie 'nie łammy. Nam 
wieśniakom wystarcza fakt, że koń ten rodził się w naszych 
polskich stajniach i wychowywał nie na innych, tylko na 
naszych pastwiskach i stepach, — że budową, temperamen
tem i przymiotami odpowiadał charakterowi, wymaganiom 
i upodobaniom polskiego narodu, że specyalne swe 
kształty i niezwykłe zalety przelewał na swoje potomstwo, 
że służył nam zawsze poczciwie w każdej potrzebie, że
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wreszcie takiego konia w Europie inne narody 
nie miały. Niestety koń ten zaginął bez śladu! — W gru
zach zawalonej ojczyzny, w wyzbyciu się rycerskiego rze
miosła, w skibach zaoranych stepów, w zmienionych warun
kach pracy na roli, w innych potrzebach i upodobaniach, 
w nowatorstwie i manii naśladowania wszystkiego co obce, 
a w nieposzanowaniu wszystkiego co swoje, wreszcie w nie
umiejętnej, bardzo nieudolnej i w ostatnich czasach stra
sznie zaniedbanej hodowli — koń ten na zawsze został 
pogrzebany. — Dzisiejszy potomek rycerskiego rodu, rzad
ko kiedy u nas siada na konia, a jeżeli nie przebywa stale 
za granicą, albo nie urzęduje w Ministerstwie, Namiestnict
wie, Skarbowości, Wydziale kraj, lub też Starostwie, — to 
wtedy na zoranych stepach sieje pszenicę i sadzi buraki, 
chowa bydło rogate, tuczy wieprze, pędzi wódkę, wyrabia 
masło i klepie sery, wobec czego dawny nasz „koń pol
ski“, straciwszy punkt oparcia i racyę bytu, zaginął bez 
śladu — i przeszedł w poczet mitycznych istot, po których 
pozostał tylko rozgłos na świecie.

Pan Leopold Trzeciak posiłkował się w budyłowskiem 
stadzie przedewszystkiem jarczowieckimi reproduktorami hr. 
Kajetana Dzieduszyckiego, następnie hr. Aleksan
dra Potockiego w Olesieniu, wreszcie i ogierami pp. 
Cikowskich w Słobodzie. Pan Leopold Trzeciak utrzy
mywał zazwyczaj 40—45 matek i od nich przychowywał 
dobrze rozwijający się materyał „koni użytkowych“, 
z których mniej urodziwe i gorsze szły jako doskonałe bro- 
niaki do pracy w polu i gospodarstwie, lepsze zaś chęt
nie rozchwytywano, jako konie wierzchowe, lub powozowe, 
mające w kraju wyrobioną markę. — W r. 1845 umiera p.
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Leopold Trzeciak, a pozostałem po nim stadem, liczącem 
wówczas 44 matek i dwa ogiery: „Schagyę“ i Jaffę“, _
dzielą się jego dwaj synowie pp. Dyonizy i Józef. 
Z tych pierwszy zabiera część swoją do Taurowa, drugi 
zaś, p. Józef, pozostawia po ojcu odziedziczone konie do 
1854 r. w Budyłowie, poczem się przesiedla do Rakowca.

Pan Dyonizy Trzeciak, późniejszy fundator słynnego 
„taurowsk iego stada“, urodził się, wzrósł i wychował 
w sferach lubowników oryentalnych koni i od dziecka też 
zapalał się do ich wychowu. Z jego lat najmłodszych opo
wiadają o nim, że kiedy niańka, w nieobecności rodziców, 
nie mogła sobie dać rady z maleńkim, za mamą stęsknio
nym i rozgrymaszonym „Dyziem“, to w niebogłosy wrzesz
czącego i gorączkowo rzucającego się chłopca wynosiła 
z pokoju dziecinnego zawsze wprost do stajni i tam go na 
najładniejszego konia sadzała, — a wtedy mały Dyzio, 
czy to we dnie, czy też w nocy, zapominał o mamie i o pła
czu, rozpromieniał się i przestawał od razu grymasić. — 
Kiedy chodził do szkół w Tarnopolu, uczył się tam pilnie 
i był uczniem wzorowym, — bo miał wrodzone i przez 
rodziców głęboko wszczepione zrozumienie obowiązkowej 
pracy. Nie lubił tylko geometryi, bo tego rodzaju sucha 
nauka nie odpowiadała jego żywemu temperamentowi i pod
czas tych lekcyi, nie uważając na nudne wykłady profe
sora, zwykł był między trójkątami, trapezami, lub też del- 
toidami rysować w zeszycie główki koni szlachetnych, ma
rząc o tern, aby dorósłszy, przyjść z czasem w posiadanie 
bodaj jednego konia czystej krwi wschodniej. — W r. 1852 
ziszczają się wreszcie jego marzenia, bo w tym czasie hr- 
Juliusz Dzieduszycki odstępuje p. Trzeciakowi trzy klacze
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czystej krwi oryentalnej, a mianowicie: „Zulemę“, 
„Kokietkę“ i „Nelisonkę“, oraz dobrego naszego zna
jomego, siwego „Stępa“, do których to koni dokupił jesz-

Stado w Taurowie.

Mahomet po Dahomanie z Babolny od Bony (Gazella-. 
Jeździec: właściciel stada Longin Łoboś.

cze p. Trzeciak dwie klacze wysokiej krwi wschodniej i to 
„Hele gę“ i „Tetis“ wbrzeżańskiem stadzie hr. Aleksandra 
Potockiego i „Maruchę“ w stadzie pp. Cikowskich w Sło- 
bodzie.
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Zakupno tych koni — to początek chowu 
czystej krwi wschodniej w taur owskiem stadzie.

Z chwilą bowiem wcielenia wymienionych sześciu klaczy 
do stada, rozpoczął p. Trzeciak systematyczny chów w dwóch 
kierunkach, t. j. w kierunku czystej i w kierunku pół
krwi. Do stada przeznaczał od tego czasu na matki naj
lepsze klacze tylko czystej krwi, natomiast przychówek 
pół-krwi wysprzedawał i od chowu wykluczał, z wyjątkiem 
„Brodź ki ej po P r z y g o d z k i m“, z którego to rodu je
dna klacz pozostaje stale jako matka w taurowskiem sta
dzie, — na pamiątkę dawniejszego, budyłowskiego chowu. — 
Z ogierów używany był wtedy „Step“, zakupiony w Jar- 
czowcach i znane nam już ogiery hr. Juliusza Dzieduszy- 
ckiego: „Koheylan“, — „Azet“ — i „Abiad". Nowo 
założone stado chowało się pomyślnie i nabierało coraz to 
szerszego rozgłosu. Z odleglejszych stron, bo z północnej 
i południowej Rosyi, z Kongresówki, z Niemiec, z Bułgaryi, 
i z Francyi, — spieszą hodowcy i lubownicy oryentalnych 
koni pod słomianą strzechę podolskiego dworu, aby podzh 
wiać i nabywać konie taurowskiego chowu. Przy takich spo
sobnościach p. Trzeciak był w swoim żywiole. Oblicze go
spodarza taurowskiego domu rozjaśniało się i zdradzało 
pewne uczucie dumy, przywiązania, a nawet namiętnej mi
łości do konia krwi wschodniej i to zadowolenie, z jakiem 
patrzy artysta na ukończone swoje najlepsze dzieło. Pan 
Trzeciak w przystępie dobrego humoru lubił wtedy najpięk
niejsze swoje konie pokazywać gościom wieczorem we
wnątrz swych skromnych, rzęsiście oświeconych komnat, — 
a prześliczne córki i wnuczki dalekiego Wschodu, którym 
tego rodzaju recepcye nie były obce, patrząc na meble,
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gości i światło, rozpuszczały długie, jedwabiste ogony, 
zgrabnie i lekko sunęły jak baletnice po białych posadz
kach mieszkania właściciela taurowskiego stada, kokietując 
tym widokiem zdumionych obcych spektatorów. Rozpromie
niony i uradowany p. Trzeciak, z mało dzisiaj już znaną, 
iście staropolską serdecznością, podejmował swych gości 
stuletnim węgrzynem, którego omszałe butelki z powagą 
i pietyzmem odkorkowywał stary, jak gołąb biały służący 
Iwaś, a obficie zastawione stoły uginały się pod wytwo
rami kulinarnej sztuki, które wychodziły z pod doświad
czonej ręki staropolskiego kucharza — Krona. Pan Trze
ciak przy sprzedaży koni rządził się często fantazyą, upo
dobaniem, sympatyą do kupującego, hojnością, a nawet prze
sądem i pewnem dziwactwem cechującem tak bardzo da
wnych naszych hodowców koni krwi wschodniej. — Razu 
pewnego zameldował stary Iwaś wieczorem, że jakiś gość 
przyjechał z ostatniego pociągu i pragnie się z panem 
zobaczyć.

Pan Trzeciak zerwał się i kazał zaraz gościa prosić 
do „bawialnego pokoju“, którego ściany pokrywały kilimy 
i wschodnie dywany, a na nich wisiało mnóstwo broni, 
przyborów do jazdy konnej, różnych pamiątek, akwareli, 
obrazów oryentalnych koni — i dwa portrety: ks. Romana 
Sanguszki i hr. Juliusza Dzieduszyckiego. Gość wszedł — 
i aż jaśniej zrobiło się w komnacie, bo stanął niezwykle 
urodziwy i przystojny mężczyzna w pięknie skrojonym 
ślicznym mundurze porucznika siódmego pułku ułanów. 
Brzęknął przy ukłonie szablą i ostrogami, wymienił nazwi
sko starego polskiego szlacheckiego rodu i oznajmił, że 
dla tego po konia dla siebie do Taurowa przyjechał, bo

I
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go jego pułkownik hr. Salm zapewnił, że niema dla po
rucznika w ułanach lepszego konia, jak koń z taurow- 
skiego stada p. Trzeciaka. Dźwięczny głos, śliczny wąs na 
urodziwej twarzy, piękny mundur, skromność i wytworny 
układ młodego ułana — spodobały się p. Trzeciakowi. 
Przy kolacyi wypito butelczynę starego węgrzyna, oficer 
się ośmielił i nabrał wojskowego zacięcia i animuszu, co 
przypadło tern więcej do gustu p. Trzeciaka, który zacie
kawiony opowiadaniem miłego gościa, wypytywał z za
jęciem o stosunki zagranicznych armii, które porucznik 
naukowo badał podczas wojskowych wędrówek. Nazajutrz, 
zaraz po śniadaniu, udano się do stajni, a p. Trzeciak 
spoglądając z boku przyjaźnie na sympatycznego gościa, 
kazał mu wyprowadzać po kolei młode, na sprzedaż prze
znaczone konie. Pan porucznik, jako Polak, znał się na ko
niach krwi wschodniej, a najwięcej zapalił się do ślicznego 
karego wałacha, który odziedziczył siłę i budowę po jar- 
czowieckim Bagdadzie, a urodę, szlachetność i wspaniałe 
ruchy po Azecie, sprowadzonym z puszczy.

Weź go poruczniku — namawiał p. Trzeciak. Wziął
bym, ale nie wiem, czy dla mnie nie będzie za drogi. 
Pokaż pugilares! Porucznik podał p. Trzeciakowi portmo
netkę, w której było ośm stureńskowych banknotów i coś 
drobnej monety. Pan Trzeciak z ośmiu zatrzymał trzy, a resztę 
oddał, pytając, czy nie za wiele wziął za targowanego konia? 
Porucznik zmięszał się i na razie nie mógł znaleźć odpo
wiedzi, dopiero po chwili rzeki z pewnem odcieniem po
drażnionej ambicyi: „panie dobrodzieju, to chyba darowizna, 
bo koń wart między braćmi znacznie więcej niż drugie tyle... 
pan wybaczy ale...“. Pan Trzeciak nie pozwolił jednak do-
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kończyć, tylko oparł rękę na ramieniu zażenowanego ofi
cera i rzekł do niego z ojcowską powagą: „Panie porucz
niku, pozwól mi sprzedawać moje konie po tej cenie, jaką 
uznam za słuszną, a ręczę ci, że moja sprzedaż nie ubliży 
twemu honorowi, — bierz konia i basta!“. Rozczulili się 
obaj, p. Trzeciak pocałował w czoło p. porucznika, — on 
zaś w ramię p. Trzeciaka.

Powyższa sprzedaż karego konia w Taurowie jest rze
czą autentyczną, — opisał ją Abgar-Sołtan w noweli 
p. t.: „Z wiejskiego dworu“; p. Morski w tej noweli, to 
p. Dyonizy Trzeciak, właściciel taurowskiego stada, a ów 
młody porucznik jest obecnie wysokim oficerem sztabowym 
i chętnie opowiada o tern zdarzeniu.

Jak dzielne i wytrzymałe były konie p. Trzeciaka, 
¡Ilustruje następujący fakt prawdziwy: W lutym 1865 r. 
z brzaskiem dnia dano znać p. Trzeciakowi, że się wałęsa 
wilk po stepie. Jaśko Papuga, ówczesny stajenny, zajechał 
prostemi saniami zaprzężonemi w dwa wałachy od bronia- 
czek po jarczowieckim „Stepie“. Pan Trzeciak wskoczył 
ze sztucerem w ręku do sań i pojechali „Stepami“ w step 
za wilkiem. Rozpoczęła się gonitwa zrazu ostrożnie, potem 
ostrzej i ostrzej. O drugiej popołudniu wilk zwolnił, czy 
zmęczony, czy też, że sanie i konie nie robiły już na nim 
wrażenia. Przestrzeń między ściganym a goniącymi malała, 
aż wreszcie tak zmalała, że strzał, chociaż daleki, był je
dnak możliwym. Dla pewności kazał p. Trzeciak stanąć, 
ale Jaśko bojąc się, aby pan nie zmarnował kuli, nie stanął, 
tylko przysięgając po rusku: „Bihme! błyższe wouka zjidu“, 
cwałującymi „Stepami“ dawał uciekającemu wilkowi na 
śniegu obroty. Ta gonitwa trwała półtorej godziny, wreszcie

13
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zjechali uciekiniera na 50 kroków; — p. Trzeciak strzelił, 
wilk padł, a ucieszony Jaśko lejce na ziemię i do wilka. 
Ale wilk tylko ranny, chwycił Jaśka za udo. Na szczęście 
w sążnistej kieszeni szerokich hajdawerów lulka i kapciuch 
z tytuniem, wreszcie gruba burka i wełnisty kożuch ura
towały udo poczciwego Jaśka, który dobił wilka kłonicą 
ze sań wyciągniętą. Po załadowaniu myśliwskiej zdoby
czy, przyszła refleksya, co z końmi będzie, które od szó
stej rano do czwartej popołudniu uganiały to kłusem, to 
galopem, to cwałem po rozległym stepie. Zwolnionym cho
dem uregulowano oddech i bez popasu przyjechano do do
mu wieczorem, kiedy już we wsi światło po chatach palono.

