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Konie są jednym z najszlachetniejszych gatunków chodzących po ziemi. Przez wieki 

pomagały człowiekowi w pracy na roli, w walce na wojnie, w pokonywaniu długich 

dystansów. Służyły i dalej służą w sporcie, rekreacji oraz hipoterapii. Koń to niezwykłe 

stworzenie. Pat Parelli, specjalista jeździectwa naturalnego, wspomina, że koń to „[…] 

nierozwikłana zagadka, w czasach, w których wyjaśniono już tak wiele tajemnic. Jest 

ucieleśnieniem dostojeństwa, piękna i duchowości, i choć od tysięcy lat ulega wpływom 

człowieka, udało mu się zachować wewnętrzną dzikość, niestłumioną przez proces 

udomowienia. Wnętrze konia, nieodkryte i przekraczające ludzką zdolność pojmowania, jest 

czymś magicznym, a jednocześnie uczącym pokory”1.  

Konie zamieszkiwały Ziemię na długo przed pojawieniem się człowieka. Żyły wolno, 

w zgodzie z naturą i były samowystarczalne. Wiele razy były świadkami klęsk ponoszonych 

przez ludzi na polu bitwy. Nigdy jednak człowieka nie opuściły. Można powiedzieć, że 

zostały one do tej współpracy zmuszone. Są to jednak niezwykle inteligentne stworzenia i 

myślę, że gdyby nie chciały z nami pracować, nie poddałyby się nam tak łatwo. Koń spośród 

wszystkich stworzeń wywarł największy wpływ na rozwój naszego życia. Aż do XX wieku 

utrzymała się jego szczególna rola w rolnictwie, transporcie, a może i przede wszystkim w 

wojskowości. One pracowały z chłopami w polu. Dzięki nim wygrywano wojny, a także z ich 

udziałem je przegrywano. Pomimo swojego naturalnego instynktu, który nakazuje im uciekać 

przed niebezpieczeństwem, dzielnie i wiernie nosiły żołnierzy na swoich grzbietach. Ich 

piękno, zwinność, zdolności atletyczne w dalszym ciągu są wykorzystywane. Aktualnie w 

wielu dziadzinach konie zostały zastąpione przez ciągle idącą do przodu technologię. Nie 

znaczy to jednak, że przestały istnieć w naszym życiu. W dalszym ciągu rozbudzają i żyją w 

naszych marzeniach. Obecnie konie wykorzystywane są przede wszystkim w jeździectwie 

sportowym i rekreacyjnym.  

Koń jest najdoskonalszym partnerem, jakiego człowiek mógł sobie wymarzyć. Te 

niezwykłe stworzenia uczą nas pokory, cierpliwości i szacunku. Żadne inne zwierzę nie jest w 

stanie zastąpić konia, który: „Potrafi ścigać się do utraty tchu, odważnie pokonywać 

przeszkody, wytrwale przemierzać wielokilometrowe dystanse i z gracją wykonywać figury 

taneczne. Konie stały się przedłużeniem ludzkiego ego, co jest być może najlepszym 

dowodem na ich niezwykłość i potęgę wobec kruchości pragnień człowieka”2.  

   

 
1 P. Parelli, Piękne konie. Ilustrowana historia ras, Warszawa 2011, s. 16. 

2 Ibidem,s. 17. 
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O niezwykłej roli, jaką w życiu człowieka odegrał koń, może świadczyć fakt, iż do 

niedawna w pułkach kawaleryjskich niektórych państw miał miejsce stary zwyczaj: „[…] po 

wzniesieniu toastu na cześć Głowy Państwa i innych osobistości, wnosi się toast na cześć 

konia, wiernego towarzysza doli i niedoli, który dzieli z żołnierzem zarówno chwałę 

zwycięstwa, jak i trudy wojny, rany i śmierć”3. 

Niniejsza praca magisterska powstała w celu przybliżenia roli konia na ziemiach 

polskich na przestrzeni lat. Powstała ona, aby zwrócić uwagę na piękno i wyjątkowość tego 

niesamowitego gatunku. „Ktoś powiedział, że koń jest najszlachetniejszym tworem Boga i 

jego największym darem”4 . Całkowicie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Myślę, że to 

powiedzenie, zwłaszcza w świecie miłośników koni, nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

Celem tej pracy jest przekazanie wiedzy o tym, jaką rolę odegrał koń na przestrzeni lat 

w życiu człowieka. Pragnę udowodnić, że konie stały się nieodłącznymi towarzyszami ludzi, 

wspólnie z człowiekiem dzieliły trudy pracy na roli i na wojnie, a w wolnych i spokojnych 

chwilach pozwalały odetchnąć i dostarczały rozrywki podczas przejażdżek lub na łowach w 

towarzystwie chartów i sokołów. Człowiek z czasem tak mocno połączył się z koniem, że 

podczas najważniejszych uroczystości występował tylko w jego towarzystwie. O tym, jak 

ważne miejsce zajmuje koń w duszy i sercu człowieka, a może i zwłaszcza Polaka, mówią 

niezliczone przysłowia, w których koń jest uznawany za wyznacznik szczęścia. Poniżej 

wymienię tylko kilka z nich: 

„Szczęśliwy, jakby go kto na sto koni wsadził”, 

„Nie żal spaść z dobrego konia, choćby na środku rynku”, 

„Nikt nie kupuje konia z maści, ale z cnoty”, 

„Pańskie oko konia tuczy”, 

„Koń o święto nie prosi, tylko postu nie lubi”, 

„Kto nie miał siwego, ten nie miał dobrego”, 

„Żelazna maść, żelazny koń”. 

Konie żyją w poezji, pieśniach, sztuce. Przede wszystkim w malarstwie. Talent i 

miłość do koni sprawiły, że powstało wiele znakomitych obrazów, które możemy podziwiać. 

Gdybyśmy spytali o nazwisko jednego, najwybitniejszego artysty, to myślę, że większość 

osób bez zastanowienia odpowiedziałaby: Juliusz Kossak. Tematem wielu obrazów były 

bitwy z Kozakami, wojny napoleońskie oraz powstania narodowe. Styl Kossaka był 

 
3 K. Rutczyński, Koń w życiu i sztuce polskiej, Warszawa 1991, s. 7. 

4 Ibidem, s. 35. 
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wyjątkowy: „[…] miał bowiem doskonały warsztat i świetnie znał dawne polskie obyczaje, a 

wrodzona wrażliwość pozwalała mu odczuć ducha minionych epok”5. 

Juliusz Kossak nie jest jednak jedynym, o którym wspominam w swojej pracy. Ważne 

miejsce obok tego artysty zajmują jego syn, Wojciech, Józef Chełmoński oraz najbardziej 

nam współczesny, chociaż już nieżyjący malarz i rzeźbiarz, Ludwik Maciąg. Wszystkim tym 

artystom poświęciłam drugi rozdział pracy, opisując ich życie, naukę, a przede wszystkim 

związek i miłość, którą darzyli konie. 

Na ostatnią część pracy składają się rozmowy z ludźmi, którzy tak jak ja, są 

miłośnikami koni. Część z nich zawodowo zajmuje się jeździectwem, malarstwem lub 

hodowlą. Każda z przeprowadzonych rozmów jest inna i każda wnosi do tej pracy coś 

wyjątkowego. Wiele dzięki tym wywiadom się dowiedziałam oraz nauczyłam. Pisanie tej 

pracy dało mi możliwość spotkania ludzi, o których wcześniej tylko słyszałam lub miałam 

możliwość oglądać na arenach podczas startów w konkursach.  

Mam nadzieję, że niniejsza praca przybliży sylwetkę koni oraz to, jak ważną rolę 

odegrał w życiu naszych przodków oraz to, jak wiele w przeszłości im zawdzięczano oraz ile 

obecnie my im zawdzięczamy, dzięki temu, że się nam poddały oraz, że są naszymi 

najwierniejszymi towarzyszami.  

Niniejszą pracę tworzą trzy rozdziały. Pierwszy z nich dotyczy historii i roli konia 

oraz jego współpracy z człowiekiem na przestrzeni lat. Opisuję w nim, jak wyglądały 

początki pracy człowieka i konia, a także jak ta relacja się rozwijała. Część tego rozdziału 

poświęciłam również łowiectwu na przykładach wybranych władców Polski. W rozdziale 

opisuję również sztukę, którą stworzono dla uczczenia pamięci koni oraz wielkich 

dowódców, jakimi byli m.in. Marek Aureliusz i Aleksander Macedoński. W drugim rozdziale 

opisuję życie oraz relację z końmi czterech wybitnych polskich malarzy: Juliusza i Wojciecha 

Kossaków, Józefa Chełmońskiego oraz Ludwika Maciąga. Ukazuję, jak przebiegała edukacja 

malarzy, jak wyglądało ich życie rodzinne oraz ich droga na szczyt. Wybrałam kilka obrazów 

tych artystów, aby przybliżyć ich malarstwo i pokazać, że sztuka każdego z nich była 

wyjątkowa i niepowtarzalna. Ostatni rozdział tworzą rozmowy przeprowadzone z pasjonatami 

oraz miłośnikami koni. Każdy z rozmówców poświęcił mi czas, aby odpowiedzieć na kilka 

pytań dotyczących znaczenia koni w życiu człowieka oraz tego, jak one obecnie są 

traktowane i jak zmieniło się zapotrzebowanie na te zwierzęta. 

 

 
5 Ibidem, s. 58. 
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Koń jest i był towarzyszem człowieka od najdawniejszych czasów. Służył jako środek 

transportu, pomagał podczas polowań, ale przede wszystkim brał udział w bitwach. Wiernie 

walczył u boku swojego pana. Dobrym literackim przykładem, który ukazuje, jak ważną rolę 

koń odgrywał w życiu człowieka jest historia przedstawiona w dziele Williama Shakespeare’a 

z roku 1592 zatytułowana „Ryszard III”. Król Ryszard III na polu bitwy pod Bosworth w 

1485 roku wypowiedział następujące słowa: „Konia! Konia! Me królestwo za konia!”. Koń 

jest symbolem bohaterstwa, szlachectwa6. Słownik symboli podaje, że jest również oznaką 

”[…] arystokracji, rycerstwa, wolności; […] wojny, triumfu, bohaterstwa, zwycięstwa […]” 7. 

Każdemu, który go dosiadał dodawał odwagi oraz prestiżu, jeździec w ten sposób zyskiwał 

szacunek oraz mógł okazać wyższość nad innymi. O wyjątkowości i szacunku, którym 

darzono konie może świadczyć również historia siwka Leona X. W roku 1513 Leon X został 

wybrany na nowego papieża. Podczas procesji na Lateran nad nowym papieżem rozpostarto 

baldachim, aby chronił go przed słońcem. Podczas tego wydarzenia Leon X dosiadł siwego 

rumaka. Był to ostatni raz, kiedy ten koń niósł na swoim grzebiecie człowieka. Od tamtego 

dnia odpoczywał w papieskich stadninach. Mówi się, że to właśnie to zwierzę zostało 

uwiecznione w Pałacu Apostolskim przez Rafaela na fresku obrazującym spotkanie Attyli z 

Leonem I.  

Uważa się, że okiełznanie koni miało miejsce na północnej półkuli, którą w dużej 

mierze zamieszkiwał koń pierwotny. Ziółkowski w „Historii Powszechnej” podaje: „Choć 

odmienny klimatycznie i środowiskowo od Żyznego Półksiężyca, region ten w starożytności 

równie sprzyjał osadnictwu. Niziny nadmorskie i doliny rzeczne południa i zachodu były nie 

mniej żyzne, a i kotliny Wyżyny Anatolijskiej stanowiły, oprócz suchego stepu na zachód od 

łuku Halys, niezłe obszary rolnicze, tym bardziej że klimat ówczesny był łagodniejszy od 

dzisiejszego (na wyżynie powszechnie uprawiano winorośl), a zalesione pasma górskie 

zapewniały dobrą retencję wody deszczowej. Bliskość dolin i gór ułatwiała transhumancję, 

przez co hodowla owiec, bydła i, od schyłku II tysiąclecia, koni, dorównywała znaczeniem 

rolnictwu” 8 . Oznacza to, że tereny Azji Mniejszej były niezwykle obfite w surowce i 

sprzyjały osadnictwu. Można zatem powiedzieć, że to na tych terenach początkowo żyły 

konie. W dzisiejszym świecie znalezienie dzikich koni jest praktycznie niemożliwe. 

Powszechnie uważa się, że mustangi zajmują ziemie Ameryki Południowej i Azji Środkowej. 

 
6 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 157. 

7 Ibidem,s. 156. 

8 A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2021, s. 30. 
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Niewielu jednak wie, że konie amerykańskie są tak naprawdę potomkami udomowionych 

rumaków Hiszpanów.  

Człowiek, w momencie oswojenia konia, zrobił ogromny krok ku rozwojowi, przede 

wszystkim gospodarczemu. Znacznej zmianie i polepszeniu uległy łowy, dzięki którym 

człowiek zdobywał pożywienie dla siebie i rodziny. Myśliwy bez wierzchowca był zdany 

jedynie na swoje umiejętności, siłę i wytrzymałość. Łowczy poruszający się na koniu zyskał 

nie tylko bezpieczeństwo, ale też możliwość transportu większej, upolowanej zwierzyny. 

Zapewniało to byt rodzinie. Przed udomowieniem konia oswojono psa9. Te gatunki stały się 

pomocnikami w codziennym życiu. Gdy zaczęto trudzić się hodowlą zwierząt domowych czy 

pasterstwem, pies był tym, który pilnował stada, a jeździec miał możliwość zajęcia się 

sztukami, które się od niego odłączyły10. Uważa się, że konia, w przeciwieństwie do innych 

udomowionych zwierząt, cechuje doniosłość i wyższość. Hipolog Marian Czapski 

przedstawia to następująco: „Koń z innemi zwierzętami domowemi porównany, już w oku 

swojem nosi wszystkie cechy wyższości; kiedy bowiem wół zadowolenie, owca 

melancholiczne rozmarzenie, pies ciekawe wypytywanie się, kot podstępne czychanie, świnia 

zmysłowe popędy, osieł obojętną tolerancyą swem spojrzeniem wyraża, to w samej budowie 

oka końskiego tkwi wyraz jakiejś wyższej mądrości i przezorności”11.  

Wraz z rozwojem rolnictwa koń zyskał nowe zadania. Bohdan Dyakowski w pracy 

„Koń. Towarzysz człowieka” zrekonstruował jego rolę następująco: „[…] konia zaprzągł 

wówczas człowiek do pługa i pracy rolnej, psu kazał pilnować dobytku, który nagromadził 

przy domu swoim”12. Ze względu na różnorodność prac, do których był wykorzystywany 

koń, jego tresura obrała trzy kierunki. Pierwszym z nich był koń łowczy, który pomagał 

zapewnić pożywienie mieszkańcom osady. Drugi dotyczył konia pasterskiego, który pomagał 

w pilnowaniu stada. Trzeci, koń pociągowy, woźnik, był wykorzystywany do pracy w polu i 

transportowaniu ciężarów, których człowiek nie był w stanie sam udźwignąć. Maryan 

Czapski wspomina, że: „Wielowiekowe konia domownictwo rozwinęło w nim wiele 

przymiotów, których nie posiadają pokrewne z nim hippotygrydy i osły, a które w jego 

kopalnych protoplastach w zarodku chyba tylko tkwiły”13.  

 
9 A. Ziółkowski, op. cit., s. 27. 

10 B. Dyakowski,  Koń. Towarzysz człowieka, Warszawa 1911, s. 7. 

11 M. Czapski, Historya powszechna konia, Poznań 1874,  s. 5. 

12 B. Dyakowski , op. cit. 

13 M. Czapski, op. cit., s. 6. 
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Oswojenie koni pozwoliło na podniesienie poziomu życia, dobrobytu ludzi. 

Posłusznego konia można było dosiąść, a zatem przemieszczać się w szybszym tempie. Konie 

dały możliwość przenoszenia ładunków, z którymi człowiek by sobie sam nie poradził. 

Wierzchowce towarzyszyły podczas polowań. Dzięki nim myśliwi szybciej się poruszali, 

mogli polować na większe zwierzęta, które następnie przewożono do osady. Można zatem 

uznać, że człowiek uległ uszlachetnieniu. Koń umożliwił mu wykonywanie pracy, która 

przyczyniła się do polepszenia jakości jego życia14. Ten proces wpłynął również pozytywnie 

na konie. Za przykład może posłużyć postać płochliwego, dzikiego konia, który pod 

wpływem człowieka stał się zupełnie innym zwierzęciem. Spokojnym, posłusznym, ufającym 

swojemu panu. Często konie traktowano lepiej niż członków rodziny. Ich potrzeby i wygodę 

stawiano na pierwszym miejscu. W zamian za pracę, którą wykonywały, właściciel dbał o to, 

aby niczego im nie brakowało. Pan i jego konie często razem dzielili dole i niedole, byli ze 

sobą na dobre i na złe15. Największym szacunkiem darzono rumaki, które brały udział w 

bitwach, ale także te, które pomagały rolnikom. Te konie wykonywały najcięższą pracę. Los 

właściciela często zależał od losu jego wierzchowca. Tutaj ponownie można przywołać 

Bohdana Dyakowskiego, który potwierdza, że: „Szczególnie zaś cenionym bywał koń u 

ludów wojowniczych i rolniczych, im bowiem wyświadczył on największe przysługi, ich los 

najsilniej bywał z nim związany, w największym stopniu zależał od niego”16. 

Aby zrozumieć postać konia należy odnieść się do znaczenia tego zwierzęcia w 

kulturze starożytnej. O niezwykłej roli, jaką koń odegrał w historii świadczy jego obecność w  

mitologii greckiej17. Grecy wierzyli, że koń został stworzony przez Posejdona, a bogini Atena 

nauczyła ludzi jak się z nim obchodzić. Do historii również przeszedł motyw konia 

trojańskiego.  