Na wyprzężone, zziajane jak charty, zgonione „Stepy“ 
rzucili się chłopcy stajenni, wiechciami ze słomy dobrze 
wytarli i derami nakryli, smutnych spodziewając się skut
ków po całodziennej szalonej gonitwie. Ale „Stepy“ na 
drugi dzień zdrowe jak ryby, owies i siano z apetytem 
jadły, jak gdyby dzień poprzednio zwykły odbyły spacer. 
Po tern zdarzeniu zjechali się do Taurowa sąsiedzi, my
śliwi i zamiłowani koniarze, aby wilka i „Stepy“ oglądać: 
pp. hr. Zygmunt i Wacław Dzieduszyccy, pierwszy z Me- 
dowa, drugi z Płotycza, stary Waszkiewicz z Horodyszcza, 
Huppen z Kozłowa, Cikowski z Słobody, Kułaczkowski 
z Kozówki, Szeliski z Chodaczkowa, a hr. Juliusz Dziedu- 
szycki obejrzawszy „Stepy“ powiedział do p. Trzeciaka: 
„Gdyby to w Anglii było, pisałyby wszystkie dzienniki, za 
konie wziąłbyś krocie, — ale u nas to nic — to rzecz zwy
kła, bo mamy oryentalne konie, z którymi żadne inne mie
rzyć się nie mogą pod względem wytrzymałości na dalekim 
dystansie“.
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W przedpokoju dawnego, słomą krytego taurowskiego 
dworku, między wieloma pamiątkami wisiała i skóra z tego 
historycznego wilka do r. 1887, w którym to czasie stary 
dwór piorun spalił, a z nim zgorzało do szczętu wszystko, 
co się składało na tak typową charakterystyczną, harmo
nijną i miłą całość.

Pan Trzeciak czuł się w tym dworku szczęśliwym. Jego 
nieposzlakowana prawość, niezwykła uczynność, otwartość, 
prostota i staropolska gościnność jednały mu serca, uro
dzajne pola obficie rodziły pszenicę, a w taurowskich staj
niach rżało kilkadziesiąt przepysznych ulubieńców wysokiej 
krwi wschodniej, aż tu naraz w r. 1864, jak grom z jasnego 
nieba, — spada na Taurów straszna katastrofa i w kilku 
godzinach niszczy całe stado p. Trzeciaka! — Usunięty bo
wiem przez niego z karczmy żyd, — arendarz propinacyi, - 
wiedziony pragnieniem jak najokrutniejszej zemsty, za
krada się pod osłoną nocy na końskie pastwisko i rozsy
puje po niem na całej przestrzeni znaczną ilość arszeniku 
z owsem. O godzinie trzeciej dodnia, stajenni chłopcy 
wypędzają na pastwisko matki, które wesołe i zdrowe przy 
brzasku wschodzącego słońca rozbiegują się jak sarny we 
wszystkich kierunkach. Straszne było żniwo okrutnej, a ni- 
czem nieuzasadnionej zemsty! Z wypędzonych 22 kla
czy ani jedyna jedna nie powróciła już więcej 
do stajni; — do godziny 9 rano padły wszystkie na za
trułem przez żyda pastwisku w najokropniejszych boleściach 
i kurczach! Z całego pięknego, taurowskiego stada ocalały 
tylko trzy klacze, które przypadkowo pozostały w stajni i mło
dzież stadna, która na innem jak matki pasła się miejscu.

Pan Trzeciak w przeciągu jednego tygodnia komplet
nie posiwiał! 13*
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Wobec prawdziwie obywatelskiego zrozumienia donio
słości wyrządzonej krzywdy i urzędowej, wyjątkowej energii 
ówczesnego sędziego w Kozłowie p. Świejkowskiego, — 
późniejszego adwokata w Tarnopolu, nikczemny truciciel 
nie zdołał za granicę umknąć, a jako zbrodniarz na długie 
lata kryminału skazany, w dwunastym roku kary nędzny 
swój żywot w więzieniu zakończył.

Jednym z pierwszych, którzy przybyli do Taurowa p. 
Trzeciaka w nieszczęściu pocieszyć, był hr. Juliusz Dziedu- 
szycki.

Zawsze energiczny, stanowczy, rzutki i z wielkiem 
sercem właściciel jarczowieckiego stada, nie bawiąc się 
w nic nieznaczące oklepane słówka banalnej kondolencyi, 
uściskał serdecznie sąsiada i nie wypytując o szczegóły wy
padku, by nie rozmazywać bolesnej dla przyjaciela sprawy, 
zabrał się zaraz do czynu, odstępując p. Trzeciakowi ze 
swego jarczowieckiego stada pięć następujących klaczy na 
matki: „Slepkę“, córkę Sahary, importowaną w łonie 
matki, — „Saharę starszą“ i „Saharę młodszą“, obie 
po Koheylanie i obie córki importowanej Sahary, - 
wreszcie „Mleć hę“, córkę importowanej Miechy i „Bo
nę“, córkę importowanej Gazelli.

Skoro te klacze do Taurowa przyszły, p. Trzeciak do
łączył do nich owe trzy matki, które ślepy traf od niesz
częścia uchronił, nadto wybrał siedm najlepszych i najwię
cej rodowych trzechletnich źrebic z przychówku i w ten 
sposób utworzył nowy materyał hodowlany do no
wego taurowskiego stada. — Pan Trzeciak przebo
lawszy poniesioną stratę, pokierował nową hodowlą ze zdwo
joną gorliwością i energią w ten sposób, że nietylko z bie-
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giem kilku lat zatarły się ślady dotkliwej klęski, ale nawet 
oryentalne jego konie, jak n. p. taurowska „Ida“ po Stepie 
od Celiny Presspapierki, pod p. Kazimierzem Tuczyńskim 
ze Skoryk w biegach z angielskimi końmi pierwsze przyby-

Stado w Taurowie.

Guldya 
z rodu Sahary) po Feruk-Chanie urodzona i wychowana w Taurowie, na
grodzona r. 1877 na wystawie we Lwowie pierwszą nagrodą. — Źrebię 

ogier Osman sprzedany ks. Kantakuzenie.

wały do mety. Taurowska hodowla w dość krótkim stosun
kowo czasie stanęła już na takich wyżynach, że w r. 1877 
p. Dyonizy Trzeciak na Krajowej Wystawie we Lwowie od
znaczony został „Dyplomem honorowym“ za założe
nie i wzorowe prowadzenie stada koni oryentalnych, — 
a jedna z jego klaczy i to: „Guldya“, po Feruk-Cha-
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nie (z źrebakiem-ogierkiem Osmanem, którego kupił 
później ks. Kantakuzena na reproduktora do Rumunii) — 
otrzymała na tejże wystawie pierwszą nagrodę we for
mie złotego medalu na srebrnym łańcuchu.

Juliusz Kossak szkicuje i portretuje we Lwowie wy
stawione klacze, grupuje po mistrzowsku stado na typo- 
wem podolskiem pastwisku za taurowskim dworem i two
rzy wspaniałą akwarelę, na której czy klacz, czy źre
bak, każde z nich ma odrębny, temperamentowi odpowie
dni charakter, ma swój ruch i swoją właściwość budowy, 
nosi na sobie piętno zalet, rodu i wieku, — a chociaż ich 
kilkadziesiąt na niewielkiej przestrzeni, to jednak każda klacz 
tak zręcznie a zalotnie na obrazie pozuje, jakby znawcy 
i dyletantowi pokazać chciała, czem natura ją najhojniej 
i najpiękniej obdarowała, — bo każda z nich wie i czuje, 
że niezbyt daleko od niej stoi z lulką w ręku właściciel 
taurowskiego stada, który ją wychował, który ją kocha, 
głaszcze, pieści i często cukrem, lub chlebem karmi, - 
a obok niego z czapką w ręku patrzy ten sążnisty, jak dąb 
wyrośnięty Hawryło, który jej w stajni zasypuje owies, za
rzuca za drabinę siano, do wodopoju i na pastwisko pę
dzi, — a w danym razie potrafi ciętym batem całe stado 
w należytych ryzach utrzymać.

Jak już wyż wspomniano, to p. Trzeciak używał po
czątkowo do pokrywania swych klaczy jarczowieckich ogie
rów: „K o h ey 1 a n a“, — „Azeta“, — „Abiata“ —i ku
pionego „Stępa“. Następnie książki taurowskiego sta
da wykazują poniżej podane nazwiska bądź to obcych, 
bądź to miejscowych ogierów, które odchowywały klacze 
stadne p. Trzeciaka: „Schagya“, siwy, ur. w Jarczowcach
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po „Bagdadzie“; — „F e r u k - C h a n“, siwy, ur. w Jar- 
czowcach po Feruk-Chanie or. per. od Gazelli spro
wadzonej z puszczy; — „Hami“, kasztanowaty, ur. w Babol- 
nie; — „Krzyżyk“, or. ar. — „M e n e g h i e - H e d r og g“ 
gniady, or. ar. rządowy; — „Bosak“, kary, ur. 1862 r. 
w Sławucie po Khedywie od Wygi (ogier rządowy);- 
„Ob oj a n“, siwy, or. ar. ur. 1802 po Obojanie od Guel- 
fii (ogier rządowy); — „Mahomet“, siwy, ur. w Sławucie 
po or. ar. Mahomecie; — „Hindostán“, kasztanowaty, 
ur. w Sławucie; — „El-Be da wy Nr. 23“, karo-gniady, 
(ogier rządowy); — „Gazlan“, siwy, (ogier rządowy); - 
„Krzyżyk I.“, siwy, ur. w Jarczowcach po Krzyżyku or. 
ar. od Bony po Bagdadzie; — „Dahoman IV“, gnia
dy, ur. 1861 r. po Dahomanie III od Merops (ogier 
rządowy); — „Hafiz Nr. 377“, siwy, ur. 1870 r. w Radow- 
cach po H a f i z i e or. ar. od E1 - D e 1 e m i Nr. 13; — „8 D a- 
homan VI — 8“, brudnokasztanowaty, ur. 1878 r. w Ra- 
dowcach po D a h o m a n i e VI od 133 Delperent I.; — 
„143 Sheraki 9“, siwy, ur. 1881 r. w Radowcach po S h e- 
rakim od 128 Schagya II.

Niektóre z tych reproduktorów przelały w wybitny spo
sób swoje zalety i cechy na taurowski przychówek. I tak: 
Koheylan dawał produkta o ostrych, pięknych konturach 
rysunku i typie wschodnim. Az et, obok ślicznych form 
przelewał na potomstwo doskonałe ruchy. Krzyżyk, wy
soką szlachetność, dobrą budowę i temperament. Hafiz 
piękne głowy, wspaniałe szyje, dużo kłębu, lekkie posu
wiste chody, ogień, niezwykłą swobodę w łopatkach, dosko
nałe związanie i silną muszkulaturę podudzi i podbarczy, 
bo wszystkie te rzeczy, odziedziczył sam po ojcu or. ar.
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Hafizie, wziętym na czas od 1869—1874 r. z ces. dwor
skich stajen we Wiedniu na reproduktora do rządowej pepi- 
niery w Radowcach. — Najmniej dobrze odkażał się „She- 
raki“, bo dawał zbyt mało szlachetności, za flegmatyczny tem
perament, niezbyt ładne ruchy i spodem cośkolwiek szeroką 
akcyę nóg przednich (bodenweit). — Jednem słowem ogier 
ten nie był dla tarnowskiego stada dość odpowiednim re
produktorem, a nabycia jego ojca 1879 r. w Weil w tam- 
tejszem stadzie króla wirtemberskiego do radowieckiej pe- 
piniery, nie można uważać za wygranie „wielkiego losu“ 
dla hodowli krajowej.

W połowie grudnia 1894 r. umiera p. Dyonizy Trze
ciak, licząc 68 lat wieku, a z nim znika z naszego życia 
wiejskiego jedna z najsympatyczniejszych postaci typowego 
starego szlachcica, słynącego w kraju i za granicą jako 
wybitny polski hodowca koni oryentalnych.

Przeglądając książki rodowe, zapiski, metryki, rysunki, 
fotografie, obrazy, pamiątki i różne drobiazgi dotyczące 
taurowskiego stada, znalazłem oryginalny list znanego ho
dowcy i sportsmana p. Józefa Trzebińskiego w ’Królestwie 
Polsk. (zmarłego 8 lutego b. r.), który nabywszy od p. Trze
ciaka trzy konie do chowu i dostawszy je wpław przez Wisłę 
do domu, donosi dawnemu właścicielowi o szczęśliwem ich 
przybyciu. W nadziei, że nie popełnię niedyskrecyi ani 
wobec rodziny zmarłego ani też wobec jego sukcesora, 
pozwalam sobie przytoczyć list ten w całej jego osnowie, bo 
on doskonale i wiernie charakteryzuje osobę ś. p. Trzeciaka, 
jego dom i konie.
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Miławczyce p. Skalbmierz d. 19/VII 1880.

Wielmożny Panie Dobrodzieju!

Jak tradycya opiewa, — bywało w zwyczaju 
Miewać stada i konie dawniej w naszym kraju; 
Był to naród rycerski, a więc cenił konie 
Zarówno w Ukrainie, Litwie i Koronie. — 
Szły z Arabii ogiery, a z Damaszku szable 
I dobrze nam z tern było, — aż niestety nagle 
Zawitał nowy zwyczaj — i zamiast ze Wschodu 
Zaczęto brać konie z modnego Zachodu. 
A zatem i pojęcia i głupstwa i zbytki, 
Więc szlachta poszła na dół, a do góry źydki. 
Dawniej stajnie bez zbytku, lecz pełne rumaków, 
Na których szlachta biegła do hetmańskich znaków. 
Te konie krwi wysokiej, jeszcze większej cnoty, 
Wiedziały co wojaczka, — co jazda w zaloty. 
Dziś salony nie stajnie, a w niej klatki, boxy, 
Koło koni się kręcą — różne Dżony, Foxy 
I dżokieje i konie — chude, podkasane, 
Folbluty! — aż za morzem drogo opłacane! 
Koń angielski rzecz dobra, lecz prosta logika 
Dyktuje, że właściwy — tylko dla Anglika. 
W mojem zaś mniemaniu, — dzisiaj dla Polaka 
Niema już lepszych koni jak Pana Trzeciaka. 
A kto chce mieć pojęcie, jak się konie chowa, 
Niechaj nigdzie nie jedzie tylko do Taurowa. 
Tam skoro zobaczysz te Kokietkę siwą, 
Mufta-Szarę, Helegę arcy urodziwą — 
I karego Taurowa, Osmana siwego,
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Wesołego jak dziecko, jak rycerz dzielnego, 
Potem Guldyę z medalem, Gid rankę, Saharę, 
To przeniesiesz się myślą w owe czasy stare, 
Z których Pol taki piękny poemat ułożył.
I zdawać ci się będzie, że „Pan Mohort“ ożył, 
A tak się myśl z przeszłością mimowoli zwiąże, 
Że się uwierzy, iż w gościnę wnet zawita Książe 
Józef, — ze świtą tej pięknej młodzieży, 
Którą ochrzcono mianem „Wesołych rycerzy“. 
Dzielna to była młodzież, — same bohatery, 
Czasów lepszych ostatni — pierwsi nieszczęść ery !
1 nie mniejszym powodem złudzenia się staje 
Staropolska gościnność, jakiej tu doznaje 
Co wiedzion dobrą myślą w te progi przybywa. 
Gościnność to nie modna, — lecz dawna, prawdziwa ! 
Dziś i Mohort nie żyje, — rycerzy nie stało 
I wszystko dziś inaczej, jak się dawniej działo. - 
Nawet i konie inne, — być może, że w głowie 
Mają więcej rozumu, — lecz tylko w Taurowie 
Znajdziesz te dawne typy przymiotów rycerskich, 
Jakimi były konie Czarnieckich, Sobieskich, 
A gdybyśrny stad takich więcej w kraju mieli, 
Możebyśmy choć z koni jeszcze zasłynęli!
Takich wrażeń doznałem, gdym konie zobaczył, 
Z których trzy sam Właściciel odstąpić mi raczył. 
Wszystkie nie promem, lecz wpław przeszły nurty Wisły, 
Gdyż w wykonaniu zleceń byłem bardzo ścisły.
Dziś o ich odstąpieniu niema ani mowy, 
Bo przeciw temu mówi sam rozsądek zdrowy! 
A ktoby je chciał nabyć, musiałby dołożyć
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I dukatami gotówkę na stole położyć:
Za „Stępa“ pięćset czątych, trzysta za „Abiatkę“, 
A czterysta za taką, jak „Celina“ matkę!
I tak jestem szczęśliwy, z „Celiny“, „Ab iatki"
I z tego, że mam „Stępa“, — że ten rym niegładki, 
W którym jest szczera prawda, — choć poezyi mało, 
A który się pod miłem wrażeniem pisało
Racz Pan przyjąć za słaby wyraz mej wdzięczności
I polecenie się nadal Jego łaskawości.
Bobiku zaś dla koni, gdy się z pola zbierze 
Pozwoli Pan, że przyślę na próbę w ofierze.
Nie chcąc korespondencyą zaś nudzić zbyt długą 
Kończę — pisząc się Pana uniżonym sługą.

Józef Trzebiński.

Po śmierci ś. p. Trzeciaka, który zmarł kawalerem, 
majątek, gospodarstwo i taurowskie konie odziedziczył jego 
siostrzeniec p. Longin Łoboś, który wstępując w ślady 
zmarłego wuja, odziedziczone po nim stado prowadzi 
dalej umiejętnie, gorliwie i w tym samym kierunku, bo 
z równem jak ś. p. Dyonizy Trzeciak zamiłowaniem konia 
krwi wschodniej.

Obecnie Taurów liczy 26 matek, wszystkie wła
snego chowu i to:

4 z rodu ..................................Gazelli
7 „ .................................Miechy
4 „ ..................................Sahary
4 „ ................................. Zulemy
4 „ ..................................Kokietki
3 z rodów poniżej podanych.
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I. „Ród Gaze 11 i“.
1) „Gazella Hafizka“, kasztanowata ur. 1890 r. 

po Hafiz Nr. 387 od B o n y - E 1 - D e 1 e m i.
2) „Gazella-Khedivka, kasztanowata ur. 1899 r. 

po Khedive Nr. 416 od Gazelli Hafizki.
3) „Bona“, szpakowata ur. 1896 r. po Mohorcie 

od Bony-El-Delemi.
4) ,,G a z e 11 a - M o h o r t k a“, gniada ur. 1902 r. po 

Mohorcie od G a z e 11 i - H af i z k i.

II. Ród „Miechy“
1) „M 1 e c h a - M o h o r t k a 1“, szpakowata ur. 1895 r. 

po Mohorcie od M 1 e c h y - B o s a c z k i.
2) „Ml e ch a - Mo h o r tk a 11“, gniada ur. 1896 r. po 

Mohorcie od Mlechy-Bosaczki.
3) „Mlecha-Mohortka 111“, gniada ur. 1897 r. po 

Mohorcie od Mlechy-Hindostanki.
4) „Mieszka“, karo-gniada ur. 1890 r. po Mohor

cie od Mlechy-Hindostanki.
5) „Mlecha-Mohortka IV“, gniada ur. 1898 r. 

po Mohorcie od Mlechy-Bosaczki.
6) „Ml e c h a - At ty c z k a“, gniada ur. 1900 r. po 

Attyku od Miechy Hindostanki.
7) „Mlecha-Attyczka 1“, ciemno-szpakowata ur. 

1902 r. po Attyku od Mlechy-Hindostanki.

III. Ród „S a h a r y“.
1) „Sahara-Hafizka II“, ciemno-szpakowata ur. 

1890 r. po Hafizie Nr. 387 od Sa hary-Obojanki.
2) „Sah ara-Mohortka“, ciemno-szpakowata, ur. 

1898 r. po Mohorcie od Sah ary-Hafizki II.
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3) „Sahara-Khedivka 1“, jasno-szpakowata ur.
1899 r. po Khedive Nr 416 od Sahary-Obojanki.

4) „Sahara-Khedivka II“, ciemno - szpakowata ur.
1900 r. po Khedive Nr. 416 od Sahary-Hafizki II.

IV. Ród „Z ule my“.
1) „Zulema-Hafizka 1“, biała ur. 1884 r. po Ha- 

fizie Nr. 387 od Z ul emy-Krzyżyczki.
2) Zulema-Mahometka“, siwa ur. 1893 r. po Ma

homecie od Zulemy-Krzyżyczki II. .
3) „Zulema-Mohortka“, szpakowata ur. 1899 r. po 

Mohorcie od Zulemy-Hafizki 1.
4) „Zulema-Attyczka“, jasno-szpakowata ur. 1900 

r. po Attyku od Zulemy-Hafizki I.

V. Ród „Kokietki“.
1) „Kokietka-Krzyżyczka“, szpakowata ur. 1886 r. 

po Krzyżyku II od Kokietki-Hindostan ki.
2) „Kokietka-Hafizka“, szpakowata ur. 1894 r. po 

Hafizie od starej Kokietki-Krzyżyczki I.
3) „Kokietka-Sheraczka“, szpakowata ur. 1896 r. 

po Sherakim (z Weil) od Kokietki-Hindostanki.
4) „Kokietka-Attyczka“, szpakowata ur. 1902 r. po 

Attyku od Kokietki-Krzyżyczki.

VI. Z innych rodów.
1) „Ła dna-Hafizka 1“, szpakowata ur. 1884 r. po 

Hafizie Nr. 387 od Ładnej-Stepki, oddała w r. 1897 
po Mohorcie karo-gniadego ogiera „ D ż alf-A mira “ 
sprzedanego ks. Czartoryskiemu w Poznańskie, a od tegoż 
odkupionego przez hr. Lehndorffa na reproduktora do pru-
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skich stad rządowych. Ta sama klacz oddała w r. 1898 po
wtórnie i również po Mohorcie karo - gniadego ogiera 
„Azra“, kupionego w r. 1902 przez Rząd austryacki. Do
skonała i wspaniała ta matka pochodzi z rodu „Fetis“ 
z dawnego olesieńskiego stada hr. Aleksandra Potockiego 
z Brzeżan.

2) „Hasanka“, m. 1897 r. po M o h or c i e od H a- 
f i z k i-H a s a n k i wywodzi ród swój z jarczowieckiego stada.

3) „Brodzka“, ciemno - szpakowata ur. 1892 r. po 
Sherakim od Brodzkiej-Bosaczki. — Klacz ta wy
wodzi znowu ród swój od „Brodzkiej po Przygód z- 
kim, z którego to rodu jedna klacz po dziś dzień pozo- 
staje stale jako matka w taurowskiem stadzie na pamiątkę 
i jako wspomnienie dawnego budyłowskiego chowu p. 
Leopolda z Semetrycz - Trzeciaka, ojca p. Dyonizego.

Od 1888—1905 r. z taurowskiego stada sprzedane zo
stały następujące ogiery:

1) „Da h oman“, szpakowaty, po Dahomanie IV 
od Zulemy-Elbedawianki (zakup. 1888 r. Rząd austr.).

2) „Hin dostań“, kasztanowaty, po Hindostanie 
od Kokietki-Elbedawianki (zakup. 1889 r. Rząd 
austr.).

3) „Nedżdzi“, kasztanowaty, po Ha mi od Dag
mary (zakup. 1890 r. p. Leon Baczyński w Królestwie 
Polskiem).

4) „Azet III“, biały, po Azecie taurowskim od 
Celiny (zakup. 1890 r. p. Romuald Morawski do Sarnek).

5) „Hafiz 11“, szpakowaty, po Hafizie Nr. 387 od 
Zulemy-Feruk-Chanki (zakup. 1890 r. hr. Grochol
ski na Wołyniu).
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6) „Krzyżyk“, szpakowaty po Krzyżyku II od 
Guldy-Bosaczki (zakup. 1890 r. hr. Grocholski na Wo
łyniu).

7) „Dahoman“, ciemny szpak, po Dahomanie 
od Bony (zakup. 1892 r. Rząd, austr.).

8) „Hafiz III“, gniady, po Hafizie Nr. 387 od 
Mlechy-Bosaczki (zakup. 1892 r. Rząd austr.).

9) „Dahoman“, gniady, po Dahomanie od Ha- 
sanki-Krzyżyczki (zakup. 1892 r. p. Wiśniewski do 
Plichowa).

10) „Krzyżyk III“, kasztanowaty, po Hafizie Nr. 
387 od Hasanki-Krzyżyczki (zakup. 1893 r. Rząd austr.).

11) „Hafiz V“, gniady, po Hafizie Nr. 387 od Ła- 
dnej-Daho mańki (zakup. 1893 r. Rząd austr.).

12) „Hafiz IV“, szpakowaty, po Hafizie Nr. 387 od 
Kokietki-Elbedewianki (zakup. 1894 r. Rząd bułgarski).

13) „Trzeci Maj“, szpakowaty, po Sherakim od 
Mlechy-Bosaczki (zakup. 1894 r. Rząd bułgarski).

14) „Sheraki 1“, szpakowaty, po Sherakim od Ce- 
liny-Bosaczki (zakup. 1894 r. Rząd austr.).

15) „Dahoman“, gniady, po Dahomanie IV od 
Stępki (zakup. 1895 r. hr. Komorowski na Wołyniu).

16) „Mahomet“, szpakowaty, po Dahomanie IV 
od Bony (zakup. 1895 r. Rząd austr.).

17) „Sheraki II“, szpakowaty, po Sherakim od 
od Zulemy-Krzyżyczki (zakup. 1895 r. Rząd austr.).

18) „Sheraki III“, szpakowaty, po Sherakim od 
Bony (zakup. 1896 r. Rząd austr.).

19) „Dahoman“, gniady, po Dahomanie od Mie
chy (zakup. 1896 r. Rząd austr.).
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20) „Sheraki IV“, szpakowaty, po Sherakim od 
Kokietki-Krzyżyczki (zakup. 1897 r. p. E. Lityński do 
Litwinowa).

21) „Muchamil“, ciemno-szpakowaty po Dahoma- 
nie VI-8 od Hasanki-Krzyżyczki (zakup. 1899 r. Ko
mitet krakowskiego Towarzystwa rolniczego na subw. kra
jową stacyę).

22) „Dżalf-Amir“, karo-gniady, po Mohorcie od 
Ładnej Hafizki (zakup. 1899 r. ks. Czartoryski w Po- 
znańskiem, następnie odkupiony od niego przez Rząd 
pruski).

23) „Abu-Chejl“, gniady, po Mohorcie od Ładnej 
Dahomanki (zakup. 1899 r. do Prus p. Stuken).

24) „Dahoman“, gniady, po Dahomanie od Ce
liny Dahomanki (zakup. 1899 r. p. Tadeusz Dąmbski 
z Król. Pols.).

25) „Mohort“, szpakowaty po Mohorcie od Bony 
zakup. 1900 r. p. F. Milewski do Medowy).

26) „Mohort“, gniady, po Mohorcie od Celiny 
Dahomanki (zakup. 1891 r. Tow. gosp. lwów.).

27) ,.Azra“, karo-gniady po Mohorcie od Ładnej 
Hafizki (zakup. 1902 Rząd austr.).

28) „Mohort“, ciemny szpak po Mohorcie od Ko- 
kietki-Maho metki (zakup. 1902 r. Rząd austr.).

29) „Farys-Khedive“, ciemny szpak, po Khedive 
od Bony (zakup. 1904 r. Rząd austr.).

30) „Khedive II“, po Khedive od Kokietki-Krzy
życzki, jasny szpak po Khedive od Kokietki-Krzy
życzki (zakup. 1904 r. Rząd austr.).
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W latach ostatnich były reproduktorami w taurowskiem 
stadzie następujące ogiery:

1) „Mahomet“, szpakowaty ur. 1881 r. w Taurowie 
po Hami od Bony z familii or. Gazelli. Ogier ten, 
o ile pokrewieństwo temu nie przeszkadzało, pokrywał 
taurowskie klacze od 1885 — 1895 r. W jesieni 1905 r. 
Mahometa kupił Rząd austr. za 3600 kor.

2) „Mohort“, karo-gniady ur. 1884 r. w stadzie hr. 
Józefa Potockiego w Antoninach, po Pharaonie or. ar. 
po Ibu-Ed-Derri od Rosalin po Kohejlan Dżus od 
Gomussa, z pokolenia S ig 1 a vi -Dż edr a n z środkowej 
Arabii, od pokolenia Beduinów Sebaa - Anazeh, nabyty tamże 
jako dwuletni, uwieńczony pierwszą nagrodą na wystawie 
koni w Istigton od Preciozy Nr. 207 po Jamri or. ar. 
od Łatka Nr. 102 po Iscender-Basza (po Batran-Aga 
or. ar.) od Gida Nr. 45, po Ob oj an (od Szumka II), po 
Heilan or. ar. od Burzy mka II Nr. 437, po Kanarys 
(po Dżelfi or ar.) od Burzymka I Nr. 332, po Benisar 
or. ar. — Mohort był wynajmowany od Rządu dwa razy 
do taurowskiego stada i to: od r. 1894 do marca 1898 r. pier
wszy raz i od r. 1899 do marca 1901 r. po raz drugi.