W starożytnej Grecji koń był zwierzęciem, które należało do arystokracji. Służył on wówczas 

niemalże wyłącznie do walki18. Człowiek dosiadający konia nie był uważany jedynie za 

jeźdźca, ale przede wszystkim za rycerza. Wierzono, że wojownik po śmierci, uda się w 

zaświaty wraz ze swoim wierzchowcem. Dlatego często zmarłego chowano z jego rumakiem. 

 
14 B. Dyakowski , op. cit., s. 8. 

15 Ibidem,  s. 10. 

16 Ibidem,  s. 9. 

17 W. Kopaliński, op. cit., s. 156. 

18 Ibidem, s. 157. 
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Szczególną rolę w historii odegrały siwe konie, zwłaszcza wśród mieszkańców 

Bliskiego Wschodu . Białe konie, jako symbol światła i słońca, przynależały do władców. 

Wraz z rydwanem prezentowały królewską władzę. Postaci Zeusa, Heliosa czy Apolla 

najczęściej były przedstawiane w złotych rydwanach, ciągniętych przez białe konie. 

„Słoneczny wóz Persów, Greków (Heliosa, […] Apollina), Skandynawów, biegł po 

nieboskłonie zaprzężony w ogniste rumaki”19. Władysław Kopaliński w słowniku symboli 

opisuje siwe konie następująco: „Koń, zwłaszcza biały, wiąże się ze Słońcem, z jasnością 

dnia, ogniem, powietrzem, niebiosami, wodą, bohaterami słonecznymi, jako 

najszlachetniejsze z udomowionych stworzeń [...]”20.  

Konie nie tylko odegrały ważną rolę w bitwach, ale stały się także trwałym motywem 

pojawiającym się w sztuce21. Konne posągi władców miały przedstawiać ich przywództwo 

nad ludnością i ziemiami, które tylko król mógł jednoczyć. Oznaczało to, że rządzący 

posiadał niczym nieograniczoną i absolutną władzę. Według Mieczysława Morki, autora 

„Polskiego nowożytnego portretu konnego i jego europejskiej genezy”, władca, zgodnie z  

koncepcją hellenistyczną, miał być przedstawiony, jako najsilniejszy i najdoskonalszy. Celem 

sztuk plastycznych stała się heroizacja monarchy 22 . Przedstawiony władca miał być 

niezwyciężony, wyższy od innych. „Portrety wczesnoflawisjkie utrzymane są w stylu 

zwanym republikańskim, zbliżone do prywatnych, pozbawione idealizacji […] Skromne 

pochodzenie Wespazjana i wiek, w którym objął tron, nie pozwalały na tworzenie 

wizerunków cesarza-herosa i tę tradycję kontynuował jego starszy syn”23. Cesarz Wespazjan, 

który panowanie rozpoczął w 69 roku, w sztukach plastycznych nie był kreowany na herosa. 

Natomiast jego młodszy syn, Domicjan, który uważał się za bóstwo nakazał, aby jego oblicze 

było przedstawione, jako „[…] gładkie i beznamiętne”24 . Postać Domicjana miała zostać 

wyidealizowana. Heroizacji poddano również popiersia cesarza Trajana. Twarz miała być 

przedstawiona w taki sposób, aby bez wątpliwości można było stwierdzić, że przedstawia ona 

niepokonanego władcę. „Krótko przystrzyżone włosy, mocne spojrzenie spod lekko 

ściągniętych brwi, wąskie, silnie zaciśnięte usta przekazują sylwetkę człowieka 

 
19 Ibidem,  s. 156. 

20 Ibidem. 

21 M. Morka, Polski nowożytny portret konny i jego europejska geneza,  Wrocław 1986, s. 16. 

22 Ibidem, s. 15. 

23 A. Sadurska, Sztuka świata, Warszawa 2013, s. 277. 

24 Ibidem. 
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zdecydowanego i energicznego, pełnego wewnętrznej siły, prawdziwy ideał władcy-

zdobywcy, który w oczach swoich współczesnych w pełni zasłużył na tytuł Najlepszego 

Princepsa”25.  Posągi konne umieszczano na łukach triumfalnych, kolumnach. Przedstawiały 

one powrót w bitwy lub wyjazd na wojnę. Cesarz na galopującym koniu został przedstawiony 

na łuku Klaudiusza Druzusa Nerona. Rzeźby wykonywano ze złoconego stażu i marmuru. 

Najczęściej powtarzający się schemat przedstawia władcę, który przebija włócznią wroga, 

siedząc na stającym dęba koniu. Inny schemat przedstawia natomiast monarchę i spokojnie 

kroczącego stępem konia. Odziany jest najczęściej w ”[…] tunikę i wojskowy płaszcz, z ręką 

uniesioną w geście triumfalnego pozdrowienia, czego przykładem jest Marek Aureliusz 

[…]”26. 

 

Rysunek 1 Posąg Marka Aureliusza, II w. n.e., Rzym 

Sztuka reprezentująca władcę z wierzchowcem miała budzić szacunek i być „[…] 

manifestacją cesarskiego majestatu i autorytetu, imperialnej potęgi […]” 27 . 

W celu podkreślenia potęgi i waleczności władcy przedstawiano go, jak wcześniej 

wspomniano, przebijającego włócznią wroga, odzianego w pancerz i uzbrojonego w miecz. 

 
25 Ibidem,  s. 278. 

26 M. Morka,  op. cit., s. 21. 

27 Ibidem. 
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Takiego posągu doczekał się syn Marka Aureliusza, cesarz Kommodus28. Konie stanowiły 

symbol wielkości oraz majestatu cesarskiego29. Rzeźby często przedstawiały zwycięskiego 

wodza na stającym dęba koniu, przed którym pokonany unosił ręce, aby zasłonić się przed 

blaskiem bijącym od niepokonanego imperatora. Motyw uciekającego lub zasłaniającego się 

rękami wroga przetrwał w figurach i portretach konnych do końca XVIII wieku.  

 

Rysunek 2 Cesarz Kommodus (?), II w. n.e., Rzym, Museo Vaticano 

Konie nie były tylko częścią posągów, które przedstawiały wizerunki władców. 

Galopujące rumaki z jeźdźcami stanowiły elementy stell nagrobnych żołnierzy. Miały one 

symbolizować ostatni, zwycięski pojedynek30. Najbardziej znaną oraz najlepiej zachowaną 

jest stella należąca do syna Lysaniasa, Dexileosa31. Przedstawia ona greckiego jeźdźca, który 

zamierza przebić włócznią leżącego pod koniem wroga. Takie przedstawienie miało na celu 

ukazanie bohaterstwa oraz męstwa wojownika. Według Mieczysława? Morki taki motyw 

„służył heroizacji poległego żołnierza konnicy i symbolizował jego ostatnią zwycięską podróż 

[…]”32. 

 
28 Ibidem. 

29 R. Brilliant, Gesture and Rank in Roman Art: The Use of Gestures to Denote Status in Roman 

Sculpture and Coinage , s. 130. 

30 M. Morka. op. cit., s. 22. 

31 Ibidem, s. 13. 

32 Ibidem, s. 22. 
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Rysunek 3 Stella Dexileosa, IV w. p.n.e., Ateny, Muzeum Keramejkosu 

Innym władcą, którego wizerunek uwieczniono w towarzystwie konnych posągów jest 

uznawany za wybitnego stratega, Aleksander Macedoński, zwany też Wielkim. Okres jego 

panowania wyznacza granicę między okresem klasycznym a epoką hellenistyczną. To właśnie 

Aleksander Wielki wprowadził propagandę polityczną do sztuki. Pomniki miały przedstawiać 

władcę pełnego majestatu, niezwyciężonego, silnego oraz prawego. Mieczysław Morka 

tłumaczy „Począwszy od Aleksandra Macedońskiego władcy hellenistyczni zaczęli 

wykorzystywać posągi konne do celów propagandy politycznej, uznając je za najlepszą 

wizualną ilustrację władzy królewskiej, jej majestatu, uosobianego przez monarchę prawa siły 

i zwycięstwa” 33 . Pamięć o Bucefale, „byczogłowym” 34  wierzchowcu Aleksandra 

Macedońskiego, przetrwała do dziś. Uznany za jednego z najsłynniejszych koni w historii, 

przeprowadził władcę przez wszystkie jego kampanie.  

W 344 r. p. n .e. do Macedonii przybył hodowca z Koryntu, który zaoferował Filipowi 

II  zakup dzikiego konia, którego nikt nie mógł dosiąść. Nikt, poza Aleksandrem Wielkim. 

Okiełznanie konia świadczyło o zdolności panowania nad innymi, spostrzegawczości oraz 

udowodniło, że odnosił on sukcesy tam, gdzie inni ponosili klęski. Autor biografii Aleksandra 

Wielkiego, Krzysztof Nawotka, wspomina: „Ten wspaniały czarny tesalski rumak, 

 
33 Ibidem, s. 16. 

34 A. Strumiłło, Koń, Białystok 2018, s. 16. 
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ofiarowany Filipowi na sprzedaż przez pewnego Filonikosa, nie pozwalał się nikomu dosiąść, 

a późniejsza legenda czyniła z niego wręcz ludożercę. Dzięki umiejętnemu dostrzeżeniu, że 

dzikie zachowanie konia wynikało z lęku przed widokiem własnego cienia, Aleksander był w 

stanie uspokoić zwierzę, dosiąść je i ujeździć, co wywołało podziw znających się doskonale 

na jeździectwie Macedończyków i wzbudziło okrzyk dumnego z syna Filipa: Synu, szukaj 

sobie równego ci królestwa, bo Macedonia dla ciebie za ciasna! Bukefalosa podarował 

Aleksandrowi grecki towarzysz jego ojca Demaratos z Koryntu […] za najwyższą 

odnotowaną w starożytności cenę 13 talentów, przy przeciętnej wartości wierzchowca 

wynoszącej 1/5 talenta”35.  

Upadek Cesarstwa Rzymskiego w 476 roku doprowadził do zniszczenia wielu z 

konnych posągów. Były one burzone nie tylko ze względu na cenne surowce, z których 

zostały wykonane, ale także ze względu na to, co przedstawiały. Posągi niszczono, ponieważ 

„[…] barbarzyńcy […] widzieli w nich uosobioną magiczną potęgę zwycięskich 

imperatorów”36. Niewiele z nich się ostało, najbardziej dziś znany pomnik należy do Marka 

Aureliusza i znajduje się we Włoszech. Posąg wykonano w 175 roku z brązu i złota. 

Reprezentuje siłę, autorytet i boski wymiar postaci rzymskiego cesarza.  

Kontynuatorami tradycji rzymskiej byli władcy bizantyjscy. „Wedle prastarej tradycji 

cesarz Konstantyn, kiedy przystępował do budowy nowej stolicy nad Bosforem, posłużył się 

planem Rzymu, czyniąc jedynie nieznaczne modyfikacje” 37 . Bizancjum, które wkrótce 

zaczęło nosić nazwę Konstantynopola stało się rzymską kolonią. Zamieszkały tam rodziny 

rzymskich patrycjuszy, przy podziale miasta i jego usytuowaniu wzorowano się na Rzymie, 

aż w końcu miasto zaczęło nosić nazwę Nowego Rzymu. Wydano „[…] wreszcie dekret, w 

którym z cesarskiego rozkazu nadano miastu miano Nowego Rzymu”38.  

 Monarchowie na pomnikach przedstawiani byli z włócznią, jako symbolem władzy. 

Najsłynniejszy posąg konny cesarza bizantyjskiego należy do Justyniana I. Władca 

dosiadający idącego stępem konia w lewej ręce trzymał sferę z krzyżem. Druga ręka była 

natomiast uniesiona w geście triumfalnego pozdrowienia. Posąg wykonany w latach 542-543 

miał przypominać o zwycięstwie nad Persami. „Justynian przedstawiony bowiem został jako 

 
35 K. Nawotka, Aleksander Wielki, s. 69. 

36 M. Morka, op. cit., s. 22. 

37 J. Pijoan, Sztuka świata, s. 71. 

38 Ibidem. 
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nowy Achilles, który broniąc cywilizowanego świata pokonał barbarzyńskich Persów” 39 . 

Prawa ręka miała wskazywać na Persów i ich powstrzymywać. Zamiast miecza w lewej ręce 

trzyma glob. Był to symbol władzy nad ziemią i wodami. Glob był zwieńczony krzyżem, 

który zapewnił mu zwycięstwo. Posąg uległ zniszczeniu dopiero w XVI wieku. Podobnie jak 

w antyku, również w średniowieczu sztuka przedstawiająca władców miała na celu 

podkreślenie ich władzy i wyższości.  

Założenia antycznej koncepcji monarchicznej, obowiązujące w krajach 

hellenistycznych, a następnie w Cesarstwie Rzymskim kościół katolicki poddał 

przekształceniom. Główne zmiany miały miejsce w IV wieku, po wydaniu edyktu 

mediolańskiego, czyli po roku 313, który oprócz praw religijnych, nadał chrześcijanom 

wszystkie prawa obywatelskie 40 . „Kościół musiał podówczas ustalić swój stosunek do 

problemu państwa i władzy zarówno w praktyce, jak i na gruncie opracowań 

teoretycznych”41. Pisarze chrześcijańscy opierali się przede wszystkim na Biblii, szczególnie 

ważny był dla nich List Św. Pawła do Rzymian, oraz na opracowaniach starożytnych, głównie 

Cycerona i jego „De republica”, w której analizował ustrój republiki rzymskiej. Uznano, że 

państwo jest zjawiskiem uformowanym przez prawa natury, a ludzie mu podlegają 42 . 

Mieczysław Morka przedstawia to następująco: „Wynikiem tego było przyjęcie założenia, iż 

państwo jest zjawiskiem naturalnym i zostało ukształtowane przez normy prawa natury, 

rozumianego jako najwyższa wartość i siła, której ludzie podlegali ze swej natury. Istnienie 

władzy odpowiada więc naturalnemu porządkowi rzeczy”43. 

W średniowieczu kościół katolicki zaczynał odgrywać coraz ważniejszą rolę. 

Głoszono, że państwo jest wytworem natury, podlega jej normom, a ludzie mają mu 

podlegać. Wierzono, że świat stworzył Bóg, zatem i władza jest darem od niego: „[…] jeżeli 

władza opiera się na zasadach natury, a natura wiąże się z planem świata wypływającym z 

woli Bożej, to tym samym władza pochodzi od Boga […]. Prawu natury, jako najwyższej 

istniejącej sile, istniejącej przed i niezależnie od państwa, podlegali wszyscy bez wyjątku 

ludzie, a więc papież, cesarz i inni panujący”44. W okresie hellenistycznym Bóg został uznany 

 
39 M. Morka, op. cit., s. 23. 

40 M., , Ibidem, s. 24. 

41 Ibidem. 

42 W. Kornatowski, Społeczno-polityczna myśl św. Augusta, Warszawa 1965, s. 169. 

43 M. Morka, dz. cyt., s. 24. 

44 Ibidem. 
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za kreatora świata, ale także za tego, który sprawował nad nim władzę. Cesarz był natomiast 

równy Bogu. Zgodnie z tym przekonaniem, cesarz był przedstawicielem Boga na ziemi. 

Tylko od niego był zależny i tylko przed nim miał odpowiadać. Ta koncepcja przetrwała 

upadek Cesarstwa Rzymskiego i stała się jednym z elementów ideologii monarchicznej, która 

objęła całą Europę. Postacie władców w średniowieczu, równie często, jak w starożytności, 

znajdowały odzwierciedlenie w sztukach plastycznych. Podziwiać ich możemy, przede 

wszystkim, dzięki malarstwu miniaturowemu, rzadziej pojawiały się potężne posągi. 

Mieczysław Morka pisze: „Z tego okresu nie są wprawdzie znane monumentalne posągi 

konne wykonane z brązu, lecz zasadnicze treści ideowe, jakie wyrażały one w okresie 

antycznym, trwały nadal i były czytelne w niewielkich posążkach przedstawiających królów z 

atrybutami władzy”45. 

Za najstarszy średniowieczny pomnik uznaje się, znajdujący się w Magdeburgu, posąg 

Ottona I. Przedstawia on siedzącego na koniu jeźdźca w koronie z wyciągniętą do przodu 

prawą ręką. Najprawdopodobniej wskazywała ona na ratusz, w którym biskup przyjmował 

hołd składany przez mieszkańców. Było to również miejsce zgromadzeń. „[…] posąg w 

Magdeburgu wystawiony został zapewne po zakończeniu konfliktu między miastem i 

biskupem w 1238 roku”46.  

Jednym z najpopularniejszych wizerunków przedstawianych w średniowieczu jest 

rycerz w zbroi na galopującym koniu. Taki portret był motywem często pojawiającym się na 

pieczęciach, w sztuce medalierskiej, jak również w technice drzeworytu. Wizerunki rycerzy 

znalazły swoje miejsce w sztuce po to, aby utrwalić heroizm, dumę, odwagę, męstwo oraz 

wielkie czyny, jakich dokonywali. Mieczysław Morka wspomina: „Poczynając od końca XIII 

w. heroiczne męstwo i wielkość wojennych czynów zaczęły utrwalać dla potomności dzieła 

plastyki sepulkralnej” 47 . Płaskorzeźby przedstawiające rycerzy na koniach coraz częściej 

pojawiały się na nagrobkach. Najstarszym zachowanym zabytkiem jest sarkofag Gugliemusa, 

który znajduje się we Florencji. Ta płaskorzeźba rozpoczęła tradycję „[…] rzeźby nagrobnej z 

konnym wizerunkiem”48. Innym znanym pomnikiem nagrobnym jest ten, którego autorem 

jest, tworzący na przełomie XVI i XVII wieku, głównie w Wenecji, Francesco Terilli. 

Nagrobek przedstawia postać Pompeo Giustiniani, potocznie zwany Can Grande Della Scala. 

 
45 Ibidem,  s. 25. 

46 Ibidem, s. 27. 

47 Ibidem, s. 28. 

48 Ibidem, s. 29. 
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Był on włoskim dowódcą i pisarzem. Zmarł w 1616 roku w bitwie pod Lucinico, a 

pochowano go w Wenecji.  