3) „Khedive“, kasztanowaty ur. w stadzie ks. Eu
stachego Sanguszki w Gumniskach po Halim or. ar. od 
Warszawianki po Mac-Mahonie. Ogier ten stano
wił od 1897—1900 r.

4) „Attyk“, biały ur. 1881 r. w stadzie ks. Romana 
Sanguszki w chrestowieckiem stadzie po Ezrek-Seglawi 
sprowadzonym z puszczy w r. 1875 od Odaliska po 
Koheil-Nedżdy, sprowadzonym z puszczy w r. 1870, 
od Hana po Kohejlan-Abu, sprowadzonym z puszczy

14
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1858 r. od Caramba importowanej z puszczy w łonie 
matki.

Ogier ten (rządowy) stanowił od 1898 — 1904 roku, 
w którym to roku złamał nogę i zginął.

5) „Khedive II“, jasno szpakowaty ur. w Taurowie 
1899 r. po Khedive (por. Nr. 3) od K o k i e t k i - Kr zy- 
życzki ur. w Taurowie 1886 r., po Krzyżyku II z fa- 
mili or. Gazelli po Hindostanie z familii or. Sahary od 
Kokietki po Stepie (po or. Kohejlanie) od Kokietki 
po Schagya (po or. ar. Bagdadzie) od Kokietki po 
Przygodzkiej od Kokietki.

Ogier ten odchował kilka tylko taurowskich klaczy, 
a jak wyż wspomniano na jesień 1904 r. sprzedany został 
Rządowi austr. za 2800 kor.

6) Od roku 1903 jest w taurowskiern stadzie repro
duktorem 162 ctm. wysoki kasztanowaty „Dżelfi“, ur. 
1895 roku w białocerkiewskiem stadzie hr. Branickiego po 
wywodowym arabie Druid ze szczepu „Dżelfi“. — 
Matką obecnego taurowskiego reproduktora jest: Hebe 
po Hussarze, wywodowym arabie z pokolenia Neżdi; — 
babką, Alhambra po wywodowym arabie Alakis; — 
prababką, Klorynda po wywodowym arabie A b i a c i e; — 
pra-prababką, Wenus po Wernecie, sprowadzonym 
w r. 1836 z puszczy do stad Białocerkiewskich.

Pan Longin Łoboś, obecny właściciel taurow
skiego stada, który pod okiem wuja swego ś. p. Trzeciaka, 
wprawiał się do zawodowej i fachowej pracy w umiejęt- 
nem prowadzeniu chowu koni szlachetnych, wiernie też 
wypełnia jego cenne przykazania w hodowli, z których 
najważniejsze: umiejętny dobór reproduktorów
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i matek, intenzywny wychów młodzieży i jak 
najwięcej ruchu na świeżem powietrzu. Skoro 
dokładnie zbadamy pochodzenie klaczy i przejrzemy rodo
wody ogierów do nich używanych, oraz przypatrzymy się 
tamtejszej hodowli, to przekonamy się, że w taurowskiem 
stadzie robi się wszystko wedle przykazań ś. p. Dyonizego 
Trzeciaka, dawnego właściciela stada, bo do chowu wy
biera się najlepsze klacze na matki, dobór reprodukto
rów jak najdokładniejszy, źrebakom jeszcze nie odłą
czonym od matek, dwu i trzylatkom nie skąpi się owsa 
i siana, rozległe i żyzne taurowskie naturalne i sztu
czne pastwiska dostarczają latem dostatecznej ilości 
doskonałej paszy i obszernej przestrzeni do używania 
swobodnego ruchu, zimą taurowska młodzież i od
chowane konie godzinami biegać muszą po przyle
głych do stajen okólnikach, a w jesieni, skoro z pola 
ostatnie do stodół i brogów zwieziono snopy, rozpo
czynają się na tamtejszych podol
skich równinach forsowne polowania 
z chartami, lub psami gończymi, na 
których taurowskie, do chowu przezna
czone ogiery i klacze, wyrabiają sobie 
muszkuły, ścięgna i płuca.

Do uzupełnienia monografii tau- 
rowskiego stada należy jeszcze dodać, 
że stado to używa swego piętna, przedstawiającego znak ru
niczny we formie staroświeckiego strzemienia, będącego za
razem herbem rodziny Trzeciaków. Piętno to wypala się na 
lewem zadniem udzie i to tylko klaczkom.

14*



PEŁKIN1E
(poczta, telegraf i kolej: Jarosław).

Jednym z hodowców, który stosunkowo najpóźniej 
założył w Galicyi stado oryentalnych koni, a z najpowa
żniejszym nakładem kapitału i z wielkim zasobem gorli
wej, jasno wytkniętej celowej pracy zabrał się szczerze do 
racyonalnego specyalnego wychowu „użytkowego ko
nia krwi wschodniej“, — jest bezsprzecznie ks. Wi- 
tołd Czartoryski, właściciel pełkińskiego stada. Pro- 
dukcya takiego konia jest w pierwszym rzędzie zadaniem 
tamtejszego chowu, wszystko zaś inne schodzi tam na 
plan drugi. Stado pełkińskie posiada cenny materyał hodo
wlany w klaczach, albo własnego już chowu, albo zaku
pionych w Galicyi u hodowców wychowujących oddawna 
oryentalne konie, wreszcie w klaczach nabytych częścią 
w Sławucie, częścią zaś w W. Ks. Pozn. od hr. Jana Gru
dzińskiego, który zwijając chów koni szlachetnych, wy- 
sprzedał matki, urodzone i wychowane w oryentalnem sta
dzie hr. Branickiego w Stawiszczach na Ukrainie.

Pełkińskie stado składa się obecnie z następujących 
matek czystej krwi oryentalnej:
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1) „Gazella“, karo-gniada, ur. 1882 r. w Jarczow- 
cach po sławuckim Hindostanie od Gazelli (zakup, 
od p. Tadeusza Cieńskiego).

2) „Hersa“, kasztanowata, ur. 1883 r. w Stawiszczach 
po or. ar. Hussarze od Rebeki (zakup, od hr. Gru
dzińskiego).

Matki pełkińskiego stada.

3) „Marucha“, biała, ur. 1887 r. w Taurowie po 
Hafizie od Maruchy (zakup, od p. Longina Łobosia).

4) „Miecha“, siwa, ur. 1889 r. w Taurowie po Ha
fizie od Miechy (zakup, od p. Longina Łobosia).

5) „Pa raszka“, siwa, ur. 1889 r. w Jezupolu po 
El-Kebirze od Doni (dana w upominku Księciu przez 
hr. Wojciecha Dzieduszyckiego).
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6) „Sahara“, siwa, ur. 1889 r. w Jezupolu po Ka
lifie odMołodyci (dar. hr. Wojciecha Dzieduszyckiego).

7) „Henia“, gniada, ur. 1899 r. w Jabłonowie po 
Krzyżyku od Heni (zakup, od p. H. Karczewskiego).

8) „Nadzieja“, gniada, ur. 1893 r. w Sławucie po 
or. ar. Abu-Argubie od Tarabuki (zakup, od ks. Ro
mana Sanguszki).

9) „Jagoda“, siwa, ur. 1895 w Jezupolu po Al- 
Nabim od Maliny (zakup, od hr. Wład. Dzieduszy
ckiego).

10) „Legenda“, szpakowata, ur. 1898 r. w Pełki- 
niach po or. ar. Antarze od Terapii.

11) „Ligia“, kasztanowata, ur. 1898 r. w Pełkiniach 
po or. ar. Ruby od Hersy.

12) „Mimoza“, siwa, ur. 1899 r. w Pełkiniach po 
Khedive od Miechy.

13) „Muza“, złoto-gniada, ur. 1899 r. w Pełkiniach 
po Satrapę od Hersy.

14) „Nukra“, siwa, ur. 1900 r. w Pełkiniach po An- 
wilu od Maruchy.

15) „Nymfa“, siwa, ur. 1900 r. w Pełkiniach po El- 
Kebirze od Miechy.

16) „Nirwana“, kasztanowata, ur. 1900 r. w Pełki
niach po El-Kebirze od Nadziei.

17) „Oaza“, kasztanowata, ur. 1901 r. w Pełkiniach 
po El-Kebirze od Gazelli.

18) „Orchis“, szpakowata ur. 1901 r. w Pełkiniach 
po El-Kebirze od Miechy,

19) „Pogoń“, szpakowata, ur. 1902 r. w Pełkiniach 
po Anwilu od Maliny.
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20) „Palma“, gniada, ur. 1902 w Pełkiniach po An- 
w i 1 u od G a z e 1 1 i.

21) „Japonia“, siwa, ur. 1889 r. w Sławucie po U m- 
brecht od Restauracyi (zakup, od ks. Romana Sanguszki).

22) „Rita“, siwa, ur. 1896 r. w Sławucie po Eseg 
(zakup, od ks. Romana Sanguszki).

Stado w Pełkiniach.

Hersa ur. w Stawiszczach po Hussarze or. ar. od Rebeki.

23) „Ru wal a“, szpakowata, ur. 1903 r. w Pełkiniach 
po Litaworze (po Hadudym od Maruchy) od Ligii.

24) „Rakka", szpakowata, ur. 1903 r. w Pełki
niach po Anwilu od Legendy.

25) „Rashid“, szpakowata, ur. 1903 r. w Pełkiniach 
po Litaworze od Hersy.

26) „Ra sal i na“, siwa, ur. 1903 r. w Pełkiniach po 
Anwilu od Mimozy.

Cztery ostatnie klacze, własnego chowu, przeznaczone 
zostały na matki do stada na r. 1906.



216 STEFAN BOJANOWSKI

Oprócz wyż wymienionych 26 matek, posiada jeszcze 
pełkińska stajnia kilka bardzo dobrych i pięknych klaczy 
krwi wschodniej, które właściciel pełkińskiego stada traktuje 
w hodowli odrębnie i oddzielnie, bo ich nie uznaje za 
konie o udowodnionej czystej krwi oryentalnej, — 
książę chowa bowiem osobno konie pełnej i pół-krwi, 
ażeby hodowla krajowa miała odpowiednie ogiery do pro- 
dukcyi użytkowych koni.

Z klaczy stadnych:
„Marucha“ ma może cośkolwiek mało szyi, ale bu

dowa jej, suchość, typ, górna linia i fundament są dobre 
i bez zarzutu.

Klacz ta wywodzi ród swój ze stada pp. Cikowskich, 
dawnych właścicieli Słobody w pow. brzeżańskim, Złotnik 
nad Strypą i Brzuchowie koło Przemyślan, którzy od nie
pamiętnych czasów chowali doskonałe oryentalne konie, 
a między nimi znane srokacze i taranty, pochodzące z daw
nego stada ks. Lubomirskich.

Marucha przypomina nam krwawy i straszny dra
mat, który się przed dwudziestu siedmiu laty rozegrał 
w Brzeżanach i Słabodzie. W tym bowiem czasie zmarł 
bezpotomnie ostatni z Cikowskich, a majątek po nim na
leżał się prawnie jego siostrzeńcom pp. S. i R. Po otwo
rzeniu testamentu okazało się jednak, że ś. p. Cikowski 
pominął najbliższych krewnych, a nieomal generalnym 
sukcesorem zrobił majora od huzarów p. X. stacyonowa- 
nego wówczas w Brzeżanach. Pokrzywdzony i gorzko 
w swych nadziejach zawiedziony p. R. siostrzeniec zmar
łego, w nerwowej podniecie, siada w Słobodzie zrozpaczony 
na klacz Maruszkę z miejscowego chowu i pędzi na niej jak
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opętany 24 kilom, do Brzeżan. Major X. mieszkał tuż przy ujeż
dżalni wojskowej. Pan R. zajechał przed ujeżdżalnią, na 
której kilku oficerów przejeżdżało konie, uwiązał Maruszkę 
u baryery, wpadł do mieszkania majora i kulą na miejscu 
trupem go położył, poczem wsiadł na zgonioną klacz i ru
szył cwałem do Słobody z powrotem, ścigany przez ofice
rów, którzy dowiedziawszy się o zajściu wprost z ujeżdżalni 
za uciekającym w pogoń się puścili. P. R. na odległości 
24 kilometrów zdystansował goniących w ten sposób, że 
nim oficerowie na dziedziniec do Słobody wpadli, ucałował 
klacz, oddał ją .stajennemu, wszedł do mieszkania, skreślił 
kilka słów do rodziny i drugą kulą życie sobie odebrał. 
Klaczy nic się nie stało.

Wkrótce po tym strasznym wypadku resztę koni po 
ostatnim Cikockim wysprzedano ria licytacyi. Dzielną klacz 
chciał za jakąkolwiek bądź cenę nabyć p. Trzeciak do Tau- 
rowa, rodzina nieszczęśliwego p. R. zatrzymała ją jednak 
dla siebie.

Słoboda przeszła do rąk niemca p. Leona Thoma, 
właściciela młyna parowego we Lwowie.

„Nirwana“, klacz wierzchowa, o ognistym, ale bardzo 
dobrym i łagodnym temperamencie, zawsze chętna i nie- 
zdarta w użyciu, może cośkolwiek długa, ma idealny przód 
i nogi, śliczne oko, wyniosłą szyję, wiele kłębu, dużo typu 
i sążniste, regularne, niezwykle posuwiste, sprężyste, nor
malne i wspaniałe chody.

„Orchis“, obecnie odchodowana z Mazepą, jest kla
czą grubą o typowej głowie i szyi, doskonałem związaniu 
z silnemi suchemi nogami, mogłaby mieć cośkolwiek 
grubsze przednie kolano. Klacz ta zapowiada bardzo dobre
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chody, nie jest jednak co do wytrzymałości dostatecznie 
jeszcze wypróbowaną. Orchis powinna się nazywać Lubą, 
albo Miłą, bo taka ładna, sympatyczna, i pełna gracyi, 
a w niektórych ruchach i pozach jakby kokietująco - 
naiwna!

,.Muza“, o prześlicznej złoto-gniadej maści, dość ro
sła i bardzo sucha, może mniej jak na oryentalnego ko-

Stado w Pełkiniach.

Orchis po El-Kebirze od Miechy.

nia typowa, odznacza się w użyciu pod siodłem jako wy
niosły elegancki i bardzo smaczny koń wierzchowy z do
skonalą akcyą.

,,Pogoń“, duża, ogromnie typowa, niedość jeszcze 
rozwinięta, z doskonałym kłębem, piękną szyją, mniej 
dobrą górną linią — nie jest jeszcze jako koń użytkowy 
dostatecznie wypróbowaną co do wytrzymałości, dzielności 
i łatwości znoszenia ciężkiej pracy pod siodłem, lub też 
w zaprzęgu.
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„Nadzieja“, z profilu w konturach prześliczna, może 
cośkolwiek długa i w kłębie za niska, ma doskonałe ru
chy i odznacza się niezwykłą dzielnością i wytrzymało
ścią w użyciu.

„Nu kr a“, młodo użyta, okazała się w pracy bardzo 
twardą i dzielną, ale jak na konia oryentalnego ma za 
mało szyi i za wielką głowę, które to „ale“ wynagradza 
sowicie — muszkularną, suchą i doskonałą budową, a cho
ciaż przedniemi kopytami stoi cośkolwiek „do środka“ 
(„Zehentreter), to jednak i przy najforsowniejszem użyciu 
nigdy się nie draśnie.

Z nowo w Sławucie nabytych klaczy, pierwsza: siwa 
„Japonia“, wedle orzeczenia osób fachowych, a między 
niemi i c. k. majora p. bar. Enisa, wytrawnego znawcy ko
nia oryentalnego, — dorównuje jakością, gatunkiem i ty
pem głośnej sławuckiej siwej, hreczkowatej Melpome
nie po Ac h m e t - Ej u b i e od Trychiny, która w 1900 r. 
otrzymała na wszechświatowej paryskiej wystawie medal 
złoty w kategoryi koni „pur sang“, jako najlepsza z wy
stawionych w tym dziale oryentalnych klaczy. Japonia 
oddała po Massadzie — klacz Ugandę, obecnie jedną 
z najcenniejszych młodych matek chrestowieckiego stada.

Druga, sławucka „Rifa“, drobniejsza i od Japonii 
lżejsza pod względem normalnej budowy, suchości i typu 
jest koniem — bez zarzutu.

Z przychowanych w Pełkiniach klaczy, właściciel tam
tejszego stada ceni najwyżej córki El-Kebira, które roz
wijają się wprawdzie cośkolwiek późno, ale wzięte do pracy 
nie wcześniej, jak po skończonym piątym roku pozostają 
suche i są w użyciu przyjemne, wytrzymałe i twarde.
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Z „Anwilek“, jedna dopiero Nukra od Maru
chy, dość wcześnie wzięta na stajnię i do pracy, wytrzy
muje dotychczas bardzo dobrze wszelkie trudy. Przy
szłość nam powie, jak się jej siostry pokażą w pełkińskiej 
hodowli w roli matek i użytkowych koni.

Do r. 1904 głównym reproduktorem był w rodowo
dach klaczy kilkakrotnie wymieniony, w Weil przez księcia

Stado w Pełkiniach.

Anwil ur. w stadzie króla wirtemberskiego w Weil po Padischahu or. ar. 
od Anusa po Djerid or. ar.

zakupiony siwy „Anwil“, urodzony 1895 r. w stadzie 
króla wirtemberskiego po or. ar. Padischahu od 
Anusa po or. ar. Djerid. Chociaż Anwil wykazuje 
w swoim rodowodzie mnóstwo oryginalnych arabskich 
ogierów i klaczy, a ród swój wywodzi wprost od El
ka nd y, która przyszła w łonie matki nazwanej przez Be- 
duinów Hassfura, przysłanej królowi z Arabii przez
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Emira Rzewuskiego, — to jednak bardzo rodowy koń ten 
szlachetnością form i typem za mało odpowiada pełkińskim 
klaczom. Jest on jednakowoż z pewnością takim okazem, 
a może i lepszym, jakie Rząd w bardzo skąpej tylko ilości 
stawia w Galicyi do dyspozycyi hodowcom koni oryentalnych.

Po sprzedaży Anwilla Rządowi, wspólnie, z właści
cielem zarzeckiego stada zakupił książę w jesieni 1905 r. 
w Weil drugiego reproduktora i to kasztanowatego „Sa
mum“ po Sona kim, (importowanym w łonie matki) od 
Sylphidy, który budową, temperamentem, energicznymi, 
regularnymi chodami i bardzo dobremi zaletami w użyciu 
jako koń młody i dopiero podjeżdżony — zapowiada, że 
będzie takim reproduktorem, jakiego pełkińskie stado po
trzebuje obecnie do dalszej, raz celowo wytkniętej i pod
jętej produkcyi użytkowych koni krwi wschodniej.

A teraz słów kilka co do sposobu wychowu pełkiń- 
skiego oryentalnego konia.

Młode łoszęta doznają zawsze jak najtroskliwszej opieki 
i jak najłagodniejszego obchodzenia. Kiedy jeszcze są przy 
matkach, rozpoczyna się już dla nich pierwsza nauka po
dawania bez przymusu przednich i zadnich nóg do zba
dania i wystrugania kopytka, a systematyczne odbywanie 
takich kursów, jest nieocenioną rzeczą na przyszłość przy 
pielęgnowaniu i podkuwaniu kopyt u wyrośniętych koni

Do ukończonego pierwszego roku żywi się pełkińskie 
źrebięta jak najintenzywniej owsem i dobrze zebranem sia
nem, a odłączone wiąże się u żłobów na czas krótki wtedy, 
kiedy podaje im się obrok, aby w ten sposób każde z nich 
w spokoju swoją porcyę zjeść mogło, a przez wiązanie wy. 
chowywało się na posłusznego i obłaskawionego konia. Po
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skończonym pierwszym roku rozpoczyna się dla pełkińskich 
źrebiczek twardszy już okres ich życia, bo wypędzone 
z „dziecinnego pokoju" idą na oddzielny folwark, gdzie 
bez względu na upał, deszcze, lub zimno pasą się dzień 
cały na obszernych pastwiskach aż do nadejścia zimy i mro
zów, a dostają w tym czasie o tyle dodatku w owsie i sia
nie, o ile skutkiem niekorzystnych zmian i wpływów atmo
sferycznych, przeznaczone dla nich pastwisko się psuje. 
Klaczki roczne, dwulatki i trzechletnie w porze, kiedy na 
pastwisko nie chodzą, przez chłopców stajennych po oba- 
ryerowanym, pół-kilometrowym torze z konia długimi ba
tami gonione, wyrabiają sobie muszkuły i płuca, hartują 
zdrowie i nabierają odporności do znoszenia pracy, zimna 
i słoty podczas dość forsownych pięcio do dziesięcio-kilo- 
metrowych codziennych biegów.

W ten sposób odchowane klacze bywają stanowione 
jako trzylatki, przez co może mniej wyrastają, ale jak kilko- 
letnie doświadczenie stwierdza, idą stanowczo lepiej w sze
rokość i głębokość, przyczem rozwijają się na mleczne 
i dobre matki. Po odłączeniu pierwszego źrebięcia, a więc 
w wieku mniej więcej 4x/2 lat, idą na stajnię i tam jako 
konie powozowe, wierzchowe lub też robocze przez rok, 
dwa, a czasem i dłużej do pracy użyte, zdają trudny egza
min, wiele zdziałać i co wytrzymać potrafią. W roku ubie
głym pracowały w gospodarstwie jako broniaczki pełkiń- 
skie młode oryentalne klacze: gniada „Mewka“ po Mohorcie, 
kasztanowata „Zuzula“, skarogniada „Dąbrowska“ i kara 
„Dzika“, wszystkie trzy po Hafizie, siwa „Gwiazda“ i siwa 
„Litka“ po Hadudym. Pełkińska klacz oryentalna dostaje 
się dopiero wtedy do stada na matkę, skoro po zdaniu
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,,z odznaczeniem“ egzaminu wykaże, co wytrzymała 
i jak jej pierwszeźrebię wyrasta, a chociażby była 
najładniejszą i na oko najsympatyczniejszą, to ją jednak 
właściciel pełkińskiego stada do dalszego chowu u siebie 
nie puści, jeżeli w ,,czarnej księdze“ zapisano, że w pracy 
była miękką i niewytrzymałą przy dystansowych próbach.

Ogierki roczne, idą na osobną stadnicę, gdzie ze 
starszymi na ogrodzonem, drzewami rzadko obsadzonem 
pastwisku spędzają bez przerwy wiosnę, lato, jesień i zimę 
we dnie i w nocy. Na tern pastwisku za jedyne schro
nisko służy im jak najprymitywniejsza szopa zawsze 
otwarta, bo nawet drzwi nie ma. Do tej szopy kryją się 
pełkińskie ogiery tylko wtedy, kiedy za wielka „bieda“ 
jest już na polu i kiedy zimowy wiatr ostry tumanami su
chego śniegu nielitościwie sypie, albo też wtedy, kiedy 
deszcz cebrami leje. Trzy razy dziennie wiąże się w tej 
szopie na czas krótki ogiery do żłobów t. j. rano, w po
łudnie i wieczór, aby zadane śniadanie, obiad i kolacyę, 
które to dania wynoszą 3—4 klg. owsa dziennie i cośkol
wiek siana — mógł każdy z nich zjeść spokojnie w prze
znaczonym czasie i w podanej mu porcyi. System takiego 
wychowu zaprowadzony jest w Pełkiniach od założenia 
tamtejszego stada koni krwi wschodniej. Ogiery, czy to 
młode, czy też starsze przy największych nawet mrozach 
nie odczuwają zimna, nie trzęsą się, nie tulą się gro
madnie do siebie i nie chorują, tylko czem zimniej na 
dworze, tern żwawiej, ochotniej i energiczniej biegają po 
zmarzniętem pastwisku. Pełkińskie roczne, dwu i trzyletnie 
ogiery można widzieć, jak zimą przy 20zR mrozu spacerują, 
albo biegają we dnie, lub w nocy po śniegu swobodnie, jakby
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otulone w puszyste futra, tak je bowiem natura w tym 
czasie okrywa długą i gęstą sierścią. Na wiosnę, skoro po 
wylenieniu latową przybierają szatę, włos u nich staje się 
tak samo delikatny, krótki i lśniący, jak u koni, które się 
zimą „pod pierzyną“ chowały. Jako trzylatki idą do Peł- 
kiń „na stajnię“; tam je się czyści, pielęgnuje, pod wierz
chem, lub w powozach ujeżdża, ćwiczy, trenuje, do ciężkiej 
pracy zaprawia i w ten sposób przygotowuje na sprzedaż 
(w r. 1905 przeciętnie po 2100 kor. za sztukę) bądź to 
Rządowi bądź prywatnym hodowcom, którzy rok-rocznie 
z zabranych prowincyi, z Król. Pols. i W. Ks. Poznań
skiego chętnie do Pełkiń po materyał do chowu zjeżdżają.

Oryentalny koń pełkiński pod względem kształtów, 
zalet i użytkowości przypomina dawnego „polskiego 
konia“ krwi wschodniej, tego konia, który nas niegdyś 
po dalekich, często trudnych do przebycia drogach woził 
w kolaskach, kolebkach, taradajkach, kałamaszkach i brycz
kach, który na swym grzbiecie nosił nas w dalekich po
dróżach, na polowania, podczas uroczystości i zabaw, jako 
broniak pracował ciężko w roli, który nam towarzyszył 
wszędzie, gdzie się tylko odgrywał dziejowy dramat pol
skiego narodu i który pospołu z nami przelewał krew 
swoją na polach Chocimia i Kirchholmu, na lodach 
wyspy Alsen, pod Wiedniem i Parkanami, na węgierskiej, 
niemieckiej i francuskiej ziemi i wszędzie tam, gdzieśmy 
w obronie własnej, albo dla idei wolności i wiary walczyli.

Do niedawna jeszcze skrajni zwolennicy konia angiel
skiego, norfolków i normanów odmawiali oryentalnemu ko
niowi wszelkich przymiotów i zalet, twierdząc, że jest na bro- 
niaka za słaby, za mało okazały do zaprzęgu, a co naj-
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śmieszniejsze to już to, że koń ten nie jest dość silny 
i rosły pod kulbakę żołnierza, pomimo że całkiem 
inaczej oceniało go dawniej wielu wytrawnych strategików 
świata, a między nimi w pierwszym rzędzie Napoleon I, 
który z pomocą polskich legionów trząsł Europą, wyzna
czał granice królestw, burzył, budował i rozdawał ulubień
com korony i trony. Wszędzie, gdzie mu tylko chodziło 
o szybkość, zwinność i zręczność w natarciu, pościgu, lub 
też zdobyciu niedostępnej pozycyi, wysyłał najchętniej na 
pół-krwi oryentalnych koniach siedzących polskich ułanów, 
których niesłusznie ,,Chevaux-Legers-Lanciers“ nazywał, bo 
im przecież lanc nie dał.