 

Rysunek 4 Pomnik nagrobny Pompeo Giustiniani, I poł. XVI w., Wenecja 

Monumenty wykonywano z malowanego lub złoconego drewna. W ten sposób 

wykonano m.in. pomniki Paola Saveli49, który znajduje się w kościele Santa Maria dei Frari 

w Wenecji i Bartolomea Colleoniego. Ku czci wodza Bartolomeo Colleoniego wybudowano 

pomnik w Wenecji. Miał on gloryfikować, wywyższyć postać dowódcy oraz upamiętnić jego 

dokonania. Monument odsłonięto w 1496 roku, jego wykonanie powierzono rzeźbiarzowi, 

Andrei del Verrocchio, a jego wysokość wynosi 4 metry 50 . Colleoni otrzymał również 

nagrobek, do którego dołączono złotą figurkę wodza. Znajduje się on w kaplicy w Bergamo. 

Uznaje się, że pomnik w Wenecji, jako jeden z pierwszych zrywa ze średniowieczną tradycją 

przedstawiającą wizerunki wodzów i władców. 

 
49 Ibidem. 

50 Ibidem, s. 34. 
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Rysunek 5 Pomnik Bartolomeo Colleoniego, 1496 rok, Wenecja 

Za jeden z najsłynniejszych pomników średniowiecznej Francji uznaje się monument 

Louisa de Brezé. Obecnie znajduje się on w katedrze w Rouen, a jego autorem jest Jean 

Goujon. Morka opisuje pomnik w następujący sposób: „W górnej strefie, pod arkadą łuku 

triumfalnego, widzimy zakutego w zbroję zmarłego, podążającego na pewnie idącym stępa 

koniu, ażeby dzięki swojemu męstwu i zwycięstwom osiągnąć wiecznotrwałą sławę. 

Heroiczny charakter jego czynów podkreślają umieszczone w narożach arkady 

płaskorzeźbione postacie trzymające palmę zwycięstwa i wieniec laurowy”51.  

Średniowieczne pomniki konne, w odniesieniu do władców i wodzów, miały przede 

wszystkim przedstawić ich majestat, wyższość i siłę. Sami siebie uważali za źródło prawa i 

sprawiedliwości. Były one dowodem sławy i uznania dla rycerzy, jak również próbą 

zachowania pamięci o nich. 

 
51 Ibidem, s. 30. 
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Koń odgrywał niezwykłą rolę w polskiej kulturze i był umiłowanym zwierzęciem 

Polaków. Stanowił on podstawę armii, którą tworzyła w głównej mierze szlachta. Strategia 

wojenna opierała się przede wszystkim na uderzeniu konnicy, a jej rolę zawsze podkreślano i 

gloryfikowano. Mieczysław Morka wspomina: „Aż do końca niepodległej Rzeczypospolitej 

Polak – szlachcic wszędzie stawał konno, nie tylko w czasie pospolitego ruszenia czy 

wojewódzkich popisów; tak udawał się na elekcję, na wprowadzenie króla do stolicy, na jego 

spotkanie przy uroczystych wjazdach, a podobnie witano również magnatów i dostojników 

Kościoła” 52 . Koń towarzyszył człowiekowi przy każdej okazji. Przy pracy, przy 

wykonywaniu codziennych obowiązków, a zwłaszcza podczas uroczystości. To właśnie to 

zwierzę, jego uprząż, stopień zadbania mówiły o statusie i majątku jego właściciela i to koń 

dodawał mu prestiżu i sprawiał, że pan był szanowany. Było to tak cenne zwierzę, że nikt nie 

odważyłby się go oddać czy sprzedać. Dyakowski wspomina, że można go było jedynie 

przekazać komuś tuż przed śmiercią: „[…] szlachcic polski […] na jedno nie byłby się nigdy 

zdobył, na oddanie komukolwiek swego bojowego rumaka, towarzysza wiernego wypraw 

wojennych i przyjaciela od serca. Takiego konia można było ofiarować jedynie w godzinę 

śmierci […] Takiego konia rycerz umierający żegnał jak najlepszego przyjaciela”53. Decyzję 

o oddaniu swojego konia podjął na łożu śmierci znakomity polski dowódca, Stefan 

Czarniecki. W 1665 roku w Sokołówce, podczas podróży do Lwowa ogłosił, że przekazuje 

swojego rumaka wnukowi. Wypowiedź Czarnieckiego przywołuje w „Śpiewach 

historycznych” Julian Ursyn Niemcewicz: 

"Wódz rzekł do giermków "Dla mojego wnuka 

Niechaj ten koń się zachowa, 

Niechaj rycerskiej sławy na nim szuka, 

Niechaj pamięta te słowa 

Kto kraj swój kocha i Boga się boi, 

Ma szablę, konia, o resztę nie stoi." 

Wola hetmana się jednak nie spełniła. Przed śmiercią pana koń przestał jeść i pić, 

uderzał kopytami w ziemię i był bardzo niespokojny. Gdy dowódca zmarł, zmarł i jego koń: 

„A gdy hetman skonał, za hetmanem poszedł niebawem i wierny rumak. Przeczuł śmierć 

pańską i upadłszy, stękając, zdechł nie chcąc innego cierpieć jeźdźca”54.  

 
52 Ibidem, s. 82. 

53 B. Dyakowski,  op. cit., s. 24. 

54 Ibidem. 
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Czarniecki jest uznawany za symbol odwagi i patriotyzmu oraz za bohatera walk, 

które stoczył ze Szwedami i Kozakami. Urodził się w 1599 roku w Czarncy, w rodzinie 

szlacheckiej, średniozamożnej. Ojciec, Krzysztof Czarniecki oraz matka, Krystyna 

Rzeszowska, ze względu na liczne potomstwo nie byli w stanie zapewnić wszystkim 

odpowiedniego majątku, dlatego czterech synów, w tym Stefan, musiało odbyć zawodową 

służbę wojskową. Hetman karierę militarną rozpoczynał wśród lisowczyków, czyli lekkiej 

kawalerii, pod dowództwem Aleksandra Lisowskiego. Przez lata walczył w wielu bitwach, 

m.in. pod Chocimiem. W latach 1626-1629 wziął udział w wojnie ze Szwecją. Podczas 

pierwszego zbrojnego wystąpienia Kozaków przeciw Rzeczypospolitej, Powstania 

Chmielnickiego, Czarniecki został dwa razy zabrany do niewoli. Uwolniony został w 1649 

roku. Wziął udział w bitwie pod Beresteczkiem na Wołyniu w roku 1651. Była to jedna z 

największych bitew lądowych, które rozegrały się na terenach XVII-wiecznej Europy. 

Buławę hetmańską otrzymał kilka tygodni przed śmiercią.  

O roli, jaką odegrał w historii Polski, świadczy fakt, że to jego nazwisko zostało 

wymienione w polskim hymnie. Pościg za Szwedami przez pomorze i Danię przeszły do 

historii i zostały upamiętnione słowami: 

„Jak Czarniecki do Poznania  

Po szwedzkim zaborze  

Dla Ojczyzny ratowania  

Wrócim się przez morze” 

Postać hetmana została uwieczniona przez wielu wybitnych polskich malarzy. Takiego 

zadania podjęli się m.in. Józef Brandt, Leopold Löffer, Leon Kapliński czy Juliusz Kossak. 

Moment ukazujący umierającego hetmana, który żegna się ze swoim koniem został 

przedstawiony właśnie przez Juliusza Kossaka. Ten XIX-wieczny artysta specjalizował się w 

malarstwie batalistycznym oraz historycznym, a główne miejsce na jego obrazach zajmowały 

konie, do których miał wyjątkowy stosunek. O tym mogą świadczyć jego zapiski przy 

powstających szkicach. Liczne zdrobnienia dowodzą, jak ważnym i ukochanym zwierzęciem 

był koń, i jak ważną pozycję zajmował w życiu malarza. Stanisław Witkiewicz w biografii 

Juliusza Kossaka wspomina: „[…] dalej szereg szkiców koni, rozmaitych dwu i trzylatków, 

szkiców ołówkowych, w których widać trochę zniecierpliwienia, znużenia w linii szarpanej, 

niespokojnej, w nierównomiernej ścisłości wyrażenia kształtu; na marginesach notatki pisane, 

dotyczące maści, notatki z których widać, jaki jest osobisty stosunek Kossaka do konia, 

widać, że mówi on o młodem i ulubionem zwierzęciu, np. »Gniada, na łebku gwiazdka i 
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między chrapkami plamka«; albo »Jasno-różowo-siwy, ogon jasno-żółto-kasztanowaty, koło 

pyszczka i zadu czerwonawy«”55.  

 

Rysunek 6 „Śmierć Stefana Czarnieckiego” Juliusz Kossak, ? 

„Koń odgrywał w ogóle ważną rolę w dziejach ludzkości i był ogromnie ceniony 

przez większość narodów. Nic więc dziwnego, że i u nas zajmował zawsze bardzo 

wybitne stanowisko”56. Koń był niezwykle ważny w życiu Polaków. Wierzchowcom 

zawdzięczano m.in. zwycięstwa w bitwach oraz pomoc przy codziennych 

obowiązkach, głównie na roli, które pozwalały na utrzymanie rodziny. „On niósł ich 

do walki, towarzyszył wiernie w trudach wojennych, on uprawiał ziemię i zwoził jej 

plony. A jak każdy Polak był zarazem rycerzem i rolnikiem, tak i koń stał się u nas 

wskutek całego trybu życia zwierzęciem rolniczo-wojskowem”57.  

Koń towarzyszył człowiekowi od jego najmłodszych lat. Przeprowadzał przez 

dzieciństwo, wiernie towarzyszył przez życie. Jazdy konnej uczono od najwcześniejszego 

dzieciństwa. Na tych, którzy nie umieli lub nie lubili jeździć konno patrzono z pogardą. Taka 

osoba nie zasługiwała na szacunek. Spędzanie każdej wolnej chwili w towarzystwie konia 

doprowadzało do zacieśniania się relacji między zwierzęciem a jego właścicielem. Była to 

 
55 S. Witkiewicz, Juliusz Kossak, Warszawa 1912, s. 83. 

56 B. Dyakowski , op. cit., s. 10. 

57 Ibidem, 
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nierozerwalna więź przyjaciół, którzy pokonują wspólnie czekające ma nich przeszkody. 

Według Dyakowskiego: „Koń rżał radośnie na widok pana i tęsknił doń w czasie jego 

nieobecności; pan dzielił się z nim smutkami i radościami, nieraz szukał przy nim pociechy w 

nieszczęściu”58.  

W zależności od tego, jakiej koń był rasy, przydzielano mu zadania. Obowiązkiem 

każdego wierzchowca było wożenie człowieka na grzbiecie, ale nie każdy pomagał mu w 

ciężkiej pracy na roli, czy transporcie. Do takich zadań były stworzone konie, przede 

wszystkim, zimnokrwiste. Częściej spotykamy się z nazwą koń pociągowy lub koń woźnik.  

To zwierzę było w pracy codziennej tak ważne, jak wół. Według Dyakowskiego: „Obok wołu 

koń był głównym pomocnikiem Polaka w pracach koło roli: używano go nie tylko do orania, 

bronowania, zwózki snopów zboża, siana, ale jeszcze i do młócenia, które dokonywano w ten 

sposób, że na rozrzucone na boisku zboże puszczano konie i te je tratowały”59. Jego budowa 

zawsze wzbudzała szacunek i to dzięki niej, część obowiązków człowiek mógł takiemu 

koniowi powierzyć. Jego masa, a konie te nierzadko ważą ponad 1000 kg, ogromne mięśnie i 

kopyta oraz szeroki zad pozwoliły na transportowanie dużych ładunków, zaprzęgnięcie do 

bryczki umożliwiło przemieszczanie się kilku osobom, a wówczas podróżowała nie tylko 

szlachta, ale także chłopi. Służyły one również do transportu chorych. Były one mniej zwinne 

i nie tak pełne gracji, jak wierzchowce, które były lekkie, szybkie i przede wszystkim zwinne. 

Dyakowski konia woźnika wspomina w sposób następujący: „[…] na ogół mniej świetnie 

wyglądający, nie tak popisowy, nie wsławiony tylu czynami bojowymi, był on jednak bardzo 

pożyteczny, dźwigał bowiem na sobie cały ciężar codziennych, powszednich trudów i prac 

pokojowych. Wierzchowiec strzegł granicy i odpędzał wroga, woźnik pracował na chleb dla 

niego i dla siebie”60. Konie zimnokrwiste zazwyczaj nie brały udziału w bitwach, nie znaczy 

to jednak, że nie były tam obecne. Czynnego udziału w walce nie zabierały, zdarzały się 

jednak wyjątki. Ich pomoc była niezbędna do przewiezienia amunicji czy żywności. 

 
58 Ibidem, s. 19. 

59 Ibidem, s. 60. 

60 Ibidem, s. 56. 
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Rysunek 7  ”Czwórka” Ludwik Maciąg, 2003 

Jednym ze współczesnych polskich malarzy przedstawiających konie pracujące na roli 

lub zwierzęta domowe jest profesor Ludwik Maciąg. Artysta urodził się w roku 1920 w 

Krakowie. Wykształcenie artystyczne uzyskał na krakowskiej oraz warszawskiej Akademii 

Sztuk Pięknych, której od 1969 roku był dziekanem. W sztuce reprezentowanej przez 

profesora dominuje postać konia. Fascynacja tym zwierzęciem ma swe źródło w młodości, 

którą profesor Maciąg spędził w garnizonie 9 Pułku Artylerii Lekkiej w Białej Podlaskiej oraz 

w partyzanckim zwiadzie konnym Armii Krajowej. Jest autorem obrazów batalistycznych, 

pejzaży, znaczków pocztowych, gobelinów, opakowań do zapałek, rzeźb, a także ilustracji 

książkowych. Profesor Maciąg, stworzył ilustracje do pierwszego polskiego wydania bajki o 

Kopciuszku. Już na samym początku swojej drogi artystycznej malował konie, przedstawiał 

je w scenach historycznych, batalistycznych. W tej kategorii do najbardziej znanych należą 

„Somosierra” oraz „Husarz na koniu”. Przedstawiał konie również podczas ciężkiej, 

codziennej pracy na roli, sann, jak również podczas wyścigów, zwłaszcza polowań 

hubertowskich.  

Polowania hubertowskie, inaczej hubertowiny lub hubertus 61 , odbywają się na 

przełomie października i listopada. Mają za zadanie upamiętnić patrona jeźdźców, myśliwych 

i leśników, świętego Huberta. Urodził się on ok. 655 roku w rodzinie książęcej w Brabancji. 

Żona św. Huberta pochodziła z jednego z najznakomitszych rodów. Gdy musiała opuścić 

 
61 D. Bogacz, Wielka ilustrowana księga łowiectwa, Warszawa 2017, s. 17. 
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męża i zająć się chorą matką, ten zaczął brać udział w polowaniach w każdej możliwej chwili. 

Jedno z nich odbywało się w Wielki Piątek. Hubert ścigał jelenia, aż ten w końcu się 

zatrzymał i spojrzał na myśliwego, a nad porożem pojawił się krzyż. Wówczas usłyszał głos, 

który nakazał mu zmianę postępowania oraz odnalezienie Lamberta, który był biskupem 

Maastricht-Tongres. Był to moment nawrócenia się Huberta. Krótko po tym wyruszył do 

Maastricht, gdzie zaczął pobierać nauki od Lamberta. Hubert rozdał ubogim cały swój 

majątek i przyjął święcenia kapłańskie. W kościele katolickim św. Hubert został uznany za 

świętego62 i uznaje się go za patrona leśników, myśliwych oraz jeźdźców. W malarstwie jest 

ukazywany, jako biskup z pastorałem lub jako młody myśliwy z rogiem. Za święto 

myśliwych i leśników uznaje się 3 listopada. Jest to dzień, w którym poświęcono relikwie 

świętego. Moment nawrócenia się św. Huberta został przedstawiony m.in. przez jednego z 

najwybitniejszych polskich malarzy, wnuka Juliusza Kossaka, Jerzego Kossaka. 

 

Rysunek 8„Św. Hubert na łowach” Jerzy Kossak, 1941 

Można powiedzieć, że łowiectwo narodziło się wraz z pojawieniem się człowieka. 

Charakter łowów był zawsze uzależniony od klimatu, który wprowadzał zmiany w 

środowisku zwierząt i roślin. Pierwsi ludzie toczyli nieustanną walkę ze zwierzętami o byt. 

Zwierzęta zabijano masowo, aby zapewnić gromadzie możliwość przetrwania. Nie istniały 

wówczas prawa ani obrońcy zwierząt, dlatego zabijano je w każdym wieku i w dowolnych 

ilościach. To przyczyniło się do stopniowego wymierania mamutów, turów czy jeleni 

 
62 V. Schauber, H. M. Schindler, Ilustrowany leksykon świętych, Kielce 2008, s. 200. 

https://lubimyczytac.pl/autor/56818/vera-schauber
https://lubimyczytac.pl/autor/56819/hanns-michael-schindler
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olbrzymich. Pierwotni ludzie żyli w gromadach. Była to jedna z kluczowych zasad 

przetrwania. Samotny człowiek był skazany na pewną śmierć. „Utrzymywanie ogniska, 

obrona przed drapieżnikami, a zwłaszcza łowy, wymagały zbiorowego działania 63 ” 

Polowano, aby zdobyć pożywienie. Wiązało się to z wysiłkiem intelektualnym i przede 

wszystkim fizycznym. Skór i futer używano do okrycia oraz jako posłań. Swoje zastosowanie 

znalazły również rogi i kły. Kości natomiast były używane do wytwarzania narzędzi, broni 

oraz ozdób. Początkowo człowiek polował na zwierzęta roślinożerne i małe stworzenia, jak 

na przykład gryzonie, później zaczął łowić również drapieżniki.   

Historia ludzkości jest serią zmian, które dokonują się głównie przez człowieka. Jedną 

z takich przemian jest pojawienie się rolnictwa. Uprawa ziemi i hodowla zwierząt stały się 

stałym elementem życia codziennego. Wówczas podstawą wyżywienia było zboże, głównie 

pszenica i jęczmień, „[…] dzikie zboża stanowiły tak wydajne źródło pożywienia, że 

kilkudziesięcioosobowa grupa byłą w stanie podczas trzech tygodni ich dojrzewania bez 

zmiany miejsca pobytu zebrać kilka ton nasion pokrywających jej całoroczne potrzeby”64. 

Tak ogromna ilość zebranego pożywienia przekonywała do pozostania w miejscu, gdzie je 

uzyskano. Była to jedna z przyczyn rozpoczęcia osiadłego trybu życia. Innym powodem były 

ciężkie, nieporęczne narzędzia, które służyły do rozłupywania nasion. Kamienny moździerz z 

tłuczkiem służył do miażdżenia nasion i usuwania łusek, których trzeba było się pozbyć 

spożyciem. Następnie zajęto się uprawą prosa i ryżu, później słodkich ziemniaków oraz 

kukurydzy. Za pierwsze zwierzęta hodowlane uznaje się owce i kozy, które zaczęto hodować 

ponad 11 000 lat temu. Następnie udomowiono psy oraz świnie, zaczęto wykorzystywać 

zwierzęta do przemieszczania się, a także transportowania ładunków. Jako pierwsze 

udomowiono osły i bydło, następnie konie i wielbłądy. Zwierzęta dostarczały człowiekowi 

nie tylko mięsa. Otrzymywano również mleko, jajka, skórę, wełnę. Zapewniały one 

człowiekowi codzienny byt, pomagały również w przenoszeniu ciężarów i prowadzeniu roli.  

Polowano za pomocą drewnianego oszczepu oraz kamieni. Upolowana duża 

zwierzyna była dzielona pomiędzy wszystkich członków gromady. Taki sposób odżywiania 

się najprawdopodobniej przestał po pewnym czasie odpowiadać ludziom. Rozwinięto metody 

polowań i ulepszono narzędzia używane do łowów, aby móc upolować dużą zwierzynę. Aby 

osiągnąć sukces należało również poznać nawyki i zachowania zwierząt. Myślistwo 

 
63 W. Sarnowska, J. Fabiański, Łowiectwo na ziemiach polskich, Wrocław 1976, s. 11. 

64 A. Ziółkowski, op. cit., s. 27. 
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przyczyniło się do ogromnego wzrostu liczby ludności. Pozwoliło „[…] części populacji zająć 

się twórczo innymi sprawami niż zdobywaniem żywności” 65 . Udoskonalono narzędzia 

tworzone z kamienia, drewna. Budowano miejsca zamieszkania, a także tworzono przedmioty 

z drewna, jak np. naczynia. Narzędzia wytwarzano z dostępnych materiałów. Najczęściej 

używany był jednak krzemień. Stosowano go do tworzenia m.in. ostrzy, przekłuwaczy czy 

rylców. Do budowania stałych osad nie służyło już tylko drewno. Zaczęto korzystać z 

gliniastej ziemi, z której, po zmieszaniu z woda i słomą, lepiono ściany oraz wypalano cegły. 

Początkowo cegły miały kształt bochenka chleba. Następnie przybrały regularną, znaną nam 

dziś, formę, „[…] ułatwiły wznoszenie budowli, prowadząc do innowacji, które dały początek 

murarstwu i architekturze” 66.  

Jednym z głównych surowców, których używano do wytwarzania narzędzi i broni 

było twarde szkło wulkaniczne, obsydian. Był jednak skutecznie zastępowany przez 

krzemień. „Gdy na tereny dzisiejszej Polski przyszły gromady homo sapiens – a było to w 

okresie znacznej zmiany klimatu, kiedy ziemie te porosły lasem iglastym – pojawiła się nowa 

broń: łuk i udoskonalony oszczep”67. Polowano wtedy na dużą zwierzynę, jak na przykład 

mamuty, żubry, tury, łosie. Od 1900 r. p.n.e. zaczęto korzystać z brązu i wytwarzać z niego 

broń. Nie należała ona do najdoskonalszych, ale była zdecydowanie skuteczniejsza od 

oszczepów z drewna lub kamienia.  

Do 1200 r. p.n.e. nie doszło w łowiectwie do znaczących zmian. Dopiero między 1200 

a 200 r. p.n.e., czyli w tak zwanej rozwiniętej epoce brązu, zaczęły powstawać odlewy z tego 

surowca, miecze, sztylety, oszczepy oraz groty strzał. Zajmowano się już wysokorozwiniętym 

rybołówstwem i zbieractwem. Zamieszkiwano tereny położone blisko wód, wokół których 

wznoszono drewniane domy. Łowcy byli najczęściej uzbrojeni w łuk i oszczep. Bogatsi mogli 

pozwolić sobie na miecze ze zdobionymi rękojeściami.  

Od około 650 r. p.n.e. zaczęły pojawiać się wyroby z żelaza. Ten okres łączy się z 

rozkwitem kultury ludności prasłowiańskiej. Upolowana zwierzyna stanowiła jedynie dodatek 

do posiłków składających się z mięsa zwierząt hodowlanych oraz z uprawianych zbóż i  

roślin. Dlatego też autorzy „Łowiectwa na ziemiach polskich” dzielą się opinią, która mówi o 

tym, że w czasach Prasłowian łowiectwo miało niewielkie znaczenie68. Osady stawały się 

 
65 Ibidem, s. 31. 

66 Ibidem, s. 36. 

67 W. Przybylski, Łowiectwo. Historia, obyczaje, etyka, kultura, Warszawa 1998, s. 5. 

68 W. Sarnowska, J. Fabiański, op. cit., s. 32. 
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samowystarczalne, a ich mieszkańcy coraz częściej rezygnowali z wyjazdów na polowania, 

między innymi dlatego, że dzikich zwierząt, często ogromnych rozmiarów, nie można było 

przetransportować do osady. Jeżeli już organizowano łowy, to wyruszano na nie gromadami, 

konno i polowano głownie na jelenie. Pozwalają tak sądzić rysunki na odnalezionych 

naczyniach. Malowidło odnalezione w Łazach, na Śląsku przedstawia gromadę polującą na 

jelenie. Zauważono, że zwierzęta, które miały przedstawiać konie wyglądają, jak jelenie. 

Archeolog, Witold Hensel, twierdzi, że prawdopodobnie koniom nakładano poroża, aby 

wprowadzić dzikie zwierzęta w błąd i zyskać nad nimi przewagę. Hensel zwraca również 

uwagę na fakt, że nie każdy z przedstawionych na malowidle łowców miał łuk. Większość 

polowała przy użyciu lassa 69 . Znaczna ilość zachowanych z tamtego okresu naczyń 

przedstawia konne polowania gromad, głownie na jelenie. Może to świadczyć o obecnym 

wówczas kulcie jelenia. 

O słowiańskich plemionach Wenedów, które zamieszkiwały tereny położone nad 

Wisłą i Odrą wiemy niewiele. O tym, jak wówczas byli uzbrojeni myśliwi dowiadujemy się z 

badań, które zostały przeprowadzone  w grobach, w których byli chowani łowcy. Do grobu 

wkładano broń, której chowany używał za życia. Były to najczęściej drewniane łuki oraz 

oszczep. Groty strzał i oszczepu były wykonywane z żelaza. Do polowań i walk 

wykorzystywano również włócznie „[…] o długim drzewcu, zaopatrzonym na dolnym końcu 

w okucie żelazne, tzw. tok. Włóczniami nie rzucano tak jak oszczepem, ale trzymano cały 

czas w ręku”70.  

Duży wpływ na uzbrojenie na ziemiach polskich wywarli w III w. n.e. Celtowie. 

Wówczas zaczęto wytwarzać żelazne, mierzące ponad metr długości miecze. „Rękojeści 

mieczy miały okładziny z drewna, kości lub rogu. Na wzór celtycki broń zdobiono wybijając 

lub wytrawiając ornament w żelazie” 71 . Podczas polowań używano łuków, dla których 

uzupełnienie stanowiły siekiery i noże wykonane z żelaza. Zamożniejsi częściej korzystali z 

krótkich mieczy. Dalej kontynuowano polowania na jelenie. Dostarczały nie tylko mięsa, ale 

także dobrej skóry. Poroże wykorzystywano do wyrobu różnego rodzaju narzędzi.  

Na początku naszej ery łowiectwo stanowiło ważne źródło dochodu. Futra i skóry zwierząt, 

zaraz obok bursztynu, stanowiły ważny element wymiany handlowej. 

 
69 Ibidem, s. 33. 

70 Ibidem, s. 35. 

71 Ibidem. 
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Polowania organizowane przez Słowian odbywały się w dużych gromadach, zwykle 

konno. Najczęściej używaną bronią były oszczepy, rzadziej łuki. Najbardziej pożądanym 

zwierzęciem podczas łowów był jeleń. Nie tylko z uwagi na dobre mięso, ale także ze 

względu na skórę i rogi, które później przekształcano w niezbędne narzędzia. „Wyniki łowów 

zaspokajały nie tylko własne potrzeby, ale służyły wymianie handlowej, podobnie jak 

nadwyżki produkcji rolnej (zboże) lub płodów leśnych (miód i wosk)” 72 . Przedstawiony 

fragment „Łowiectwa na ziemiach polskich” mówi o tym, że plemiona słowiańskie były 

samowystarczalne. Nadmiar zwierzyny i wydobywanych na ziemiach polskich surowców, 

zwłaszcza bursztynu, jak również zbóż dał możliwość wprowadzenia wymiany handlowej z 

rzymskimi kupcami. Wśród wymienianych towarów pojawiały się również futra bobrów, kun 

i lisów.  

Objęcie tronu przez księcia Mieszka I wprowadziło znaczące zmiany w panującym 

dotychczas ustroju. Od tego momentu już nie każdy mógł polować. Pozwolenie na łowy miał 

jedynie władca i jego rodzina. Według archeologów, w osadach żywiono się głownie mięsem 

zwierząt domowych. Taki wniosek przedstawiono na podstawie przeprowadzonych badań 

kości odnalezionych w osadach w okolicach m.in. Poznania, Torunia czy Gniezna.  

Pierwszy król Polski, Bolesław Chrobry, doprowadził do poważnych zmian w 

środowiskach łowieckich. „Od czasu Chrobrego w całym kraju myślistwo należało do 

panującego i innym nie godziło się w dobrach nawet własnych polować. Pozwolenia na 

niektóre gatunki zwierzyny wydane były jako łaski lub nagrody”73. Prawo do polowań zostało 

uregulowane przez łowieckie regale74. Odtąd tylko władca i jego rodzina mogli polować na 

terenie państwa. Ograniczenia miały na celu zmniejszenie możliwości polowania 

uprzywilejowanych. Władcy posiadali pełne prawo do łowów i tylko oni mieli możliwość 

polowania na dużego zwierza, venatio magna, jak na przykład żubry, jelenie, tury, 

niedźwiedzie. Łowy miały umożliwić zdobycie dużej ilości zwierzyny z krótkim czasie. 

Poddani mieli możliwość polowania na małą zwierzynę, venatio parva, czyli m.in. sarny, 

zające, lisy. Na grubego zwierza polowano najczęściej kuszą i oszczepem. Oszczep służył do 

pokonania zwierzęcia w bezpośrednim starciu, najczęściej używano go w walce z 

niedźwiedziem, żubrem i dzikiem. Konne polowania z oszczepem wymagały nie tylko 

 
72 Ibidem, s. 38. 

73 A. Kryński, Z kart łowiectwa polskiego, Warszawa 1991, s. 15. 

74 Ibidem, s. 14. 
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odwagi, ale odpowiedniego przygotowania w jeździe wierzchem. Konie również musiały 

przejść specjalne szkolenie. Miały być wytrzymałe, zwinne, szybkie.  

Dodatkowo, władca miał prawo nadać dodatkowe prawo do polowania na terenie 

całego państwa wybranej osobie. Chrobry ograniczył prawa do polowania ludności wiejskiej, 

ustanowił urzędy łowieckie. Ze względu na zamiłowanie do bobrów oraz ze względu na 

zmniejszającą się ich liczbę zastrzegł sobie prawo do polowania na te zwierzęta. Jeszcze 

przed koronacją ustanowił urząd bobrowniczego, którego zadaniem była opieka nad bobrami. 

Do zadań bobrowniczych należało m.in. ściganie kłusowników, rozeznanie liczebności oraz 

miejsc zalegania bobrów. Bolesław I Chrobry jest uznawany za pierwszego w dziejach Polski  

obrońcę przyrody. Był również wielkim miłośnikiem polowań z ptakami łowczymi, dlatego 

też zdecydował się sprowadzać ptaszników, głównie sokolników oraz łowców z dalekich 

krajów. 

O zamiłowaniu do polowań innego władcy Polski, Bolesława Krzywoustego pisze 

Gall Anonim. W „Kronice Polskiej” autor opisał jak to, młody jeszcze książę, rzucił się sam z 

oszczepem na dzika. Chciał temu zapobiec jeden z rycerzy, ale książę w przypływie gniewu 

powstrzymał rycerza i zabił dzika. Podobną odwagą wykazał się również młody książę 

podczas podróży przez las. Gdy zobaczył na zboczu niedźwiedzia bez zawahania zaatakował 

go oszczepem. Kronikarz, Jan Długosz, potwierdza, że Bolesław Krzywousty chętnie spędzał 

czas na polowaniach. 

Równie ważną rolę w historii polskiego łowiectwa odegrał Kazimierz III Wielki, 

złagodził restrykcyjne prawo do polowania. Król był zwolennikiem łowów, zwłaszcza z 

sokołami. […] miał tak wiele ptaków łowczych, że mógł urządzać polowania z sokołem na 

sokoła […]”75. Podczas jednego z polowań na jelenie koń króla się przewrócił. W wyniku 

wypadku król odniósł poważną ranę, która przyczyniła się do jego śmierci. 

To w czasie panowania Kazimierza III Wielkiego zaczęła się rozwijać gwara łowiecka. W 

tym czasie podczas polowań używano już żelaznych toporów, polowano konno. Hodowano 

także psy, aby służyły podczas polowań. Ponadto, w akcie lokacyjnym z Nowego Targu z 

1346 roku król zezwolił mieszkańcom na całkowicie wolne polowania na terenie 142 łanów. 

Jeden łan liczył wówczas prawie 18 hektarów. Mieszczanie zyskali prawo do łowienia ryb i 

polowania na dzikie zwierzęta, bez ograniczeń.  

 
75 Ibidem, s. 23. 
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Kolejnym władcą Polski, który był miłośnikiem polowań był król Władysław Jagiełło. 

Jeśli chodzi o łowy, to król nie znał umiaru. Polowania pochłaniały mnóstwo czasu, nawet 

podczas łowów król rozstrzygał najważniejsze sprawy państwowe. Nie zmienił prawa 

łowieckiego, stłumił jednak panującą w państwie samowolę dotyczącą czasu polowań. W 

1420 roku wprowadził prawo o czasach ochronnych. Przepis ten mówił o zakazie polowań w 

czasie od 23 kwietnia do końca zbiorów. Jagiellonowie rozwinęli łowy z użyciem ptaków. 

Nie polowano już tylko z sokołami. Zaczęto szkolić także orły oraz jastrzębie. Zaczęto 

polować na kuropatwy, kaczki, czaple oraz żurawie. Sokolnictwo było ukochanym rodzajem 

łowów Jana Olbrachta ora Aleksandra Jagiellończyka.  

Sokolnictwo jest jedną z najstarszych gałęzi łowiectwa. Polega ono na 

wykorzystywaniu drapieżnych ptaków podczas polowań. Powstało ono w celu zdobywania 

pożywienia, z czasem stało się sztuką i rozrywką dobrze urodzonych. Początkowo polować z 

sokołami mogli tylko królowie. Nawet sokolniczy, który zajmował się ptakami i je układał, 

nie miał możliwości polowania. Sokolnictwo rozpowszechniło się za panowania Władysława 

Jagiełły, wtedy rycerstwo otrzymało przywilej polowania na własnych terenach. W wieku 

XVI oraz XVII Rzeczpospolita była uważana za potęgę sokolniczą, w której funkcjonowały 

szkoły sokolnicze. Po polskie sokoły przyjeżdżali kupcy z całej Europy.   

Za czasów Jagiełły niezwykłą rolę odegrały również konie. Stanisław Orzechowski 

wspominał: „Za czasów królów onych tydzień sejm stał, na koniach siedząc z królem po 

tatarsku przodkowie naszy radzili”76. Wspominając „onych” królów autor wspomina Jagiełłę 

oraz Kazimierza Wielkiego.  

Zygmunt I Stary był częstym gościem Mikołaja Radziwiłła. Razem odbywali 

polowania z sokołami. Podczas polowań królowi często towarzyszyła żona, Bona, która 

również była miłośniczką sokolnictwa. Za panowania Zygmunta Starego ukazała się pierwsza 

ustawa o ochronie lasów. Zabraniano m.in. polowania na obcych gruntach. Ci, którzy nie 

przestrzegali ustanowionego prawa skazywani byli na karę śmierci, jak inni złodzieje. 

Zygmunt August rozpoczął przygodę z łowiectwem w puszczy nad Wisłą, w Niepołomicach. 

Król wyjeżdżając na polowanie przepadał czasem nawet na kilka miesięcy. Najdłuższe 

polowanie odbył król w roku 1546, kiedy spędził na łowach 223 dni. Król na polowania 

wyjeżdżał w towarzystwie kilku myśliwych oraz strzelców. Towarzyszyły im również dwa 

psy: Sybilla oraz Gryf.  