Są chwile i wypadki w dziejach narodów, chociaż 
prawdziwe, to jednak tak dziwne i do pojęcia trudne, że 
zdają się być bajką powstałą w poetycznem marzeniu 
o chwale wojennej i rycerskich czynach. Takich chwil za
pominać nam nie wolno, przeciwnie należy je przy każdej 
sposobności jak najczęściej w pamięci dla potomności od
świeżać, aby nie osłabiać wrażeń historycznych wspomnień 
i z pokolenia na pokolenie utrzymać nić żywej tradycyi. 
Jednym z takich wypadków to bohaterskie zdobycie przez 
naszych ułanów wąwozów Samosierry, którego wspomnie
nie w jednej chwili stawi nam obraz bezwzględnego po
święcenia, wierności i męstwa w legionach Napoleonowi 
służących Polaków. Kiedy szedł on jak wicher przez ró
wniny i góry Hiszpanii, aby w Madrycie podyktować ostre 
warunki swej niezłomnej woli, hiszpański korpus z 14.000 
ludzi złożony zamknął mu w wąwozach jedyne przejście 
z Arandy do Madrytu, a sztab jeneralny, ufny, że nie 
ma kawaleryi w świecie, któraby się odważyła

15
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zapędzić w tę niebezpieczną otchłań, nie poczynił żadnych 
kroków przeciw napadowi jazdy. Po kilku bezowocnych za
kusach piechoty francuskiej — spostrzegło bystre oko ce
sarza błąd hiszpańskiego sztabu, a wiedząc doskonale na 
jak zwinnych, posłusznych i dzielnych koniach nasi ułani 
z pułku Wincentego Krasińskiego siedzieli, Napoleon przez 
jenerała Montbrun rzucił Kozietulskiemu, dowodzącemu III 
szwadronem rozkaz: przejście w wąwozie z Hiszpanów oczyś
cić. Kozietulski pod osłoną mgły jesiennego poranku sfor
mował szwadron, płomiennem okiem przeniknął ducha żoł
nierzy i gromko zakomenderował „naprzód!“ „Niech żyje 
Cesarz“ huknęli nasi. Na marsowych twarzach zakwitły 
rumieńce, z pod czapek jasne oczy trysnęły iskrami, żoł
nierze lekko pochylili się w siodłach, ostrogami połechtali 
konie i jak wiatr rzucili się w ogniem zionącą gardziel wą
wozu, — bo tam w dali, wisząc na białym koniu niedbale, 
patrzał na nich ten, który od nas żądał dowodów męstwa 
i poświęcenia, a za przelaną krew naszą obiecał nam przy
wrócić wolność ojczyzny! Walka była niedługa, ale krwawa 
i straszna; wąwóz został zdobyty, droga do Madrytu sta
nęła Napoleonowi otworem! Ucichło wszystko... Przez 
szczyty z mgły i dymu oczyszczonych gór zajrzały w wą
wóz jasnego słońca promienie... Z 125 walecznych 36 po
zostało przy życiu... Z ziemi i skał kulami porytych, z pod 
potrzaskanych lawet i zabitych koni — podnosi się kilka 
głów krwią zbroczonych i kilka rąk strzałami przeszytych; — 
tu i owdzie daje się słyszeć słaby okrzyk: „Vive 1’Empe- 
reur“, — bo cesarz ze swym sztabem nadjeżdżał zobaczyć 
pobojowisko, zabitych i rannych, zabrane armaty i zdobyty 
wąwóz. Biedacy! Przez cesarza kilka razy powtórzone słowa:
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„sont-ils braves ces Polonais“ i trzy orderowe blaszki — to 
pierwsza zapłata; kłamliwe raporta francuskich jenerałów 
i zaprzeczenie Thiersa w „Historyi Cesarstwa“, jakoby 
polscy ułani wąwóz zdobyli — to druga zapłata! Po bitwie 
Polacy, wobec nakazanego przyspieszonego marszu, nie 
mogli uczcić pogrzebem poległych rodaków, a że Francuzi 
o to wcale nie dbali, więc zwłoki bohaterów Samosierry, 
obdarte przez maroderów francuskich z płaszczy, mundu
rów i butów, gniły pod śniegiem w zdobytym przez nich 
wąwozie!

Juliusz Kossak nie przedstawił nigdy samego ataku, 
malował tylko kilka innych epizodów z pod Samosierry, 
a przedewszystkiem chwilę, kiedy Łubieński odbiera roz
kaz Napoleona pójścia ze swoim szwadronem za śladem Ko
zietulskiego. Szarżę samą malował syn jego — Wojciech.

15*



ZARZECZE 
(poczta Zarzecze, telegraf i kolej: Jarosław)

Kto zwiedza we Lwowie nieliczne tego miasta zabytki, 
a zdążając z placu Maryackiego na plac Krakowski, wejdzie 
na ulicę Teatralną, to uderzy go na niej wspaniały i po
ważny gmach, na którego froncie widnieje skromny napis: 
„Muzeum imienia D z i e d u s z y c k i c h“. O chwili za
łożenia tego muzeum, które stworzyła wieloletnia, mrówcza 
praca i prywatne fundusze jednego człowieka i to ś. p. lir. 
Włodzimierza Dzieduszyckiego, nic dokładnego 
powiedzieć się nie da, bo hr. Włodzimierz jako mały chłop- 
czyna zaczął już składać w szafeczce dziecinnego pokoju 
kapelusikiem chwytane motyle i muszki, na polach i łąkach 
zrywane i wykopywane rośliny i kwiaty, w rowach i nad 
brzegami strumyków wyszukiwane ślimaki i muszle, a światli 
i najlepsi rodzice gorliwie i umiejętnie wprowadzali uko
chanego jedynaka w szeroki, bogaty i piękny świat otacza
jącej natury. Matka pomagała małemu badaczowi przyrody 
oczyszczać przyniesione muszelki, rozpinać motyle i zasu
szać rośliny, a ojciec, znany bibliograf polski, wprawiał 
syna w odszukiwaniu odpowiednich nazwisk w starych 
zielnikach Syreniusza i Marcina z Urzędowa. Z biegiem
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lat i w miarę zbogacania się wiedzy hr. Włodzimierza, zbiory 
jego rosły i przybierały z każdym rokiem takie rozmiary, 
że w końcu trzeba było dać im przytułek w salach wielkiego 
muzeum, które pod względem dokładnego przedstawienia 
fauny i flory jednego kraju, (w tym wypadku Polski), zaj
muje dzisiaj trzecie miejsce w europejskich zbio
rach. Ażeby zapewnić byt i nienaruszalność tych, dla na
uki tak cennych przyrodniczych bogactw, hr. Włodzimierz 
wcielił je jako całość niepodzielną do ufundowanej przez 
siebie w r. 1893 ordynacyi, do której oprócz innych licz
nych włości należy i klucz Zarzecki, w którym 
znajduje się przez obecnego ordynata hr. Ta
deusza Dzieduszyckiegow. r. 1900 założone stado 
oryentalnych koni, powiększone w rok później dwu
nastu klaczami czystej krwi wschodniej, uchowanemi i do 
Zarzecza przysłanemi przez ś. p. hr. Stanisława Dzie- 
duszyckiego z Żerdzią na ros. Podolu.

Do r. 1900 prowadzono w Zarzeczu chów koni mało 
szlachetnych, bo wyłącznym celem ówczesnej tamtejszej 
hodowli była produkcya koni roboczych i koni dla wojska. 
Zarzecki klucz posiada zwykle około 100 klaczy fornalskich, 
z których mniej więcej połowę najlepszych pokrywano 
w ostatnich czasach rządowymi ogierami pół-krwi: „Mac- 
Mahonem Nr. 419“, „Ł u cz n i k i e m Nr. 295“, „Black- 
s mit hem Nr. 21“, wreszcie dwoma ogierami własnego 
chowu.

Chów koni szlachetnych wysokiej krwi wschodniej 
rozpoczyna się w Zarzeczu w r. 1900 i to przez zakupno 
w jezupolskiem stadzie następujących czterech klaczy czy
stej krwi oryentalnej:
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1) „Kitki“, siwej po Kalifie (ród Gazelli) od Kitki 
po El-Delemi (Babolna).

2) „Kukułki“, białej po El-Kebirze (ród Sahary) 
od Kitki po El-Delemi (Babolna).

3) „S a 1 m e“, siwej-hreczkowatej po Kalifie (ród Ga
zelli) od Fatmy po El-Delemi (Babolna) od Z ule my 
po Feruk-Chanie or. pers. od Ślepki importowanej 
w łonie matki Sahary, sprowadzonej z puszczy.

4) „Rusałki“, gniadej po Al-Nabi od Kapuścianki 
z rodu Gazelli sprowadzonej z puszczy.

Równocześnie z temi klaczami przyszła z Żerdzią 
przez hr. Stanisława Dzieduszyckiego hr. Tadeuszowej Dzie- 
duszyckiej w upominku ofiarowana — siwo-hreczkowata 
klacz:

5) „Zośka-Paraszka“ poHindostanie (po Am- 
ruch or. ar.) od Paraszki po M o ł o d c u-B a g d a d z i e 
od Gazelli sprowadzonej z puszczy. Zośka-Paraszka 
przyszła do Zarzecza źrebną z sławuckim Ogłu i urodziła 
klaczkę „Alteę“, wcieloną później do zarzeckiego stada 
na matkę.

Rok 1901 stanowi ważną epokę w historyi zarzeckiego 
stada, bo w tym właśnie czasie dostało się do niego owych 
12 klaczy, uchowanych przez hr. Stanisława Dziedu
szyckiego w Żerdziu.

Zmarły 9. września 1905 r. ś. p. Stanisław Dzie- 
duszycki, syn hr. Edmunda, b. żołnierza legii nad
wiślańskiej z 1831 r. i Talii z Niezabitowskich, uro
dził się w tradycyach i otoczeniu, miłującem wszystko co 
nasze i co staropolskie, a tern samem w sferach, mających 
wrodzone i generacyami nabyte przywiązanie i zamiłowa-
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nie do koni krwi wschodniej, któreśmy w lepszych czasach 
w spuściźnie po ojcach dostali. Hr. Stanisław Dzieduszycki, 
b. poseł na Sejm krajowy i jeden z najpoważniejszych orga-

Stado w Zarzeczu.

Salme
ur. w Jezupolu 1889 po Kalifie (ród Gazelli) od Fatmy (ród Sahary), 

nizatorów „Gospodarskiego Oddziału pokuckiego“, brał 
zawsze czynny i gorliwy udział w Radach ogólnych gali
cyjskiego Towarzystwa gospodarskiego we Lwowie, a na 
niejednem posiedzeniu tej Rady, w razie potrzeby, umiał 
z otwartą przyłbicą wypowiedzieć słowa twardej prawdy
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w sprawach chowu koni w kraju, skoro kierownicy chów 
ten starali się na nowe i niepewne wprowadzać tory.

Hr. Stanisław rozpoczął chów koni czystej krwi ory- 
entalnej najprzód w Starym Gwoźdzcu, (obecnie ma
jątku swego zięcia p. Władysława Korczak-Komorowskiego 
z Bojanowa)— następnie zaś prowadził chów ten w Żer- 
dziu na ros. Podolu.

W r. 1870 nabył hr. Stanisław do Starego Gwoźdzca 
od hr. Kazimierza Dzieduszyckiego w Niesłuchowie kaszta
nowatą klacz „Cygankę n i e s ł u c h o w s ką“, córkę oryg. 
przez Prospera Zimermanna z Arabii do Niesłuchowa przy
słanej „Theby-Muniry“ i „Mołodca“ ur. w Jarczowcach 
po or. ar. Bagdadzie od Sahary sprowadzonej z puszczy. 
W Cygance niesłuchowskiej płynęła zatem po matce 
(Thebie), po dziadku (Bagdadzie) i po babce ze strony 
ojca (Saharze) jak najczystsza krew oryentalnych, 
w Arabii urodzonych koni. Ponieważ hr. Stanisław 
nie posiadał w tym czasie reproduktora o równie wysokiej 
krwi wschodniej, jak ta, która w żyłach Cyganki płynęła, 
przeto posłał ją do odchowania do Izydorówki, gdzie znaj
dował się wówczas czystej krwi jarczowiecki arab „Piel
grzym II“, syn B e n i-B a g d a d a po or. Bagdadzie od 
or. ar. Gazelli. Cyganka wróciła z Izydorówki do 
Gwoźdzca źrebną i urodziła kasztanowatą klaczkę „Myszkę“.

W r. 1875 kupił hr. Stanisław od hr. Aleksandra 
Dzieduszyckiego w Izydorówce pięć oryentalnych kla
czy: „Staszkę“, „Guldyę“, „Czerki eskę“, „Bez- 
mianę“ i Czaykę-izydorowiecką. Córki i wnuczki 
czterech pierwszych klaczy sprzedane zostały Rządowi buł
garskiemu, natomiast pozostała w stadzie nadal matką naj-
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lepsza z nich i najpiękniejsza siwa „Czajka“ po Piel
grzymie II od Czajki po Me rdżam kirze or. ar. od 
Czayki ze stada p. Konarskiego z Jajkowiec.

W jesieni 1879 r. hr. Stanisław Dzieduszycki nabył 
w Jarczowcach siedm następujących klaczy:

Stado w Zarzeczu.

Pan Jul ur. w Żerdziu 1898 r. po Solimanie od Zośki (Jarczowce).

1) „Bonę młodszą“, maści siwej, która zginęła bez
potomnie,

2) „Perkulę“, maści siwej poKoheylanie or. ar. 
od or. Gazelli. Klacz ta źrebna z Hindostanem zginęła 
przy oźrebieniu.
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3) „Ledę“, maści siwej, która nie zostawiła po
tomstwa,

4) „Galantkę“, maści gniadej, której przychówek 
wysprzedano,

5) „Gulkę“, maści siwej, która zginęła bezpo
tomnie,

6) „Bonę starszą“, maści siwej po Bagdadzie 
or. ar. od Perkuli po Koheylanie od or. Ga ze 11 i. (Bona 
oddała po sławuckim Hindostanie „Królewicza“, później
szego reproduktora w stadzie hr. Stanisława w Żerdziuj i

7) „Z o ś k ę-P a r a s z k ę, maści siwej po sławuckim 
Hindostanie od Paraszki po Mołodcu-Bagdadzie 
od or. ar. Gazę 11 i. „Z o ś k a-P a r a s z k a“ rodziła od 1882— 
1900 r. same tylko ogierki (między innymi i białego „Pana 
Jula“ po Solimanie), dopiero w r. 1901 oddała w Zarzeczu 
po sławuckim „Ogłu“ pierwszą klaczkę i to wyż wspom
nianą „Alteę“. „Zośka“ zginęła w r. 1902, mając lat 25.

W ten sposób podstawę w Star. Gwoźdzcu do tam
tejszego chowu koni czystej krwi oryentalnej dało następu
jących pięć klaczy:

U „Cyganka n i e s ł u c h o w s k a“,
2) „Myszka“, córka Cyganki,
3) „Czayka-izydorowiecka“,
4) „Zośka-Paraszka“ i
5) „Bona starsza“.
Hr. Stanisław posługiwał się w stadzie swojem (naj

przód Star. Gwoźdzcu, a następnie w Żerdziuj następują
cymi ogierami:

1) „Fel łachem“, maści siwej po Far hanie or. ar. 
od Sybilli po Mahomecie or. ar., prawnukiem wy-



SYLWETKI KONI ORYENTALNYCH I ICH HODOWCÓW 235 

wodowego Wer neta, który czasu swego odgrywał w sta
dach hr. Branickich na Ukrainie taką rolę jako reproduktor, 
jaką niegdyś odgrywał stary Bagdad w jarczowieckiem 
stadzie.

2) „Koranem“, maści siwej, arabem czystej krwi, 
którego nieliczne potomstwo wysprzedane zostało.

(Fellach i Koran zakupione zostały w Białocerkwi 
dla Rządu austr. przez hr. Juliusza Dzieduszyckiego, ów
czesnego Prezesa Komisyi dla spraw chowu koni w Galicyi 
przy Namiestnictwie we Lwowie).

3) „Królewiczem“, maści siwej, uchowanym w Żer- 
dziu po sławuckim Hindostanie od Bony po Bagda
dzie, od Perkuli po Koheylanie od Ga ze 11 i, spro
wadzonej z puszczy. Znakomity ten ogier był w Żerdziu 
reproduktorem przez lat kilka, a sprzedany w r. 1893 p. 
Dominikowi Moraczyńskiemu na Pobereże, dał tam dosko
nałe potomstwo i jeszcze je daje, bo do dziś dnia żyje 
i dobrem cieszy się zdrowiem. Po Królewiczu uchował 
hr. Stanisław Dzieduszycki od Zośki-Paraszki znako
mitego konia siwego Tatara, który w r. 1893 odznaczył 
się w dystansowym wyścigu, przebiegłszy pod synem właś
ciciela, hr. Aleksandrem, na przykrym terenie 28 kilometrów 
w jednej godzinie i 50 sekundach, pozostawiając za sobą 
9 innych bardzo dobrych koni.

4) „Farysem“, maści kasztanowatej po or. ar. El- 
Bedavym od sławuckiej Indii, po or. ar. Kadżi-el- 
Mekka od sławuckiej Gryzetty.

5) „Achabem“, maści karej, uchowanym w Biało
cerkwi po Achmecie (po Farhanie or. ar. od Figuranki
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po Wernecie or. ar.) od Racheli (po Ramzesie, synu or. 
ar. Rywala).

6) „Solimanem“, maści siwej, po Schagya, (jednym 
z najlepszych radowieckich oryentalnych reproduktorów), 
od Zazuli I z rodu Theby-Muniry.

Ś o 1 i m a n dawał świetne produkta przeważnie pół
krwi, bo z powodu bliskiego pokrewieństwa używany był 
w Żerdziu w wyjątkowych tylko wypadkach do tamtejszych 
klaczy czystej krwi.

7) „Ogłu“, maści kasztanowatej, ur. 13 lutego 1894 r. 
w Sławucie po Rymniku od Elby.

Earys, Achab i Ogłu były reproduktorami w stadzie 
p. Aleksandra Sadowskiego w Hukowie na ros. Podolu.

Ostatnim ogierem, uchowanym przez hr. Stanisława 
Dzieduszyckiego w Żerdziu, był biały „Pan Jul“ po 
Solimanie od Zośki-Paraszki, którego zakupiło w r. 
1904 Gospodarskie Towarzystwo galicyjskie i umieściło go 
jako reproduktora na krajowej stacyi, założonej u kniazia 
Leona Puzyny w Gwoźdzcu.

Stado w Żerdziu było najliczniejszem w 1892. Rok 
później hr. Stanisław Dzieduszycki zatrzymał z matek 
i z młodzieży to co najlepsze, resztę zaś wysprzedał na 
publicznej licytacyi w Star. Gwoźdzcu, na której Rząd 
bułgarski kupił 9 matek, celem założenia pepiniery koni 
czystej krwi wschodniej dla podtrzymania i poprawienia 
tamtejszej hodowli krajowej.

Hr. Stanisław Dzieduszycki, wydzierżawiając w r. 1901 
Żerdzie, oddał stado synowi swemu hr. Aleksandrowi, 
obecnemu rotmistrzowi I-go pułku dragonów, porozumiał 
się co do dalszych warunków z krewnym swoim hr. Ta-
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deuszem Dzieduszyckim, ordynatem na Poturzycy i — po 
słał do ordynackiego majątku Zarzecze następujące klacze.

1) siwą „Cygankę III“, 2) skarogniadą „Muszkę III“,
3) kasztanowatą „Karoleczkę“, 4) kasztanowatą ,,Lygię“,
5) kasztanowatą „Zazuleczkę“, 6) skarogniadą „Thebę-Iłenę“,

Stado w Zarzeczu.

Mira ur. w Żerdziu 1897 r. po Achabie (ród Werneta, stado hr. Bra. 
nickich) od Zazuli li (ród Theby Muniry)

7) karą „Mirę“, 8) kasztanowatą „Matyldę“, 9) siwą „Wisłę“, 
10) kasztanowatą „Amę“, 11) kasztanowatą „Aryę“ i 12) ka
sztanowatą „Alfę“.

Klacze: Arna, Arya i Alfa przyszły z Żerdzią do 
Zarzecza jako małe źrebięta przy matkach i to: Arna z Za- 
zuleczką, Arya z Karoleczką i Alfa z Cyganką III, a wszy-
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stkie trzy klaczki były po ogierze „Ogłu“. Z wyż wymie
nionych 12 klaczy jedyna jedna „Wisła“ jest z pokolenia 
Czaykiizydorowieckiej po Pielgrzymie II od Czayki- 
Merdżamkirki, córki Czayki ze stada p. Konarskiego z Jaj- 
kowic, a ród swój wywodzi od koni, które w r. 1820 przy
słał Emir Rzewuski z Arabii przez Paryż do Sawrania; — reszta 
zaś pochodzi od or. ar. Theby Muniry, po pustynnym 
ogierze „Ghagadu ghada“, przyprowadzonej w r. 1853 
z Arabii do Niesłuchowa, która to klacz przez córkę Cy
gankę I (niesłuchowską) po Mołodcu-Bagdadzie 
i cztery wnuczki: Myszkę po Pielgrzymie, Karol kę, 
Cygankę II i Myszkę I, (wszystkie trzy po Fellahu 
z familii Werneta), wytworzyła świetny ród obecnych za
rzeckich koni.

W r. 1870 poszła Th eba-Munira do Poturzycy, gdzie 
do r. 1876 istniało stado oryentalnych koni ś. p. hr. Wło
dzimierza Dzieduszyckiego.

W Poturzycy Theba, licząca wówczas przeszło 20 
lat wieku, była klaczą niezwykle lubioną i honorowaną, 
stała zawsze w osobnym, najwygodniejszym i najładniej
szym boxie, zjadała najlepsze dla końskiego podniebienia 
przysmaki, przykrywano ją najpiękniejszą derą, a uździenica 
jej błyszczała ozdobami z muszelek i bronzu. Skoro w Po
turzycy liczniejsze zebrało się towarzystwo, zwłaszcza pod
czas tamtejszych świetnych polowań zimowych, a gościom 
lubiącym oryentalne konie pokazywano stado, — wtedy na 
czele matek szła zawsze wspaniała Theba z podniesioną 
głową i wygiętą szyją, ognistemi oczami spoglądała przy
jaźnie na pana i gości, rżała do nich radośnie głębokim 
metalicznym głosem i pobrzękiwała dumnie mosiężnym,
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przez siebie z Arabii przyniesionym medalem, który wisiał 
na łańcuszku na piersiach i naocznie stwierdzał jej pocho
dzenie z odludnych pustyń dalekiego Wschodu. W r. 1874 
Theba urodziła jeszcze po „Isevim“ kasztanowatą klaczkę 
i wkrótce potem zginęła.

Medal rodowodowy Theby Muniry sprowadzonej z puszczy.

W tym czasie dzierżawił Poturzycę od hr. Włodzimie
rza Dzieduszyckiego ś. p. Jan Sołowij, ojciec obecnie we 
Lwowie mieszkających p. p. Dr. Tadeusza i Dr. Władysława 
Sołowijów. Pan Jan Sołowij był uczniem król, pruskiej 
Akademii rolniczej w Prószkowie na gór. Szląsku, a kiedy 
po ukończeniu studyów zaczął gospodarować w Poturzycy,
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wtedy dawni jego prószkowscy profesorowie często go od
wiedzali i przy tej sposobności oglądając tamtejsze stado, 
zapoznawali się z jego znakomitszymi końmi. Skoro w Prósz
kowie dowiedziano się, że Theba nie żyje, zjechał do Po- 
turzycy ówczesny profesor anatomii i kierownik zootech
nicznego instytutu Dr. C rampę, a otrzymawszy od hr. 
Włodzimierza Dzieduszyckiego zezwolenie, odkopał w roz
kładzie będącą już T h e b ę, spreparował jej szkielet i zabrał 
go do Prószkowa do tamtejszych zbiorów. Piszący te sło
wa odbył teoretyczne studya również na prószkowskiej 
Akademii rolniczej, a ucząc się od wyż wspomnianego profesora 
Dr. Crampego osteologii na szkielecie T h e b y-M u n i r y, 
nie przewidywał wówczas, że przeszło ćwierć wieku później 
w „Sylwetkach koni oryentalnych“ pisać będzie o tej sa
mej Thebie-Munirze, jej dzieciach i wnukach.

Po zwinięciu Akademii prószkowskiej szkielet The by 
wraz z innymi zbiorami przewieziony został do nowo ufun
dowanego „Studyum rolniczego“ w Berlinie i tam po
został.

Mając żywo po dziś dzień przed oczyma dokładny 
obraz białego, jak słoniowa kość twardego szkieletu, który 
mi przypomina akademickie wesołe życie prószkowskie 
i niestety niepowrotnie minione lata młodości, umieszczam 
w „Sylwetkach“ tablicę rodową najlepszego potomstwa 
The by, bo w zarzeckiem stadzie znajduje się obecnie 
na 18 matek — 12 klaczy z jej rodu, a tylko 3 z rodu 
Sahary, 2 z rodu Czayki i zy d o r o w i e c k i e j i jedna 
z rodu Gazelli, a mianowicie:
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A) z rodu Theby-Muniry:
1) „Cyganka III“, siwa ur. w Żerdziu po Króle

wiczu od Cyganki II,
2) „Muszka II“, skr. gn. ur. w Żerdziu po Króle

wiczu od Muszki I,
3) Karole czka“, kaszt, ur. w Żerdziu po Króle

wiczu od Karolki,
4) „Lygia“, kaszt, ur. w Żerdziu po Królewiczu 

od Z a z u 1 i I,
5) „Zaz u 1 e c zka“, kaszt, ur. w Żerdziu po Fary- 

s i e od Z a z u 1 i I,
6) „T h e b a-l ł e n a“, skr. gn. ur. w Żerdziu po Ach a- 

bie od Cyganki III,
7) „Mira“, kara ur. w Żerdziu po Achabie od 

Z a z u 1 i II,
8) „Matylda“ kaszt, ur. w Żerdziu po Ogłu od 

Kar o 1 ecz ki,
9) „Arya“, kaszt, ur. w Żerdziu po Ogłu od Ka

ro 1 e c z k i,
10) „Alfa“, kaszt, ur. w Żerdziu po Ogłu od Cy

ganki III,
11) „Bona“, kaszt, ur. w Zarzeczu po Anwilu od 

Cyganki III,
12) „BI a gierka“, szpak, ur. w Zarzeczu po Anwilu 

od Miry.
B) z rodu Sahary:

13) „Salme“, siwa ur. w Jezupolu po Kalifie od 
F a t m y,

14) „Kukułka“, biała ur. w Jezupolu po El-Ke- 
b irze od Kitki,
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15) „Rusałka“, gniad. ur. w Jezupolu po Al-Nabi 
od Kapuścianki.

C) z rodu Czayki izydorowieckiej:
16) „Wisła“, siwa u. w Żerdziu po Sol imanie od 

P1 e w n y,

Stado w Zarzeczu.

Cwet ur. w Sławucie 1883 r. po Scypionie od Rewolucyi.

17) „Ostatnia“, biała ur. w Żerdziu po Królewi
czu od Czayki.

D) z rodu Gazelli:
18) „Altea“, siwa ur. w Zarzeczu po Ogłu od Zośki- 

Paraszki.
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Równocześnie z klaczami z Żerdzią dostał się na re
produktora do zarzeckiego stada zakupiony przez hr. Sta
nisława Dzieduszyckiego sławucki biały „Cwet“ ur. 1883 r. 
w Chrestówce po Scypionie (Koheil-Nedżdy) od Rewo- 
lucyi (Koheylan-Abu-Argub). Oprócz Cweta używano 
następnie do odchowania niektórych klaczy siwego, w Peł- 
kiniach umieszczonego „Anwila“ z Weil, a obecnie tak 
w pełkińskiem, jak i zarzeckiem stadzie ojcować będzie 
kasztanowaty „Samum“, którego ks. Witołd Czartoryski 
zakupił również w Weil i to wspólnie ze swoim szwagrem 
hr. Tadeuszem Dzieduszyckim, ordynatem na Poturzycy 
i Zarzeczu. Pochodzenie jednego i drugiego ogiera podane 
jest w opisie pełkińskiego stada.

Klacze najczystszej krwi wschodniej, młodzież po 
pierwszorzędnych oryentalnych reproduktorach, zasada wy
chowu: „dużo powietrza, ruchu i owsa“, korzystne 
warunki miejscowe, możność nabywania odpowiednich ogie
rów, wreszcie opieka i fachowe kierownictwo, spoczywające 
w ręku zamiłowanego w oryentalnym koniu rotmistrza hr. 
Aleksandra Dzieduszyckiego, który do pielęgno
wania swych ulubionych koni ma na miejscu do pomocy lu
dzi wytrawnych i chętnych, wszystko to daje gwarancyę, że 
stado zarzeckie, choć młode, w krótkim czasie zasłynie z wy
chowu koni, w których żyłach płynie stara krew wschodnia.

Jak muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie, tak 
i założone w ordynackich dobrach stado oryentalnych koni, 
o ile to w ludzkiej jest możliwości, ma byt swój zapewniony, 
bo pozostaje w rękach członków rodziny, w której nie wy
gasło i nie wygaśnie poszanowanie starych tradycyj, osnu
tych przędzą historycznych wspomnień.

16*
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Familia „Theby Muniry“:
Theba-Munira

po or. ar. ogierze Ghagadu ghada

Cyganka I.
Molodec (Jarczowce) po Bagdadzie od Sahary

2
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ZAKOŃCZENIE.

Kiedy w kraju naszym rzucono hasło: „w hodowli 
koni musimy iść za przykładem Anglii“, wtedy 
ogół hodowców, obiecując sobie na razie bardzo wiele po 
tym nowym a nieznanym koniu, poszedł gorączkowo i chę
tnie za tern wezwaniem. Pan na wielkich obszarach, jedno- 
wioskowy obywatel, właściciel małego folwarczku, dzier
żawca, proboszcz, leśniczy, a nawet i chłop, naśladując Za
chód, bez rachunku i zastanowienia rozpoczynał chów koni 
angielskich, a porzucał dawny chów koni pochodzenia ory- 
entalnego, bo te konie wedle wyjaśnień kierowników no
wego kursu nie odpowiadały wymaganiom kulturnego świata.

Który z nich jest dla naszych stosunków rzeczywiście 
odpowiedniejszym koniem, nad rozwiązaniem tego pytania 
więcej niż od stu lat zacięte między hodowcami toczą się 
walki, bo silne argumenta bronią zarówno oryentalnego, jak 
i angielskiego konia. Jeden i drugi ma swoje zalety i swoje 
wady, a chociaż każdy z nich w swoim rodzaju doskonałym 
jest koniem, to jednak każdy z nich innym jest koniem.

Koń angielski, potomek oryentalnego konia, 
kulturny wychowanek bogatej wyspy Albionu, która go 
otacza wygodami i zbytkiem synom pustyni nieznanym, 
umiejętnie generacyami chowany, przewyższył wzro-
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gielskie ogiery i klacze do podtrzymywania 
i polepszania chowu użytkowych dobrych koni 
p ół-krwi?