 
76 S. Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucyjnej Polskiej Korony, Kraków 1921, s. 448. 
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„Jednym z ulubionych dworów myśliwskich króla, w którym rad przebywał w okresie 

zjazdów lub sejmów, był wzniesiony dla niego w roku 1560 drewniany dwór nad jeziorem 

Bugaj pod Piotrkowem, zwanym później Trybunalskim. Składał się on z domu królewskiego 

oraz wielu budynków pomocniczych i otoczony był mocnym parkanem z dyli; prowadziły 

doń trzy bramy. Na przeciwległym brzegu jeziora wzniesiono trzy wielkie stajnie, z których 

każda mieściła 240 koni. Nie trzeba dodawać, iż okolice Bugaju otoczone bagnami i lasami 

obfitowały w dzikie ptactwo i dzikiego zwierza”77.  

Największą pasją ostatniego Piasta Śląskiego, Jerzego Wilhelma również były łowy. 

Już jako młody książę znał się na jeździe konnej oraz fechtunku. W wieku zaledwie dwunastu 

lat upolował pierwszego w życiu jelenia oraz założył koło łowieckie o nazwie „Złoty jeleń”. 

Stowarzyszenie posiadało odznakę, którą nadawano jego członkom. „Była to wstęga ze 

złotym łańcuszkiem, do którego przymocowany był liść dębu z wizerunkiem jelenia” 78 . 

Książę zmarł w wieku piętnastu lat. W listopadzie, podczas święta św. Huberta, 

zorganizowano polowanie na jelenie. Ze względu na gorączkę książę miał dojść do siebie w 

chłopskiej chacie w wsi Kobierzyce. Tam Jerzy Wilhelm nabawił się ospy, która była 

przyczyną jego przedwczesnej śmierci.  

Zygmunt III Waza nie był zwolennikiem łowiectwa. Dbał jednak, aby jego wysoki 

poziom nie upadł i wspierał jego rozwój. Król rzadko polował. Był kolejnym polskim władcą, 

który objął ochroną ginące tury. Podjęto działania w celu ocalenia gatunku. Zabierano 

mieszkańcom siano, aby zimą tury miały wystarczająco pożywienia. Wprowadzono także 

zakaz zbliżania się do siedlisk tych zwierząt. Niestety, pomimo starań, w 1620 roku padł 

ostatni samiec, a 7 lat później, w Puszczy Jaktorowskiej, ostatnia samica. W przeciwieństwie 

do ojca, Władysław IV, był miłośnikiem polowań. Do jego ulubionych należało polowanie na 

białe czaple z sokołami. Podczas jednego z polowań sokół króla zdobył czaplę. 

Zdecydowano, że zostanie ona puszczona wolno. Przedtem jednak założono jej na szyję złotą 

obrączkę z datą 18 maja 1647 roku. Po 30 latach zaobrączkowaną czaplę zdobył Jan III 

Sobieski, który jest uznawany za ostatniego wielkiego króla i myśliwego. Innym 

zainteresowaniem Władysława IV były walki zwierząt, zwłaszcza koni i niedźwiedzi. 

Ostatnie łowy odbył król w Puszczy Rudnickiej.  

 
77 A. Kryński, op. cit., s. 29-30. 

78 Ibidem, s. 32. 
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Jan III Sobieski zajmował się łowiectwem od najmłodszych lat. Polował głownie na 

dużą zwierzynę. Był wybitnym łucznikiem i interesował się również bronią. Miał zwyczaj 

spisywania wspomnień z polowań w swoich kalendarzach lub listach do ukochanej 

Marysieńki. Wspomnienia spisywali także goście, których król przyjmował na swoim 

dworze. Jeden z anonimowych przybyszy opisał, jak to oswojone wilki żyły w zgodzie z 

myśliwskimi psami i wspólnie uczestniczyły w polowaniach. Albin Kryński wspomina, jak 

wyjątkowym zajęciem było łowiectwo za czasów Sobieskiego: „Z odejściem Jana III 

Sobieskiego odszedł na zawsze z naszego kraju świat wielkich łowów, łowów z ptakami 

łowczymi, czasy w których jeszcze myślistwo pojmowano jako zaprawę do obozowego 

żołnierskiego życia”79. To za czasów Sobieskiego w Polsce znajdował się angielski lekarz i 

podróżnik, Bernard O’Connor. Wspominał on: „Polacy tak kochają się w okazałości, iż żony 

ich choć o kilka kroków nie wyruszają inaczej jak w poszóstnych karetach, mężczyźni jeżdżą 

konno, chodzić pieszo wielkim jest wstydem”80.  

W historii zapisał się koń Jana III Sobieskiego, Pałasz. Towarzyszył królowi m.in. w 

1683 roku, podczas odsieczy wiedeńskiej. Pałasza przedstawił na obrazie „Sobieski pod 

Wiedniem” XIX-wieczny malarz, Jan Matejko. Sobieski i Pałasz zostali przedstawieni na 

wielu obrazach, lecz konne portrety zostały zapoczątkowane przez holenderskiego malarza 

Romeyna de Hooghe’a. W 1647 roku stworzył on akwafortę przedstawiająco Sobieskiego na 

stającym dęba koniu z bitwą pod Chocimiem w tle. Dzieło często nazywa się „Gloryfikacją 

Jana Sobieskiego na tle bitwy chocimskiej”. Pod kopytami konia leży pokonany Turek. W tle 

wojska Rzeczypospolitej atakują obóz Turecki. Dokładnego opisu nieba dokonał Mieczysław 

Morka: „Na chmurach po lewej stronie trzymająca tarczę z orłem Victoria, koronująca głowę 

bohatera i Bellona, depcząca postacie zwyciężonych, trzymająca w lewej ręce głowę Turka, a 

w prawej – husarską kopię zakończoną krucyfiksem, z którego zwiesza się proporzec z 

herbem Rzeczypospolitej”81. Głównym celem ryciny jest gloryfikacja Sobieskiego.  

 
79 Ibidem, s. 42-43. 

80 M. Czapski, op. cit., t. 2, s. 508. 

81 M. Morka, op. cit., s. 123. 
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Rysunek 9 „Sobieski pod Wiedniem” Jan Matejko, 1883 

 

Rysunek 10  „Gloryfikacja Jana Sobieskiego na tle bitwy chocimskiej” Romeyn de Hooghe, 1674 

Wraz z objęciem tronu przez Augusta II Sasa polowania zaczęły tracić swoją wartość i 

charakter. Rozpoczęto organizację polowań dworskich. Od tamtego momentu łowy zaczęły 

przeradzać się rzeź. Zwierzęta trzymano w klatkach, gdy je wypuszczono, zaraz zostały zabite 

przez „myśliwych”. Zaprzestano wyjazdów do lasu na kilkudniowe lub kilkumiesięczne 

polowania. Myśliwi ukrywali się w bezpiecznych miejscach, z których mieli pewność, że 

trafią wypuszczoną z niewoli zwierzynę. „Jedno z takich „polowań” odbyło się na kupionym 

przez Augusta II Marymoncie, z udziałem 700 zaproszonych gości i 4000 naganiaczy. Padły 
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tam cztery żubry, trzy niedźwiedzie, czterdzieści cztery jelenie, dwieście saren i osiemdziesiąt 

odyńców. Zwierzynę w klatkach dostarczono wcześniej z Litwy, był rok 1720”82. Polowania 

króla odbywały się bez zasad, nie przestrzegano etyki łowieckiej. Książę Radziwiłł, podobnie 

jak król, organizował polowania w sztucznie tworzonych lasach, do których sprowadzał 

zwierzynę. Podczas jednej jatki mogło zginąć nawet paręset zwierząt. Polowania 

organizowane przez Radziwiłłów dorównywały królewskim. Radziwiłłowie już wtedy 

urządzali polowania par force, w których psami łowczymi były charty. Angielskie polowania 

par force, jako pierwszy na ziemiach polskich wprowadził Adam Potocki. Podczas pobytu w 

Anglii, w 1840 roku, kuzyn Maurycy Potocki zakupił 18 harrierów. Były one wówczas 

używane do konnych polowań na zające. „Można przypuszczać, że zakup ten, dokonany 

podczas pobytu w Anglii, wiązał się ze wspólnymi, Adama i Maurycego, planami urządzenia 

parforsów”83.  

Ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski nie był pasjonatem łowiectwa. 

Czasem wyjeżdżał na polowania do otaczających warszawę lasów. Za królowania 

Poniatowskiego, w 1775 roku, w życie weszła ustawa, która zabraniała polowań od 

pierwszego marca do pierwszego września. Powodem nie była chęć ocalenia zagrożonej 

zwierzyny, lecz zabezpieczenia upraw, które ulegały zniszczeniu w okresie polowań. Za jego 

panowania na wschodzie kraju dalej rozwijało się sokolnictwo.  

Myślistwo było zajęciem cieszącym się popularnością w zamożnych polskich 

domach 84 . Maryan Czapski w „Historii powszechnej konia” wyjaśnia, dlaczego Polacy 

chętniej używali określenia „myślistwo” niż „łowiectwo”: „Łowiectwo nazwano w polskim 

języku myślistwem nie tylko dla tego, że ono silnego natężenia myśli, nad rozmaitych 

chytrości łowieckich wymyślaniem, i onych użyciem potrzebowało, ale i dla tego, że ono 

dostarczało wielkiej dla człowieka rozkoszy, tak zwanej po staropolsku wolnej myśli. I 

niejeden na łowy częściej powolną myśl, niż po zwierza wyjeżdżał […]”85. Polowania były 

okazją do odpoczynku, nie zamartwiano się wówczas codziennością. Myśliwy nie byłby tak 

sprawny, szybki i skuteczny, gdyby nie koń. Koń łowiecki musiał posiadać te same cechy, co 

 
82 A. Kryński, op. cit., s. 43. 

83 A. Cholewianka-Kruszyńska, Łańcut i Antoniny. Polowania u Potockich, Warszawa 2020, s. 34-35. 

84 M. Czapski, op. cit., t. 3, s. 386. 

85 Ibidem, s. 385. 
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koń bojowy. Taki wierzchowiec miał obowiązek być szybki, zwinny, odważny, 

wytrzymały86.  

W polowaniach brały udział rody magnackie. Najwyższa warstwa szlachecka. 

Członkowie rodów magnackich byli najczęściej mecenasami sztuki, dowódcami, 

politycznymi przedstawicielami. Rody magnackie często nadawały miastom nazwy lub ich 

nazwiska wywodziły się od miast. Myślistwo traktowali, jako oderwanie od codzienności, 

było nieodłączną częścią polskiej tradycji i kultury. Polowano z sokołami, dużą liczbą służby. 

Na niektóre zwierzęta, jak na przykład niedźwiedzie, polowano z oszczepem. Możni nie 

ograniczali się tylko do polowań na duże zwierzęta. Rozrywki dostarczały im także łowy na 

zające czy ptactwo. Na zające polował Albrycht Stanisław Radziwiłł udawał się na łowy, 

„[…] aby dać wytchnienie znużonemu minionymi troskami umysłowi i aby się przygotować 

do przyszłych trudnych spraw elekcyjnych. Znajdujemy również zapisy w pamiętniku im 

współczesnego J.A. Chrapowickiego – byłem w polu z psami i dobrze, lub byłem w polu ze 

psami z uciechą należną”87. Polowania stanowiły przerwę w życiu codziennym. Pozwalały na 

odpoczynek, dawały możliwość przemyślenia i podjęcia właściwych decyzji. Były również 

jednym z elementów rozrywki i zabawy.  

Innym miłośnikiem łowiectwa był Krzysztof Stanisław Zawisza. W „Pamiętniku o 

dziejach w Polsce” wspomina odbyte polowania. Zawisza najczęściej odbywał łowy na 

niedźwiedzie, które dostarczały mu „[…] mocnych wrażeń”88. Senator polował przez całe 

życie, niezależnie od obowiązków, zawsze znajdował czas, aby oddać się swojej pasji. Na 

polowania zabierał ze sobą charty.  

Ze względu na głęboko zakorzenioną tradycję myślistwa w życiu polskiej arystokracji, 

ogromną popularnością cieszyły się polowania w rodzinie Potockich. Potoccy inwestowali w 

łowiectwo, które stanowiło nieodzowny element ich codzienności. Ze względu na możliwości 

finansowe, którymi dysponował ród, polowania organizowano zgodnie w tradycją, 

rozmachem. Nieustannie dopracowywano szczegóły, do których tak wielką wagę przykładała 

rodzina Potockich. „Łańcut był jednym z niezliczonych polskich domów, w których 

polowania stanowiły żywotną treść, jaka wpływała na rytm życia jego właścicieli. Wydaje się 

jednak, że myślistwo realizowane było w Łańcucie w sposób daleko bogatszy i 

różnorodniejszy, niż w większości innych polskich majątków. Ten wielki rozmach, olbrzymie 

 
86 Ibidem, s. 389.. 

87 A. Kryński, op. cit., s. 47. 

88 Ibidem. 
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nakłady na rozwój gospodarstwa łowieckiego i ciągłe wzbogacanie form polowań, 

spowodował wyraźne wysforowanie się łańcuckiego myślistwa do tego stopnia, że 

wprowadzone tutaj rozwiązania były pierwszymi w polskich majątkach, z czasem w 

pozostałych zaszczepione”89. Potoccy organizowali polowania par force, podczas których 

wykorzystywano psy i polowano na jelenie, dziki, zające, lisy. Polowania organizowane przez 

Potockich stały się jednym z najważniejszych kulturowo-towarzyskich wydarzeń rodu. 

Odbywały się według ustalonego, specjalnego ceremoniału. Od pierwszego polowania 

przestrzegano zasad ubioru. Każdy uczestnik miał obowiązek nosić czerwony frak. Do jazdy 

wykorzystywano konie pełnej krwi, a sforze przewodniczył huntsman. Pierwsze polowanie, 

jak i następne malował Juliusz Kossak. To dzięki akwarelom, na których przedstawił 

polowania u Potockich zyskał sławę. Został również poproszony do uwiecznienia polowań u 

Branickich w Białej Cerkwi. Na przedstawionych przez Kossaka polowaniach widać jednak, 

że Braniccy nie przestrzegali zasad polowań par force tak, jak Potoccy, „[…] gdyby nie 

postać huntsmana z lisem i sforą oraz tytuł pracy, nie domyślilibyśmy się, że Kossak 

przedstawił na tej akwareli angielskie, konne polowanie”90.  

Od początku XVI wieku na terenie Rzeczypospolitej funkcjonowała ciężka jazda, 

husaria . Ta formacja kawaleryjska przetrwała do 1776 roku. Swoje początki husaria ma nie w 

Polsce, lecz w Serbii i na Węgrzech. Jednak to w Rzeczypospolitej przekształciła się z lekkiej 

jazdy w ciężką konnicę, która stała się postrachem Europy. Zadaniem husarii było złamanie 

pierwszych szyków wroga tak, aby umożliwić wkroczenie innym, lżejszym formacjom. 

Pojęcie „husarz” wywodzi się od serbskiego słowa gusar i oznacza konnego wojownika91. Ma 

to ścisły związek z konfliktem serbsko-tureckim, który miał miejsce w II połowie XIV wieku. 

15 czerwca 1389 roku Serbowie przegrali bitwę na Kosowym Polu i od tego momentu 

Imperium Osmańskie przejmowało coraz większą kontrolę na Serbią, aż do 1469 roku, kiedy 

została ona całkowicie podbita. Serbowie zaczęli wtedy emigrować na Węgry, gdzie królem 

był wówczas Stefan I Święty92. To właśnie na terenach monarchii węgierskiej, z serbskich 

uchodźców, utworzono formację lekkiej jazdy. Miała być ona przede wszystkim tańsza w 

utrzymaniu. Żołnierze nie posiadali ciężkiej, w pełni ochraniającej zbroi. Wyróżniali się za to 

zwinnością. Król Maciej Korwin, zwany Sprawiedliwym niezwykle doceniał jazdę po usarsku 

 
89 A. Cholewianka-Kruszyńska, op. cit., s. 12.  

90 A. Cholewianka-Kruszyńska, op. cit., s. 42. 

91 Z. Żygulski, Husaria polska, Łódź 2000, s. 15. 

92 P. Tomaszewski, Husaria najlepsza jazda nowożytnej Europy, 2010, s. 1. 
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i wykorzystywał ją w czasie swojego panowania. Wraz z jego śmiercią, w 1490 roku, kariera 

lekkiej jazdy się zakończyła. Serbscy żołnierze, aby zdobyć zajęcie, zaczęli przybywać na 

ziemie polskie.  

Na samym początku husaria była lekką jazdą, bez ochronnego uzbrojenia. Za broń 

służyła kopia, na której końcu przywieszano proporzec. Tętent kopyt i odgłos szeleszczących 

flag miał przede wszystkim płoszyć konie wroga. Kopia ulegała zniszczeniu, jako pierwsza. 

Następnie husarz sięgał po szablę i kontynuował walkę. Do ochrony służyła jedynie tarcza. 

Lekka jazda zaczęła przekształcać się w ciężką od ok. 1531 roku93 . Wtedy zmieniło się 

uzbrojenie rycerzy. Coraz częściej zakładano zbroję, przez co zaczęto rezygnować z 

wcześniej używanych tarcz.  

Husaria kojarzona jest przede wszystkim ze skrzydłami. Były one używane zarówno 

podczas parad, jak i podczas walki. Od lat toczą się spory na temat tego, czy husarz nosił 

skrzydła również na polu bitwy, czy tylko podczas publicznych wystąpień. Znawca husarii, 

Radosław Sikora, potwierdza, iż skrzydła były częścią stroju tych rycerzy i noszono je 

podczas starć: „Po latach studiów nad tą tematyką, wbrew sceptycznym opiniom niektórych 

historyków, nie mam dzisiaj wątpliwości, że skrzydła noszono także i w walce. Liczba i 

jakość przekazów źródłowych, które mówią o bojowym zastosowaniu skrzydeł, jest po prostu 

zbyt wielka, a są one wiarygodne, więc nie można ich wszystkich odrzucać”94. Pióra noszone 

przez jeźdźca miały odstraszać wroga, zwłaszcza jego konie, chronić plecy, a także dodawać 

okazałości. Konie są płochliwymi zwierzętami. Gdy się czegoś boją, natychmiast szukają 

drogi ucieczki, nie zwracając uwagi na jeźdźca. Dzięki skrzydłom rycerz sprawiał wrażenie 

mocniejszego, potężniejszego. Według Dyakowskiego husaria wyglądała imponująco, ale też 

budziła niepokój nie tylko u koni wroga, ale u samych żołnierzy: „A jeśli tak wspaniale 

wyglądali husarze w zwykłym marszu, to cóż dopiero za imponujące i groźne wrażenie 

musieli oni wywoływać, gdy lecieli do ataku z furkotem chorągiewek na kopiach i chrzęstem 

skrzydeł? Przerażenie ogarniało nie tylko konie nieprzyjacielskie, ale i samych żołnierzy!”95. 

Sikora opisuje rolę opierzenia w następujący sposób: „Skrzydła nie straszyły jednak tylko i 

wyłącznie żołnierzy. Przede wszystkim płoszyły rumaki nieprzyjaciela. Konie to zwierzęta z 

natury płochliwe. Gdy stykają się z nowym, nieznanym dotąd zjawiskiem, bardzo często ich 

 
93 R. Sikora, Husaria. Duma polskiego oręża, Kraków 2019, s. 14. 

94 R. Sikora, op. cit., s. 104. 

95 B. Dyakowski,  op. cit., s. 288. 
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reakcją jest ucieczka”96. Dyakowski wspomina charakterystyczne skrzydła następująco: „[…] 

najbardziej oryginalną i charakterystyczną cechę stroju stanowiły skrzydła z piór orlich lub 

sępich, oprawione w listwę drewnianą albo srebrną i przytwierdzone do pleców husarza albo 

też do siodła jego konia”97. 

Uzbrojenie husarza tworzyły dodatkowo hełm, stalowa zbroja, szabla, siekiera lub 

młot. Na plecach, oprócz skrzydeł, znajdowała się skóra dzikiego zwierzęcia, najczęściej 

rysia, lamparta lub tygrysa.   

Większość koni husarskich pochodziła z terenów Rzeczypospolitej. Oprócz koni 

polskich wykorzystywano również tureckie, arabskie, wołoskie i neapolitańskie98. Maść nie 

miała znaczenia, jeżdżono natomiast tylko na ogierach i wałachach. Jedną z ras 

wykorzystywaną w husarii były tzw. żmudziny. Były to konie pociągowe oraz takie, na 

których możliwa była jazda wierzchem. Charakteryzował je mały wzrost, zwinność i 

ogromna siła. Szeregi husarii zasilał również koń polski. Stanisław Łyszkowski w „Poradniku 

hodowli i weterynarii dla ziemianina” jego budowę opisuje w następujący sposób: „Budowa 

konia polskiego była zawsze dosyć kształtna, silna, dziarska; głowa dobrze do szyi 

zastosowana; takież uszy pięknie oprawione, sanki tylko czyli boki (ganasze) szczęk miewa 

zwykle nieco zbyt szerokie, kark i szyja mierna i giętka; piersi zaokrąglone dosyć szerokie; 

grzbiet prosty, płaski, piękny niespadzisty, ogon dobrze o[d]sadzony; ustawa nóg mocna i 

sprężysta, kopyto niezbyt małe i twarde; na koniec konie polskie łączyły zawsze z 

dzielnością, śmiałością i nadzwyczajną wytrwałością tak w boju, jak i w innych 

przedsięwzięciach i trudach, wielką pojętność, łagodność i wierność ku swym panom”99. Na 

koniach polskich jeżdżono wierzchem, jak również używano ich do zaprzęgu.  

 
96 R. Sikora, op. cit., s. 105. 

97 B. Dyakowski,  op. cit., s. 286. 

98 R. Sikora, op. cit., s. 258. 

99 S. Łyszkowski, Poradnik hodowli i weterynari dla ziemianina, Warszawa 1839, s. 105. 
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Rysunek 11 „Husarz” Ludwik Maciąg, 1940 

Dyakowski potwierdza, że konie husarskie nie były dobierane według umaszczenia. 

Opisuje to następująco: „Maścią nie dobierano ich wcale: każdy towarzysz sam się 

zaopatrywał w konie, dbając jedynie o to, aby to były prawdziwie wojskowe rumaki. […] 

każdy husarz starał się mieć konia doborowego”100. 

Krótko po rozwiązaniu husarii, do którego doszło w 1776 roku, we Włoszech 

powstały Legiony Polskie, które miały pomóc w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Twórcą tej inicjatywy był generał Jan Henryk Dąbrowski. Początek Legionów miał miejsce w 

1797 roku w Lombardii. Francuskie władze wyraziły zgodę, aby polscy emigranci utworzyli 

oddział, który będzie ich wspomagał w wojnie z Austrią. Konstytucja obowiązująca we 

Francji zabraniała tworzenia oddziałów cudzoziemskich, dlatego wyrażono zgodę, aby 

Napoleon Bonaparte wspomógł Dąbrowskiego w formowaniu oddziałów, które miały być 

sojusznikami republiki lombardzkiej, czyli państwa, które założył Bonaparte, po tym, jak 

Francja przejęła północne Włochy. Generał Dąbrowski spotkał się z wieloma trudnościami 

podczas tworzenia oddziałów. Środki finansowe nie były wystarczające, brakowało broni oraz 

mundurów. Ostatecznie Dąbrowski sprzedał swój majątek, który przeznaczył na formowanie 

 
100 B. Dyakowski,  op. cit., s. 290. 
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Legionów. Broń i mundury uzyskano od rządu lombardzkiego, z którym zawarto umowę, 

dzięki której wojska przyjęły nazwę Legionów polskich, a ich zadaniem było wspieranie 

Lombardii 101 . Po otrzymaniu wsparcia wydano odezwę, na którą odpowiedziało wielu 

ochotników. To dzięki nim powstał pierwszy polski oddział. W ciągu zaledwie dwóch 

miesięcy Dąbrowski został dowódcą 5000 żołnierzy. Do Włoch przybywało coraz więcej 

ochotników, pragnących walczyć o wolność ojczyzny. Wojska podzielono na 2 legie po 3 

bataliony każda. Każdy batalion liczył 10 kompanii, 1 grenadierską, 1 strzelecką i 8 

fizylierskich. Każda kompania składała się ze 125 żołnierzy. W 1797 roku do polskich 

oddziałów dołączył Józef Wybicki, który jest autorem „Pieśni Legionów Polskich we 

Włoszech”.  

Swój udział w tworzeniu Legionów we Włoszech miał generał Napoleon Bonaparte. 

Wyraził on zgodę na utworzenie polskich wojsk, głównie dlatego, iż sam potrzebował 

wsparcia armii. Wsparcie z jego strony było głównie finansowe. Jerzy Bandrowski wspomina, 

że Napoleon bardzo się nie angażował w formowanie Legionów, głównie dlatego, że nie 

chciał drażnić państw zaborczych. Generał armii francuskiej, który w wyniku zamachu stanu 

został konsulem, a następnie cesarzem, planował uczynić z Francji potęgę, hegemonię 

Europy. Legiony, na których utworzenie Bonaparte wyraził zgodę, miały wspierać Francję 

m.in. w kampaniach we Włoszech i walce przeciwko Austrii. W 1807 roku Napoleon 

utworzył Księstwo Warszawskie, składające się z ziem zabranych podczas I i II rozbioru 

pruskiego. Dwa lata później Księstwo powiększono o ziemie zajęte przez zabór austriacki, a 

wojska wspierały Napoleona w jego bitwach. W czasie wyprawy na Rosję, w 1812 roku, 

Bonapartego wsparło 100 000 polskich żołnierzy. Niestety, klęska poniesiona przez 

francuskiego cesarza sprawiła, że nadzieja Polaków na odzyskanie niepodległości przepadła. 

Napoleon abdykował w 1813 roku, a Księstwo Warszawskie weszło pod panowanie Rosji i 

zniknęło z map, czego przyczyną był, zwołany we wrześniu 1814 roku, Kongres Wiedeński. 

Miał on przywrócić w Europie porządek sprzed Rewolucji Francuskiej i wojen Napoleona. 

Granice Francji powróciły do tych z 1792 roku.  

Sławę, oprócz samego Napoleona, zyskał jego wierzchowiec, Marengo. Bonaparte 

sprowadził siwego araba z Egiptu w 1799 roku. Rok później wspólnie zwyciężyli w bitwie 

pod Marengo, dlatego koń otrzymał takie imię. Wyprawa generała do Egiptu została 

uwieczniona przez Wojciecha Kossaka w 1911 roku. 

 
101 J. Bandrowski, Legiony Dąbrowskiego, Kijów, s. 21. 
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Rysunek 12 „Napoleon i Sfinks” Wojciech Kossak, 1911 

Ten motyw Kossak malował kilkukrotnie, w 1900, 1903 i 1929 roku, jednakże 

kompozycje nieznacznie się różniły. W 1900 roku Kossak wybrał się do Egiptu, gdzie 

przygotowywał się do namalowania „Bitwy pod piramidami”. Możliwe, że ta podróż miała 

wpływ na powstanie dzieła Kossaka, przedstawiającego Napoleona i Sfinksa. 

Polacy walczyli o niepodległość przez niemal cały okres trwania zaborów. Wybuch 

wojny w 1914 roku pomiędzy państwami zaborczymi doprowadził od obudzenia się nadziei 

na odzyskanie wolności. Część Polaków chciała wziąć udział w tej wojnie. Wiedzieli, że jest 

to szansa. Druga grupa była bardziej zachowawcza. Chciano wykorzystać możliwości, jakie 

dawali zaborcy. Nie było ich jednak wiele, a okupanci niechętnie rozszerzali swobody i 

przywileje Polaków. Konflikt, który narodził się między Rosją, Austro-Węgrami i Niemcami 

był impulsem do rozpoczęcia walki o niepodległość. Zryw zbrojny był sposobem na 

osiągnięcie celu 102 . Po wybuchu wojny, Józef Piłsudski, Komendant Główny Związku 

Strzeleckiego i twórca Legionów Polskich u boku austriackiej armii, uformował Pierwszą 

Kompanię Kadrową, która 6 sierpnia 1914 roku przekroczyła granice Królestwa Polskiego. 

Dokładnie o godzinie 9.45 Kompania dotarła pod Michałowice 103 , mając za zadanie 

wywołanie powstania. Pierwsza Kompania Kadrowa była oddziałem sformowanym 3 sierpnia 

1914 roku w Krakowie. Oddział stworzyli członkowie Polskich Drużyn Strzeleckich oraz 

 
102 J. Cisek, M. Cisek, Do niepodległości, Warszawa 2008, s. 5 

103 J. M. Majchrowski, Legenda Legionów, Warszawa 2018, s. 158. 
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Związku Strzeleckiego. Żołnierzy podzielono na cztery plutony, a dowódcą został Kazimierz 

Piątek „Herwin”, jednak przy wymarszu z Krakowa dowództwo zostało objęte przez 

Tadeusza Kasprzyckiego. Józef Piłsudski podczas przemówienia skierowanego do Kompanii 

podkreślił, jak ważną rolę będzie pełnił ten oddział przy formowaniu armii polskiej 104 . 

Piłsudski planował wykorzystanie konfliktu między zaborcami i rozpoczęcie polskiej akcji 

zbrojnej. Liczył, że popierając Austrię osiągnie sukces. W listopadzie 1912 roku powstała 

Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, która wybrała 

Piłsudskiego na głównego komendanta niepodległościowych organizacji wojskowych. 

Zadaniem Komisji było koordynowanie działań mających doprowadzić do antyrosyjskiego 

powstania105. Wywalczenie niepodległości stało się priorytetem i nową misją do wykonania. 

Tomasz Nałęcz, jeden z autorów „Legendy Legionów” nastawienie żołnierzy opisuje 

następująco: „Przepojona patriotyzmem młodzież, odrzucona przez własne społeczeństwo, 

utożsamiła sens walki z osobą Piłsudskiego. Kult dowódcy należał do nieodłącznych zjawisk 

wojny. Męstwo i bohaterstwo żołnierza zawsze opierało się na zaufaniu do tego, który 

wydawał rozkazy”106. 

Marszałek Piłsudski walkę o niepodległość spędził na grzbiecie swojego ukochanego 

konia, Kasztanki. Została ona mu podarowana 9 sierpnia 1914 roku przez właściciela Czapel 

Małych, Eustachego i jego córkę Marię Romerów. Część źródeł podaje, że jej właścicielem 

był Ludwik Popiel, który miał ofiarować Piłsudskiemu inną klacz, po śmierci Kasztanki. 

Nowy wierzchowiec nie różnił się niczym od poprzedniego. W sierpniu 1914 roku I 

Brygadzie Legionów Romerowie podarowali żołnierzom kilka koni, w tym Fantazję, która 

później otrzymała imię Kasztanka. Była ona lekkiej budowy, jasno-kasztanowata, trzy nogi w 

pęcinach były białe, a na głowie znajdowała się łysina. Marszałkowi zaczęła służyć w wieku 

4 lat. Wiele o Kasztance możemy się dowiedzieć z dokumentów udostępnionych przez 

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Jeden z opublikowanych tekstów, którego autorem 

jest porucznik kawalerii Wojska Polskiego, Wiesław Antonii Lasocki, przedstawia klacz, jako 

łagodną i inteligentną, ale również lękliwą, słabą, nerwową, panicznie bojącą się huku 

 
104 Ibidem, s. 157. 

105 T. Nałęcz, Legenda Legionów, s. 338. 

106 Ibidem, s. 340. 
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broni107. Marszałek ją pokochał, stawiał ją na pierwszym miejscu i zawsze się o nią martwił: 

„Dzięki swej łagodności, pieszczotliwości i wierności zdobyła serce swego pana. Myślał o 

niej i troszczył się o nią nawet w bardzo dla siebie ciężkich chwilach. Kiedy, na przykład, w 

czasie długiego nocnego marszu na przełaj po zaoranej roli, od Uliny Małej przez 

Władysławów w stronę Krakowa, Piłsudski szedł pieszo zaraz za szpicą – martwił się i 

niepokoił o swoją wierzchówkę, która pozostała w tyle pod opieką ułanów Beliny: Jezus, 

Maria – mówił do idących obok niego oficerów – Kasztanka na pewno sobie nogi połamie na 

tych wertepach!”108. Nie lubiła hałasu, tłumu, tworzącego się wokół niej chaosu. Podczas 

wystąpień, parad, defilad była niespokojna i chciała uciekać. Zawsze jednak cieszyła się na 

widok Marszałka i chętnie poddawała się pieszczotom 109 . Po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości Kasztanka przebywała w stajniach belwederskich pod opieką 1. Pułku 

Szwoleżerów. Następnie przeniesiono ją do Mińska Mazowieckiego, gdzie zajęli się nią 

żołnierze z 7. Pułku Ułanów Lubelskich. Stamtąd przywożono ją do Piłsudskiego, gdy była 

potrzebna. Ostatni raz Marszałek jej dosiadł 11 listopada 1927 roku z okazji defilady na Placu 

Saskim w Warszawie. W drodze powrotnej do Mińska Mazowieckiego klacz się denerwowała 

i rzucała po wagonie. Gdy po dotarciu do celu otwarto drzwi wagonu leżała na ziemi i nie 

mogła się podnieść. Delikatnie ją wyniesiono i przeniesiono do koszar. Lasocki wspomina: 

„W czasie któregoś upadku musiała sobie poważnie nadwyrężyć kręgosłup, bo nie mogła 

wstać o własnych siłach. Wyniesiono ją więc z wagonu i złożono na platformie, poczym 

bardzo ostrożnie zawieziono do koszar. Wezwani natychmiast lekarze weterynarii nie mogli 

już jej nic pomóc. Trzeciego dnia zakończyła swe życie”110. Marszałek został natychmiast 

powiadomiony o wypadku. Śmierć klaczy bardzo go dotknęła i rozżaliła. Pochowano ją przed 

dowództwem 7. Pułku Ułanów w Mińsku Mazowieckim. Na kamieniu pamiątkowym 

widnieje napis Tu leży Kasztanka. Ulubiona klacz bojowa Marszałka Piłsudskiego. 

Pamięć o Kasztance została zachowana dzięki licznym obrazom, rzeźbom, a także 

pieśniom patriotycznym, w których jest wspominana wraz z Marszałkiem. Najsłynniejszym 

przedstawieniem Kasztanki, jak i również samego Józefa Piłsudskiego jest obraz namalowany 

 
107 Wiesław A. Lasocki „Kasztanka”,      

http://archiwa.pilsudski.org/dokument.php?nonav=0&nrar=701&nrzesp=1&sygn=79&handle=701.180/2505 

data dostępu: 11.10.2020. 

108 Ibidem, 

109 Ibidem. 

110 Ibidem. 
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w 1928 roku przez Wojciecha Kossaka, który obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w 

Warszawie. Klacz jest także obecna w tytule jednej z pieśni niepodległościowych „Jedzie na 

Kasztance (Pieśń o wodzu miłym)”. Pomnik konny Piłsudskiego prezentuje się m.in. w 

Rzeszowie, Kielcach czy w Limanowej. 

 

Rysunek 13 „Piłsudski na Kasztance” Wojciech Kossak, 1928 

Człowiekiem, w którego życiu konie odegrały niezwykłą rolę był Ludwik Maciąg. Był 

współczesnym malarzem, znawcą koni oraz żołnierzem kawalerii, który walczył o 

niepodległość. Maciąg urodził się w 1920 roku w Krakowie, ale już 2 lata po narodzinach 

przeniósł się z rodzicami do Białej Podlaskiej, gdzie zamieszkał w koszarach 9. Pułku 

Artylerii Lekkiej, do którego został przydzielony ojciec Ludwika, Michał.   