Rzecz jasna, że pozostaniemy na wschodzie i w naj
uboższych okolicach zachodniej części kraju z „chłopskimi 
konikami“, które bezwarunkowo od zagłady uchro
nić wypada, bo one najwięcej odpowiadają miejscowym 
warunkom; w ręku nielicznych większych właścicieli utrzyma 
się pewna ilość angielskich klaczy lepszego gatunku, które 
pokrywane rządowymi ogierami dadzą remontę zakupywaną 
przez wojskowość za tanie pieniądze; lwią część koni 
w kraju, przedewszystkiem w zachodniej jego części, sta
nowić będą konie angielskiego pochodzenia bardzo niskiej 
klasy i ladajakiego gatunku, bo zdegenerowane skutkiem 
złego i niedbałego wychowu w biedzie i w niedostatku, 
oraz fałszywego łączenia najnieodpowiedniejszych matek 
z tego rodzaju bezwartościowymi rządowymi ogierami jak 
Noniusy, Furiozy lub Kawał i ery; wreszcie pozosta
niemy z kilku temi stadami, których właściciele nie zry
wając z tradycyą i nie zwijając, tylko powiększając i po
lepszając hodowlę, chowają dzisiaj tak bardzo poszukiwane 
oryentalne konie.

Skoro zważymy, że przy wzmagającej się w naszym 
kraju parcelacyi większych obszarów zapotrzebowanie 
„chłopskich koników“ rok-rocznie zwiększać się będzie, 
a chociaż chów ich przedewszystkiem sam w sobie pod
nosić należy, to jednak nim to w wydatniejszy nastąpi spo
sób, długo jeszcze potrzebować będziemy dla nich oryen- 
talnego ogiera; — skoro przyjmiemy za hodowlany, do
świadczeniem stwierdzony pewnik, że do poprawiania
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i uzdrowienia konia angielskiego niskiej klasy i podłego 
gatunku lepiej nadaje się reproduktor oryentalny, niż an
gielski; — skoro na rynkach zbytu z łatwością możemy się 
przekonać, że koń galicyjski, nie angielskiego, tylko ory- 
entalnego pochodzenia, jest towarem przez zagranicznego 
kupca poszukiwanym; skoro wreszcie stwierdzonym jest 
faktem, że obecnie tak prywatni hodowcy, jak i zagra
niczne pepiniery rządowe, odczuwając potrzebę, poszukują 
oryentalnych reproduktorów i matek do odświeżania krwi, 
przeto wypada ten, a nie inny wyciągnąć wniosek, że 
że ze względów ekonomicznych i utylitarnych powinniśmy 
w ogólnej hodowli krajowej więcej i energiczniej zwrócić 
się w kierunku wychowu oryentalnego konia. Jak prze
szłość i teraźniejszość naszej hodowli wskazują, koń ten 
najlepiej nadaje się do naszych warunków, bo nie wymaga 
tak, jak koń kulturnego Zachodu zbyt intenzywnego ży
wienia i przesadnej opieki, znosi doskonale nasz klimat 
i teren, hodowlaną, wartością i gatunkiem uzdrowić 
i podtrzymać może przeważną część naszej podkopanej 
hodowli, bo budową, użytkowością i zaletami odpowiada 
najwięcej potrzebom i upodobaniom mieszkańców naszego 
kraju, bo wreszcie historya nam mówi, że go potrafimy 
lepiej wychowywać niż każdego innego konia.

Zapewne, że nie jest to karosyer, którym milionowy 
bankier zajeżdża przed londyński i paryski gmach giełdowy, 
nie jest też hunterem, którego się widzi w Pau, Lei- 
cestershire, lub Ponte Salario, ale jest jednak odpowie
dnim koniem dla tych wszystkich, którzy pragną jechać 
daleko, szybko i przyjemnie w powozie, lub wierzchem na 
wsi, lub w mieście i dla tych, którzy w gospodarstwie
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wiejskiem potrzebują praktycznych koni do codziennego 
użytku.

Sam zwrot w wyborze rasy nie tworzy jeszcze ho
dowli! Do prowadzenia jej z dobrym wynikiem, potrze
bną jest umiejętna, gorliwa, konsekwentna i wytrwała praca, 
krytykująca własne usterki i błędy, nieodzowne są odpo
wiednie warunki, koniecznem jest zamiłowanie do konia, 
niezbędną jest wreszcie wytrawna znajomość hodowli, bo 
gdybyśmy nie znając się na niej i lekceważąc jej donio
słość, wychowywali nadal młodzież niedbale, bez światła, 
powietrza i ruchu w ciasnej stajni i na niewystarczającej 
paszy, a do rozpłodu używali co do siły, zdrowia, wytrzy
małości, nerwów i temperamentu niewypróbowanych ogie
rów i klaczy krwi wschodniej, to narzucając takie konie 
ogólnej hodowli krajowej, powiększylibyśmy ilość obecnych 
zdegenerowanych kalek angielskiego pochodzenia — sła
bymi i narowistymi oryentalnymi końmi.

Ale nie analizując tego dalej, czy koń krwi wschodniej, 
czy też reproduktor angielski z biegiem lat uzdrowi i od
rodzi naszą podkopaną hodowlę krajową, zaznaczyć wy
pada, że nie przestanie grozić tej hodowli jedna, niestety 
przewidywana klęska, która może ją zniszczyć do reszty, 
a która grozi jej obecnie może więcej niż kiedykolwiek.

Coraz energiczniejsze odzywają się bowiem głosy 
praktycznych rolników, domagające się takich koni, któreby 
odpowiadały wymaganiom naszych obecnie niby to postę
powych i intenzywniejszych gospodarstw rolnych, bo te, 
które mamy, są do tego celu za małe i za słabe. Ażeby 
zatem brakowi zaradzić, ogół rolników gwałtownie dora
dza iść znowu za przykładem Zachodu i stamtąd z pomocą
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zasiłku krajowego sprowadzić ciężkie zimnokrwiste 
ogiery i klacze do rozpoczęcia w kraju naszym szerszej 

ogólniejszej hodowli koni roboczych tej rasy.
Kon ten w stosunku do swej kolosalnej budowy 

ogromnego wzrostu — najsłabszy i najniewytrzymalszy
z wszystkich koni na świecie, jak również najmniej ambi
tny, bo nigdy nie natęży się do maximum w wykonaniu 
jakiejkolwiek pracy, pozornie wydaje się silnym dlatego, 
że zwalcza samą masą ciała opór, jaki mu sprawia n. p. 
pług głębiej zapuszczony w ziemię, albo wielki wóz nała
dowany węglem, mąką, żelazem lub piwem.

Śledząc w historyi narodów za postępem rolnictwa, 
a w historyi konia za sposobem rozpowszechniania się 
ciężkich ras zimnokrwistych, spostrzegamy, że w krajach, 
w których gospodarstwa rolne, przemysł i kultura stoją 
dzisiaj na najwyższych stopniach doskonałości, tamtejsi 
rolnicy ulepszali najpierw swój rodzimy materyał koni 
miejscowych, nadających się najlepiej do wykonywania 
pracy w gospodarstwach rolnych, a w ten sposób nie ro
bili nieudanych i niebezpiecznych prób w hodowli, bo nie 
marnowali i nie zatracali swoich własnych użytkowych koni 
przez przedwczesne sprowadzanie ciężkich specyalnych 
ras zimno-krwistych w nieprzygotowane jeszcze dla nich 
warunki.

U nas przecież niema jeszcze wielkich miast fabry
cznych, wydrenowanych milowych obszarów włościańskich 
gruntów, niema jeszcze wiele sztucznie nawadnianych łąk, 
ani doskonałych bitych gościńców i brukowanych dróg pol
nych, nawet nasz fornal, który codzień się zmienia, nie ma 
tego flegmatycznego temperamentu, jaki posiada Belgijczyk,
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lub Niemiec, a który to temperament bezwarunkowo jest 
mu potrzebny do spokojnego i umiejętnego obchodzenia 
się i pracowania zimnokrwistym koniem. Ogólniejszy chów 
takich koni roboczych nie miałby jeszcze w kraju naszym 
żadnej racyi bytu, bobyśmy od nich w obecnych wa
runkach nie mogli wymagać tych prac, które z korzyścią 
i prawidłowo wykonują Perszerony, Boulounaizy, Ardeny, 
Suffolki i Shiry we Francyi, Belgii, Anglii i w Niemczech. 
Żaden z tych koni nie będzie pracował normalnie na mo
krych i niewydrenowanych cięższych ziemiach, nie będzie 
z moczar leśnych wywoził i wywlekał drzewa zimą podczas 
gołoledzi i mrozu, nie będzie wreszcie ciągnął zbożem, 
burakami lub węglem obładowanych wozów po drogach 
przeważnie złych, w wielu wypadkach niemożliwych na
wet do przebycia. Nie wmawiajmy przecież w siebie, że 
pod względem postępu i intenzywności naszych gospo
darstw rolnych, rozkwitu przemysłu, ulepszenia komunikacyi 
i kultury — stanęliśmy już na tych wyżynach, na których 
stoi Anglia, Francya i Belgia! W kraju naszym mamy jesz
cze dostateczną ilość takich miejscowych, rodzimych koni, 
których potomstwo w drugiej już generacyi, przy umie- 
jętnem doborze sztuk rozpłodowych, przy intenzywniejszem 
żywieniu młodzieży i przy umiejętnym wychowie — może 
zyskać na wzroście, sile i użytkowości tyle, wiele wymagać 
możemy i musimy od konia fornalskiego do prawidłowego 
wykonywania każdej normalnej pracy w obecnych naszych 
gospodarstwach rolnych.

Nie upłynęło jeszcze dziewięciu nawet lat, bo nie 
dawniej jak 25 czerwca 1897 r., na ankiecie zwołanej przez 
Namiestnictwo do Lwowa w sprawie rewizyi kierunku chowu
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koni w Galicyi, zapadła pod przewodnictwem ś. p. ks. 
Eustachego Sanguszki i w obecności 28 fachowych i wy
bitnych hodowców uchwała, że Galicya nie potrzebuje koni 
zimnokrwistych, bo one nie mając u nas racyi bytu znisz
czyłyby do gruntu naszą hodowlę krajową. Rząd wykonu
jąc tę uchwałę zaprzestał też od tego czasu umieszczać 
reproduktory tej rasy na stacyach i takim ogierom nie udziela 
licencyi do pokrywania obcych klaczy.

Czyż przez te dziewięć lat rolnictwo, przemysł, po
lepszenie dróg komunikacyjnych i kultura, postąpiły u nas 
rzeczywiście do tego stopnia, że ówczesna uchwała stała 
się przestarzałą i uchwałą nowej ankiety winna być znie
sioną i zamienioną na inną, wręcz jej przeciwną? Na to 
pytanie niech odpowiedzą ci rolnicy, którzy pragną u nas 
zakładać przez kraj subwencyonowane pepiniery zimno
krwistych koni.

Zaprowadzenie chowu koni tej rasy byłoby wprost 
powiedziawszy klęską dla naszej hodowli krajowej, bo koń 
ten łączony z naszymi końmi dałby w dalszych generacyach 
produkta od siebie daleko słabsze, gatunkowo znacznie 
gorsze i bez porównania mniej użytkowe niż te, które sami 
możemy sobie wytworzyć w domu z materyału miejscowego 
bez szkodliwej przymieszki krwi Perszeronów, Ardenów, 
lub Shirów. Gdyby była możność przeprowadzenia tego, 
aby rolnicy nasi z pomocą zimnokrwistych koni produko
wali na miejscowym materyale cięższego roboczego konia 
pół-krwi, ale w ten sposób wychowane ogierki w pierwszej za
raz generacyi czyścili, a klaczy nie stanowili, gdyby jednem 
słowem tego rodzaju konia uważali za narzędzie rolnicze, 
które się wyrzuca, skoro się zedrze, to taki chów zimno-
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krwistych koni nie przyniósłby szkody hodowli krajowej. 
Tak jednakowoż niestety nie jest. Rolnik większy, 
mniejszy i mały, zachęcony masywniejszą, ale limfatyczną 
budową i gatunkiem przychówku pół-krwi, nie oprze się 
zwodniczej tentacyi łączenia ze sobą tych koni 
i w dalszych generacyach, a w ten sposób w wiel
kich ilościach i na wielkich przestrzeniach wszędzie roz
mnoży się niebezpieczny materyał hodowlany najgorszej 
jakości, materyał, który czy prędzej, czy później musi 
podkopać i zniszczyć do szczętu naszą hodowlę krajową. 
Do jakich opłakanych wyników doprowadza tego rodzaju 
hodowla, przekonać się u nas możemy już dzisiaj na 
każdem premiowaniu koni w kraju. Takie eksperymenta 
mogą robić prywatni hodowcy na swój koszt i tylko w za
kresie swojej własnej hodowli, ale tego rodzaju niebezpie
cznej i zgubnej hodowlanej akcyi nie powinny przecież 
rozpoczynać, prowadzić i popierać poważne instytucye 
rolnicze i kierowicy hodowli krajowej — z po
mocą funduszów publicznych!

** *

Krótkie w „Sylwetkach“ wspomnienia o dawnych sta
dach oryentalnych koni, ich właścicielach i tychże rodzi
nach, to za luźne, za oderwane, za poszarpane i zbyt mało 
mówiące obrazy naszej lepszej, w zapomnienie idącej prze
szłości, aby się przyczynić i zachęcić do podtrzymania 
starych tradycyi dawnego naszego życia wiejskiego. Mono
grafie istniejących stad koni krwi wschodniej, w sku
tek trudności zebrania potrzebnego materyału i dat odpo
wiednich, opracowane w sposób nie dość dokładny i za
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mało wyczerpujący, wykażą prawdopodobnie wiele bra
ków, usterek i błędów. Nie dość rzeczowo, może za mało 
jasno i zręcznie porobione uwagi nad naszą ogólną ho
dowlą krajową i nad użyciem do niej angielskich koni peł
nej, albo pół-krwi, Normanów, Norfolków, Perscheronów, Shi- 
rów, lub też Suffolków, z pewnością nie wpłyną na zmianę 
dotychczasowego zdania p. p. Anglomanów i Ardenofilów. 
Inaczej być też nie może — bo tych „Sylwetek“ nie pisał 
ani biegły historyk, ani zawodowy literat, ani wreszcie fa
chowy hipolog, tylko pisał je do pióra niepowołany wie- 
śniak-hreczkosiej, który, pracując na roli, chował po ojcu 
odziedziczone pół-krwi oryentalne konie.

17
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