Na początku okupacji, we wrześniu 1939 roku Maciąg udał się na zebranie dotyczące 

mobilizacji. W tym czasie do wojsk polskich doszła pogłoska, że Niemcy są podzielone i 

nastał koniec wojny. Była to niestety najprawdopodobniej informacja, którą rozpowszechnili 

Sowieci. W związku z wycofywaniem się wojsk polskich, żaden oddział nie zgodził się na 

przyjęcie Maciąga w swoje szeregi: „Niestety, szał radości rychło ostygł. Pogłoska, 

rozpuszczona prawdopodobnie przez Sowietów, miała spowodować to, aby Polacy nie 

udawali się na mobilizację. Wobec tego zdecydowaliśmy się wracać, bo żadne wycofujące się 
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wojsko polskie nie chciało nas przyjmować”111. Ostatecznie, podobnie jak jego bracia, Otto i 

Józek, Ludwik został żołnierzem. Początkowo nie miał żadnych obowiązków, więc musiał 

zająć się dodatkową pracą: „W razie czego mieliśmy stawiać się do akcji, ale niestety tych 

akcji nie było. Musiałem gdzieś pracować i zacząłem od tłuczenia kamieni brukowych do 

drogi w Białej Podlaskiej. To była trudna praca”112. Później Maciąg zajął się pracą, dającą mu 

więcej wolnego czasu, który spędzał na rysowaniu oraz czytaniu. Dwa lata po rozpoczęciu 

wojny zaczął „konspiracyjną podchorążówkę”113. W tym czasie zmienił pracę kolejny raz. 

Został asystentem kontroli obór w urzędzie hodowlanym. To zajęcie dawało mu możliwość 

poruszania się po różnych majątkach: „[…] a więc była to idealna praca dla celów 

konspiracyjnych. Zbierałem informacje, obserwowałem ruchy transportów wojskowych, 

meldunki przekazywałem organizacji. Praktycznie codziennie zmieniało się miejsce 

pobytu” 114 . W roku 1943 Maciąg postanowił ubiegać się o przyjęcie do oddziału 

partyzanckiego. Mundur, siodło i płaszcz zatrzymał po swoim bracie, Józefie. Z tymi 

rzeczami stawił się w punkcie przerzutowym i wyruszył w drogę do wsi, w której 

stacjonowało Polskie Wojsko: „W nocy dojechaliśmy na skraju lasu, gdzie zatrzymał nas 

żołnierz w polskim mundurze, w polówce i z bronią. To było ogromne wzruszenie zobaczyć 

polskiego żołnierza. Ale kiedy dotarliśmy do wsi i zobaczyłem krzątające się po obejściach 

Polskie Wojsko – muszę powiedzieć – ścisnęło mnie mocno w gardle. Widok orzełka na 

mundurze był zupełnie nieprawdopodobny. Zameldowałem się u dowódcy, jakbym się 

meldował u samego Napoleona, język mi się kompletnie plątał. Przydzielono mnie do 

plutonu. Po bracie przyjąłem konspiracyjny pseudonim „Sas”. W skład oddziału liczącego 

blisko 300 ludzi wchodziły pluton łączności, karabinów maszynowych, drużyna Własowców 

oraz pluton kawalerii składający się z dwudziestu paru koni”115. Ludwik został przyjęty do 

kawalerii oddziału „Zenona” i od razu przydzielono mu konia. Nie było tajemnicą, że potrafił 

obchodzić się ze zwierzętami, zwłaszcza końmi, dlatego podczas akcji to on się nimi 

zajmował. Podczas jednej z nich musiał sam przypilnować osiem przestraszonych świstem 

kul koni. Wtedy zrozumiał, że wierzchowce bardziej bały się tego dźwięku, niż samego 

wybuchu.  

 
111 M. Woźniak, Maciąg, Warszawa 2008, s. 61. 

112 Ibidem,s. 63. 

113 Ibidem. 

114 Ibidem. 

115 Ibidem. 
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Za pierwszą prawdziwą akcję Maciąg uważa tę, która dotyczyła wydobycia rakiety 

V2. Oddział zajął pozycję z dala od miejsca, w które spadła rakieta, natomiast miejscowi 

przysłonili ją tak, aby Niemcy nie mogli jej dostrzec z powietrza. Gdy rakietę wydobyto, 

przewieziono ją do Warszawy, a niektóre części przetransportowano do Londynu. Dzięki 

żołnierzom Armii Krajowej Brytyjczycy dowiedzieli się jaką broń szykowali na nich Niemcy. 

Dziś na Podlasiu można podziwiać pomnik rakiety, na którym widnieje napis „Oni ocalili 

Londyn”. W albumie, którego autorem jest Michał Woźniak, Maciąg wspomniał „Tak 

naprawdę dopiero po dwudziestu latach dowiedziałem się w czym brałem udział”116.  

Podczas służby Maciąg zawsze miał ze sobą w plecaku mały szkicownik, jednak nie 

miał zbyt wiele czasu na rysowanie. Jednakże rysunki, które powstały podczas okupacji 

służyły w późniejszych latach przy malowaniu dużych obrazów olejnych. Wśród szkiców 

znalazły się portrety kolegów z oddziału.  

 

Rysunek 14 „Nalot”, Ludwik Maciąg, 1989 

W życiu Maciąga było wiele koni, jednak szczególne miejsce zajął ostatni, kasztan 

Eos. Ich relacja polegała na partnerstwie, zaufaniu: „Ma pewną wyniosłość, zawsze przy nim 

czuję się nie panem, a partnerem. Mamy do siebie wiele wzajemnego zaufania, a że przygody 

nam się zdarzały, niekiedy nawet bardzo groźne, typu wplątanie się w druty, co dla konia jest 

 
116 Ibidem, s. 68. 
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śmiertelną opresją, to zawsze się rozumieliśmy”117. Natomiast pierwszym własnym koniem 

Maciąga była niezwykle podobna do Kasztanki Józefa Piłsudskiego Iskra. Początkowo 

należała ona do dowódcy oddziału „Zenona”, ale została podarowana Maciągowi po śmierci 

klaczy, którą mu przydzielono, gdy wstąpił do AK: „Mój pierwszy koń na własność to klacz 

dowódcy oddziału „Zenona”. Ofiarował mi ją po tym, jak zabito moją po przejściu frontu. 

Miała dwie nazwy: Iskra i Lalka. Z tym koniem po wojnie zacząłem studia. Miałem ją jeszcze 

przez kilka lat, aż w końcu nieszczęśliwie zginęła od kopnięcia innego konia. Była to klacz 

bardzo przerasowana, sobowtór Kasztanki Piłsudskiego, tak samo umaszczona. Biała łysinka, 

pęciny. Z charakteru bardzo spokojna i posłuszna. Miała znakomity kłus, ale za to galop nie 

należał do zbyt komfortowych”118. 

„Koń odegrał w dziejach wielu ludów rolę bardzo ważną. W dziejach Polski – 

szczególną”119. Polska tradycja, obyczaje są ściśle związane z tymi zwierzętami, a ludzkość 

od wieków pozostawia dowody i wyrazy uznania oraz miłości na piśmie, jak i w postaci dzieł 

sztuki. Grecy i Rzymianie wybitnym koniom stawiali posągi. Jerzy Urbankiewicz wspomina, 

że „[…] w gaju olimpijskim znajdował się posąg klaczy tak doskonały, że przebiegające obok 

ogiery zrzucały jeźdźców i pędziły do posągu w zaloty”120. Konie są uważane za piękne i 

szlachetne zwierzęta. Uznana fotograf koni, Astrid Harrisson wspomina, że koń: „Jest 

ucieleśnieniem dostojeństwa, piękna i duchowości, i choć od tysięcy lat ulega wpływom 

człowieka, udało mu się zachować wewnętrzną dzikość, niestłumioną przez proces 

udomowienia. Wnętrze konia, nieodkryte i przekraczające ludzką zdolność pojmowania, jest 

czymś magicznym, a jednocześnie uczącym pokory”121. Wyjątkowe miejsce zajmował koń w 

życiu człowieka z powodu pracy, którą wykonywał przy jego boku. Był nieodłącznym 

towarzyszem podczas walki, w której trwał przy swoim panu, pomimo naturalnego instynktu, 

który nakazywał ucieczkę przed niebezpieczeństwem. Koń jest niezwykłym nauczycielem 

oraz uczniem. Poddaje się woli człowieka, a jednocześnie uczy szacunku i pokory tych, 

którzy potrafią go słuchać.  

  

 
117 Ibidem, s. 147. 

118 Ibidem. 

119 J. Urbankiewicz, Gdzie są konie z tamtych lat, Warszawa 1986, s. 5.  

120 Ibidem, s. 9. 

121 A. Harrisson, Piękne konie. Ilustrowana historia ras, Warszawa 2011 ,s. 17. 
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Malarstwo konne, reprezentacje konia w wybranych obrazach 

malarzy polskich  
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W sztuce wybitnych artystów koń zajmuje szczególne miejsce. Każdy z nich 

wykreował osobną technikę i prezentuje konia w inny,  wyjątkowy sposób. W wielu obrazach 

koń zajął centralne miejsce, a w czołówce polskich malarzy znajdują się Juliusz oraz 

Wojciech Kossakowie, którym poświęcę część następnego rozdziału. Wśród uznanych 

malarzy koni szczególne miejsce zajmują również Józef Chełmoński, którego malarstwo jest 

znane z pędzących, trudnych do okiełznania czwórek oraz najbardziej nam współczesny, 

którego malarstwo jest przepełnione patriotyzmem, Ludwik Maciąg.  

Do czołówki polskich malarzy batalistycznych i prezentujących konie można zaliczyć 

wspomnianego w poprzednim rozdziale Juliusza Kossaka. Na artystę, tworzącego od drugiej 

połowy XIX wieku, wpływ miał rozwijający się w Polsce nurt romantyczny. Według 

Wacławy Milewskiej, autorki pracy zatytułowanej „Juliusz Kossak” polski romantyzm 

„propagował ideę tworzenia sztuki narodowej, identyfikując polskość w dawnych zwyczajach 

i obrzędach, w przejawach religijności, w przywiązaniu do ojczystej ziemi, do historii i 

pomników przeszłości”122. Wpływ na takie stanowisko miały rozbiory oraz klęska powstania 

listopadowego.  

Juliusz Kossak urodził się w Wiśniczu 15 grudnia 1824 roku. Wkrótce po narodzinach 

rodzinna Kossaków przeniosła się do Lwowa, gdzie Juliusz otrzymał wykształcenie. Artysta 

początkowo nie był świadomy wartości swojego malarstwa. U początku kariery zajmował się 

portretowaniem koni magnackich stadnin, m.in. u Potockich w Antoninach i Łańcucie, czy w 

Białej Cerkwi. Podczas podróży między dworami miał możliwość podziwiania zbrojowni, 

poznania szlacheckich zwyczajów. Początek kariery artystycznej Kossaka pomógł mu się 

ukształtować. Z czasem w jego twórczości zagościły obrazy historyczne. Coraz częściej 

pojawiały się dynamiczne, tłumne sceny, które cechował niezwykły realizm oraz kontrola nad 

formą. Stanisław Witkiewicz wspomina, że Juliusz Kossak jest „jednym z tych, w którego 

dziełach najwszechstronniej, najbezwzględniej, najbezpośredniej odbija się charakter i duch 

plemienny, rasowe właściwości i kultura długowieczna i świat zewnętrzny, w którym naród 

żył i działał […]” 123 . Był artystą, w którego twórczości można podziwiać polską wieś, 

tragedie, jakie dotknęły polski naród, polowania polskiej szlachty, życie codzienne, „[…] 

cokolwiek żyło na obszarze Polski, wszystko to żyje i żyć będzie w jego dziełach”124. 

 
122 W. Milewska, Juliusz Kossak, Olszanica 2005, s. 5.  

123 S. Witkiewicz, Juliusz Kossak,, Warszawa 1912, s. 9. 

124 Ibidem, s. 10. 
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Początkowo szkolił się pod Przemyślem pod okiem Piotra Michałowskiego. Podczas 

studiów na wydziale prawa we Lwowie, Kossak pobierał nauki u Jana Maszkowskiego, 

artysty o mało znanym dorobku. Wkrótce okazało się, że powołaniem Kossaka nie jest prawo, 

lecz sztuka. Po raz pierwszy jego obrazy zostały publicznie zaprezentowane w 1847 roku we 

Lwowie, podczas wystawy obrazów krajowych. Wystawiono wówczas jedną akwarelę i dwa 

rysunki jego autorstwa. Najwięcej czasu spędził w majątku Juliusza Dzieduszyckiego, który 

podobnie, jak Kossak, był ogromnym miłośnikiem koni. Pałac hrabiego charakteryzował się 

tym, że jadalnia łączyła się ze stajnią ogierów, a salon ze stajnią źrebaków. Dzięki pomocy 

Dzieduszyckiego Kossak podróżował po dworach i pałacach Podola, Wołynia oraz Ukrainy, 

gdzie portretował szlachtę, ich konie, a także polowania. Ludzie, na których trafił Juliusz 

docenili jego talent i umożliwili murozwój. Według Witkiewicza: „[…] Kossak odrazu trafił 

na ludzi, którzy, z jednej strony ocenili i uznali jego talent i prawo do rozwijania tego talentu, 

z drugiej zaś, wprowadzili go w sferę życia, obyczajów i charakterów, pełną oryginalności, 

pełną upodobań i form dawnej, starej wsi polskiej, sferę życia, której jednym z 

najważniejszych pierwiastków był — koń” 125 . W tym okresie powstały takie prace, jak 

„Masztalerz z końmi Działyńskich w Kórniku” z roku 1856 znajdujący się obecnie w 

Muzeum Narodowym w Warszawie, czy „Polowanie w Poturzycy u Dzieduszyckich” z roku 

wcześniejszego, które obecnie można podziwiać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. 

Malując dynamiczną, chaotyczną scenę, Kossak potrafił odnaleźć ład i porządek. Na obrazie, 

który przedstawia wiele postaci, w centrum artysta umiejscowił konie, które przyciągają 

uwagę obserwujących. świadczą umieszczenie koni w centrum świadczy o dynamiczności 

tego dzieła. Wierzchowce malowane przez artystę zawsze są pełne gracji i budzą szacunek u 

odbiorcy. Wyrazista głowa z zaznaczoną gwiazdką, z niezwykłą dokładnością przedstawione 

uszy, uniesiony ogon, delikatne czarne pęciny i odbijające się od nich światło świadczą o 

wiedzy, jaką Kossak posiadał na temat budowy tych zwierząt oraz o jego spostrzegawczości 

oraz precyzji. 

 
125 Ibidem, s. 21. 
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Rysunek 15 „Masztalerz z końmi Działyńskich w Kórniku”, Juliusz Kossak, 1856 

 

Rysunek 16 „Polowanie w Poturzycy u Dzieduszyckich”, Juliusz Kossak, 1855 

Następnie udał się do Wiednia, gdzie szkolił się u portrecisty Ferdynanda 

Waldmüllera przez kilka miesięcy w roku 1852. Lata 1852-1855 spędził w Warszawie 

pracując w biurze kolorowania fotografii. W sierpniu roku 1855 Juliusz poślubił Zofię 

Gałczyńską, którą rodzice zgodzili się wydać za mąż nie zwracając uwagi na fakt, iż Kossak 

nie miał majątku. Kazimierz Olszański, autor pracy zatytułowanej „Juliusz Kossak” 
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wspomina, jak krótko Kossak znał Zofię Gałczyńską oraz, że w zaledwie 7 miesięcy od 

poznania się wzięli ślub: „A więc konkury i cała reszta poszły jak z bicza strzelił; nie wiemy, 

w jakim miesiącu, może już w styczniu, ujrzał pannę na ulicy, a z końcem sierpnia było po 

ślubie. Tempo błyskawiczne, miłość od pierwszego wejrzenia i finał szczęśliwy, tzn. ślub w 

siedem miesięcy”126. We wrześniu tego samego roku małżeństwo udało się w podróż do 

Francji. Do roku 1860 przebywali w Paryżu, gdzie Kossak uzyskiwał rady od Horacego 

Verneta. Wspólnym zainteresowaniem artystów były koń i bitwa. Verneta Kossak poznał 

dzięki uprzejmości Marii Czartoryskiej. Według Witkiewicza Kossak był dużo zdolniejszym i 

utalentowanym artystą niż Karol Vernet: „Zresztą Kossak miał większy talent i bujniejszy 

temperament od Verneta; głębsze poczucie prawdy, jaśniejszą i ściślejszą obserwacyę i 

przeszedł już najlepszą szkołę tworzenia pod bezpośredniem wrażeniem natury — życia”127. 

Sam Vernet został ojcem chrzestnym dzieci Kossaka, bliźniaków Wojciecha i Tadeusza. Sam 

Juliusz Kossak w swojej autobiografii wspomina życzliwość, jaką darzył go Vernet: „Poznać 

Verneta, słyszeć od niego słowo było także moim marzeniem, i to się spełniło, przyjął mnie 

jak najszczerzej, otworzył dla mnie swoją pracownię w każdej chwili i na domiar grzeczności 

trzymał Wojtka do chrztu”128. Często udawał się do Luwru, aby podziwiać obrazy, głównie te 

przedstawiające konie, ale zajmował się tam również kopiowaniem malowideł. Wieczory 

spędzał na malowaniu z natury w jednej z prywatnych szkół. Kossak uczył się przede 

wszystkim przez obserwację. W pracowni spędzał długie godziny na malowaniu nieba. Bawił 

się kolorami oraz światłem. W stolicy Francji dzielił pracownię m.in. z Józefem Brandtem, z 

którym w 1868 roku udał się na rok do Monachium. W Paryżu powstały takie dzieła, jak 

m.in. akwarela znajdująca się w Muzeum Narodowym w Warszawie „Polowanie na lisa” z 

roku 1857. Kossak potrafił malować konie z niezwykłą łatwością. Jego niezwykła znajomość 

tych zwierząt dawała mu możliwość oddania każdego szczegółu. Patrząc na dokładnie 

zarysowane mięśnie, rozwianą przez wiatr grzywę czy unoszone w kłusie nogi obserwujący 

ma wrażenie, jakby patrzył na żywego konia. 

 
126 K. Olszański, Juliusz Kossak. s. 31. 

127 S. Witkiewicz, op. cit., s. 50. 

128 Autobiografia Juliusza Kossaka s. 398 
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Rysunek 17 „Polowanie na lisa” Juliusz Kossak, 1857 

Część prac Kossaka, które powstały w Paryżu nie jest znana. Część z nich nigdy do 

Polski nie przybyła, nie są nam nawet znane z reprodukcji. Część prac została w Paryżu 

sprzedana. Kossak pomimo tego, że spędził tyle czasu w Paryżu, nigdy nie pozwolił mu się 

całkowicie pochłonąć. Pamiętał skąd pochodzi i starał się, aby część Polski zawsze była 

obecna: „Kossak nie zatracił w Paryżu, ani swojej oryginalności artystycznej, ani swojej 

odrębności narodowej. Przyjechał on tam, jako świadoma siebie indywidualność, z 

ustalonemi i określonemi dążeniami. Nie roztopił się w obcej sferze stosunków, owszem, 

starał się na bruk paryzki przenieść, choć mały promień tej ziemi, do której był tak bardzo 

przywiązany” 129. 

W roku 1860 Juliusz wraz z rodziną udał się do Warszawy, gdzie w 1862 roku objął 

posadę kierownika artystycznego „Tygodnika Ilustrowanego” 130 . Według Witkiewicza 

malarstwo Juliusza było tak charakterystyczne, że „przeglądając roczniki tego pisma z owych 

czasów, ma się wrażenie, jak gdyby jakieś smugi światła błyszczały tam, gdzie się spotyka 

rysunek Kossaka”131. Tworzył wówczas ilustracje do poezji i powieści, rysunki nawiązujące 

do ówczesnych wydarzeń, portrety oraz karykatury. Od 25 stycznia 1862 roku czasopismo 

wydawało serię rysunków Kossaka pt. „Dawne ubiory i uzbrojenia”. Każdy rysunek był 

 
129 S. Witkiewicz. op. cit., s. 49. 

130 Ibidem, s. 52. 

131 Ibidem. 
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skrupulatnie opisany. Podawano informacje skąd artysta wziął wzór oraz co dana ilustracja 

przedstawia. W ciągu 5 lat „Tygodnik” opublikował 104 rysunki z tego cyklu. Krytyk 

literacki oraz autor pracy „Juliusz Kossak jako ilustrator przeszłości polskiej”, Karol 

Zawodziński, napisał, że: „Zbiór ten jest jedynym w malarstwie polskim dokumentem 

metodycznych studiów Kossaka nad dziejami kultury polskiej” 132 . Natomiast Kazimierz 

Olszański uważa, że zbiór ilustracji jest czymś, co musi znać każdy polski malarz133. Wśród 

ilustracji zamieszczonych w „Tygodniku” wyróżnia się 12 rycin, które artysta stworzył do 

„Roku myśliwca” Wincentego Pola, które według Witkiewicza są arcydziełem: „Jeżeli co 

dowodzi wielostronności talentu Kossaka, jego nadzwyczajnego bogactwa, różnorodności 

zjawisk, które był zdolny pojmować, to Rok myśliwca. Kossak to wielki magnat sztuki, z 

którego przelewa się przez brzegi niewyczerpane bogactwo formy”134. Według Olszańskiego, 

dzięki Kossakowi „Tygodni” osiągnął tak wysoki poziom, że mógł konkurować z 

zagranicznymi czasopismami, a kierownictwo nad czasopismem sprawował przez 8 lat.  

W roku 1867 Kossak otrzymał od poznańskiego księgarza, Jana Konstantego 

Żupańskiego, propozycję stworzenia ilustracji do nowego, luksusowego wydania „Pana 

Tadeusza”. Gdy Kossak oddał już gotowe rysunki wydawca wycofał się umowy ze względu 

na wysokie koszty wydania takiego dzieła. Ilustracje przepadły i nigdy nie zostały 

odnalezione135. Olszański twierdzi, że: „Dziś możemy sobie powiedzieć bez domysłów, że 

rezygnacja czy finansowa niemożność wydania wtedy przez Żupańskiego takiej właśnie 

edycji tego klejnotu narodowej poezji, zilustrowanej przez najbardziej powołanego do tej roli 

artystę polskiego, jedynego, który mógł ten klejnot ozdobić równie wspaniałą oprawą – jest 

niepowetowaną sprawa. Takich ilustracji, jakie on by potrafił wykonać, nikt nam już nie 

stworzy”136. Kossak znał polską wieś, jej mieszkańców, przyrodę, co czyniło z niego artystę 

idealnego do stworzenia takich ilustracji.  

W 1868 roku Kossak wyjechał do Monachium. Na ten czas jego żona oraz dwie córki 

zamieszkały na wsi, synowie natomiast zamieszkali w Krakowie. Podczas pobytu w 

Monachium Kossak miał możliwość pracowania w gronie takich artystów, jak Maksymilian i 

 
132 K. Zawodziński, Juliusz Kossak jako ilustrator przeszłości polskiej, s. 47. 

133 K. Olszański, op. cit., s. 39. 

134 S. Witkiewicz, Juliusz Kossak, Warszawa 1912, s. 222. 

135 K. Olszański, op. cit., s. 45. 

136 Ibidem, s. 47. 
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Aleksander Gierymscy czy Józef Brandt. Obrazy tam namalowane są uznawane za najlepsze, 

jakie powstały w całej jego karierze137. Do czołówki należą dzieła takie jak „Portret jeźdźca 

na białym arabie”, „Polowanie na lisa z sani” czy „Omnibus Warszawski”. Na obu obrazach 

Kossak przedstawił ruch wierzchowca zaznaczając każdy detal. Każdego konia malował on z 

zachwytem i znawstwem. Artysta dbał o to, aby na obrazie nie zabrakło żadnego szczegółu. 

W każdej pracy Kossaka można podziwiać idealnie zarysowaną sylwetkę konia, a odbiorca 

dokładnie widzi, jaki nastrój towarzyszy zwierzęciu. Wiedza, jaką Kossak posiadał na temat 

koni umożliwiała mu zaprezentowanie i przekazanie emocji, jakie asystowały osobie 

malowanej oraz jej wierzchowcowi. Artysta potrafił te elementy tak dokładnie 

zaprezentować, ponieważ konie był przez niego zwierzętami szczególnie umiłowanymi. 

Swoje życie spędził na obserwacji ich zachowań, budowy i ruchów. Dzięki temu wyglądają 

tak naturalnie. Linie, które tworzyły postać konia zawsze były delikatne, cienkie, ale 

zdecydowane: „Nadzwyczajna jasność wyobraźni i doskonałość pamięci, dzięki której, 

Kossak w umyśle widzi, nie obraz, ale żywą naturę, wpływa na to, że on, szkicując, zdaje się 

bać grubości, materyalności środków, którymi musi to robić. Kładzie on zwykle nadzwyczaj 

lekkie linie, które mają w sobie śmigłość i szybkość błyskawiczną, połączoną z geometryczną 

precyzją”138. 

 
137 Ibidem, s. 49. 

138 S. Witkiewicz, op. cit., s. 76. 
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Rysunek 18 „Portret jeźdźca na białym arabie”, Juliusz Kossak, 1869 

 

Rysunek 19 „Polowanie na lisa z sani”, Juliusz Kossak, 1869 

W październiku 1869 roku cała rodzina Kossaków zamieszkała w Krakowie. 

Posiadłość, w której osiedli otrzymała nazwę „Kossakówka”. Dworek został wybudowany w 

1806 roku na wzór posesji Pod Lipkami księcia Józefa Poniatowskiego. W domu mieściła się 

pracownia, w której Kossak stale pracował od stycznia 1870 roku. Podczas pierwszego roku 

pobytu w Krakowie artysta tworzył wiele ilustracji do warszawskich czasopism, a także „Targ 
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na konie pod Wawelem”, „Targ na Kleparzu”, „Wyścigi konne na Błoniach”, „Stado 

hetmańskie Jana Tarnowskiego”, „Piotra Dunin ze Skrzynna bierze w niewolę Wołodara 

przemyskiego”, „Bitwa z Tatarami”. O Kossaku, na którego pracach w większości pojawiały 

się konie mówiono, że nie popadał w monotonność. Każdy z obrazów wyróżniała 

różnorodność: „Jeden z nich, wzięty z poematu Pola, wyobraża Stado hetmańskie, drugi 

przenosi nas do szlacheckiego stada na Ukrainie. Szczególnie ostatni jest znakomity; artysta 

nie krępowany niczym w fantazji tyle nadał swobody każdemu zwierzęciu, że oko prawie się 

oderwać nie może […], w całym stadzie ani jednego konia, który by był umieszczony na 

próżno” 139 . W momencie przeprowadzki do Krakowa Juliusz Kossak stał się członkiem 

tamtejszego kręgu artystycznego, a od 1871 roku był czynnym członkiem Towarzystwa 

Naukowego Krakowskiego, które wkrótce przekształciło się w Akademię Umiejętności140. 

Kossak został jej nadzwyczajnym członkiem. W roku 1872 stworzył serię portretów, którą 

otwierały portrety Potockich. Cykl ten rozpoczęła namalowana rok wcześniej akwarela 

„Powozik babuni”. Ogromny obraz rodu Potockich, „Powrót ze spaceru Konnego w 

Krzeszowicach”, przedstawiał kilkunastu członków rodziny Potockich na tle ich pałacu w 

Krzeszowicach. Kobiety z dziećmi na schodach witają jeźdźców. Obraz tak spodobał się 

portretowanym, że artysta musiał go jeszcze dwukrotnie namalować na zamówienie. W 

centrum obrazu można podziwiać Adama Potockiego na siwej klaczy o imieniu Panna. 

Potocki zmarł jeszcze przed ukończeniem dzieła. 

 
139 K. Olszański, op. cit., s. 54. 

140 Ibidem,  s. 55. 
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Rysunek 20 „Powrót ze spaceru konnego w Krzeszowicach”, Juliusz Kossak, 1871 

W roku 1898 Kossak pozował Leonowi Wyczółkowskiemu do portretu. Był to ostatni 

raz, kiedy malarz pozował. Pastelowy porter ma wymiar 90 x 120 cm, został ofiarowany 

rodzinie Juliusza po śmierci wielkiego artysty z dedykacją. Portret można było podziwiać w 

Kossakówce do lat czterdziestych XX wieku, natomiast jego kopia znajduje się w Muzeum 

Narodowym w Krakowie.  

Na początku roku 1899 artysta zachorował, ale szybko jego stan się polepszył. Wrócił 

do pracy i stworzył akwarele: „Farys” oraz „Budrys”. Złe samopoczucie powróciło i artysta  

zapadł na groźne dla starszych i słabych osób, zapalenie płuc. Olszański wspomina, że 

Kossak był w pełni świadomy do samego końca, jak również zachował pogodę ducha: „Do 

ostatnich chwil życia zachował świadomość i tę ujmującą pogodę umysłu. Gdy w przeddzień 

zgonu wszedł ksiądz z Ostatnimi Sakramentami, podniósł się, sięgnął ręką do wąsa i 

powiedział, że wita najdostojniejszego z gości, a potem jeszcze prowadził z księdzem 

Wacławem Nowakowskim, starym przyjacielem, całkiem spokojną rozmowę, przygotowując 

się na śmierć. Do ostatnich chwil przytomnie rozmawiał z rodziną. Potem zasnął i podczas 

snu o godzinie 3 nad ranem, a więc już 3 lutego 1899 r., zakończył życie”141. W nekrologach i 

wspomnieniach Kossak jest uznawany za artystę, który szerzył miłość do sztuki, a pamięć o 

nim będzie przetrwa  tak długo, jak długo przetrwa polskie malarstwo.  

 
141 Ibidem, s. 95. 
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Juliusz Kossak zasłynął, jako najwybitniejszy polski akwarelista. Cieszył się uznaniem 

za  to, że: „[…] łatwość kompozycji, wielość i różnorodność tematów była ogromna, jak i 

nadzwyczajna wyrazistość akcji. Każdy ruch, każda czynność ludzi i zwierząt tłumaczy się 

jasno i wyraźnie” 142 . Artysta, jako doskonały obserwator, potrafił uchwycić najbardziej 

charakterystyczne cechy malowanych i pewnie je zaznaczał. Największą popularność jego 

dzieła zyskały, gdy był krytykowany za nadawanie konturów, które malował wokół każdej 

postaci lub za bladość kolorów, dzięki czemu stał się rozpoznawalny. Olszański wspomina, że 

„Gdy Kossak zaczynał malować, nieodłączną cechą akwareli, wręcz zaletą, była 

konwencjonalność kolorytu, tzn. drzewa były zielonawe, niebo błękitnawe, twarze różowo-

brunatne itd., typowa była też nikłość i bladość akwareli”143. Artysta miał również wybitną 

pamięć. Do malowania nie potrzebował modeli, czy fotografii. Potrafił spamiętać każdy, 

nawet najmniejszy i pozornie nieistotny szczegół. W jego pracowni nie było miejsca na 

specjalne oświetlenie, kostiumy, czy przestrzeń dla modeli. To, co było niezbędne innym 

malarzom do tworzenia, nie było potrzebne Kossakowi. Zanim przystąpił do malowania 

dużego obrazu, tworzył dokładny szkic: „Przy tak rzetelnej robocie, często o charakterze 

dokumentalnym, szkice były nieodzowne”144. 

Kossak malował to, co znajdowało się wokół niego. Przedstawiał otaczający go świat, 

w którym niezwykłą rolę odgrywały konie. To one stały się stałym motywem pojawiającym 

się na obrazach artysty. O tym, jak ważną rolę pełniły konie w życiu Kossaka, oraz jakim 

uczuciem je darzył, świadczą notatki przy szkicach, które artysta sporządzał przed 

przystąpieniem do malowania właściwego obrazu. Często pojawiają się szczegółowe opisy i 

liczne zdrobnienia. Artysta używał takich wyrazów, jak łebek, pyszczek, czy chrapki. 

Początkowo ogromna przepaść dzieliła to, co Kossak widział i czuł, a to, co chciał 

namalować. Postanowił, że najpierw musi nauczyć się obserwować, poznawać, przyswajać, to 

co otacza artystę. Jeśli nie opanuje tej sztuki, a musi ją opanować sam, ponieważ żadna szkoła 

tego nie uczy, to jego obrazy nie będą przekazywały prawdy. Nauka obserwacji jest tym, 

czego musi nauczyć się każdy malarz. Według Witkiewicza: „uczyć się patrzeć, obserwować, 

poznawać, zapamiętywać, porównywać, porządkować otrzymane od natury wrażenia i 

formułować je w obrazy — oto jest ta pierwsza nauka, której szkoła nie uczy i uczyć nie 

 
142 Ibidem, s. 85. 

143 Ibidem. 

144 Ibidem, s. 86. 
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powinna, która musi się dokonać w bezpośrednim stosunku między artystą, a światem 

zewnętrznym”145. 

Często pojawiającym się motywem w twórczości Juliusza Kossaka są polowania, 

które mają być wyrazem i dowodem miłości, jaką darzył polską wieś. Uczestnictwo w wielu 

gonitwach sprawiło, że poruszał się w tym temacie z ogromną swobodą i łatwością. 

Doskonała umiejętność obserwacji natury i zwierząt sprawiła, że namalowane przez Kossaka 

biegi myśliwskie i sceneria wokół nich były niezwykle szczegółowe i przykuwały uwagę. 

Witkiewicz wspomina, że: „Młodość, spędzona na polowaniach, bezpośredniość obserwacyi 

życia zwierząt i całej przyrody, wszystko to, niezależnie od mnóstwa studyów, ułatwiło mu 

wykonanie tego szeregu obrazów, zadziwiających życiem i rozmaitością przedstawianych 

rzeczy i zjawisk”146. 

Twórczość Juliusza Kossaka zapisała się na kartach historii malarstwa 

batalistycznego. Jest ono przepełnione polską tradycją przechodzącą z pokolenia na pokolenie 

oraz świadomością narodową. Kazimierz Olszański pisze, że prace Kossaka potrafiły 

przemówić do Polaków: „Jak dawniej, tak i dziś działał urok i nastrój swojskości, polskość, 

dzielność, brawura i temperament, malowane realistycznie, bo inaczej tego nie można, z 

życiem i prawdą, prosto i szczerze […]. I to właśnie jest najwartościowszą cechą ich 

malarstwa, sprawdzoną w odbiorze kilku polskich pokoleń”147. 

W polskim malarstwie koń oraz wszystko, co go dotyczyło miało ogromne znaczenie. 

Nie tylko był on towarzyszem człowieka w życiu codziennym, ale „[…] przedstawienie konia 

w sztuce pozwalało porozumiewać się w sposób nieuchwytny dla niewtajemniczonych, 

językiem przenośni, symboli i patriotycznych aluzji”148. Oswojenie konia, posiadanie go było 

dowodem siły, wytrzymałości oraz sprawności fizycznej 149 . Było to również dowodem 

cierpliwości, pokory oraz zaufania, jakim człowiek obdarzył konia. Zaufał mu i powierzył mu 

swoje życie. Barbara Kokoska wspomina, że: „Koń przedstawiany w malarstwie polskim to 

współtowarzysz życia codziennego i odświętnego, świadek i współkreator burzliwych 

dziejów, dostarczyciel rozrywki, pomocnik w pracy i pokonywaniu przestrzeni, ale również 

 
145 S. Witkiewicz. op. cit., Juliusz Kossak” s. 24. 

146 Ibidem, s. 211. 

147 K. Olszański, op. cit., s. 109. 

148 H. Cękalska-Zborowska, Koń malowany…, Warszawa 1981, s. 5.  

149 Ibidem, s. 6. 



ROZDZIAŁ 2 

 61 

obiekt adoracji i dumy właścicieli z powodu ich rasy, pochodzenia czy urody. Wreszcie, już 

od czasów średniowiecza, symbol wysokiego statusu społecznego, a także nieodzowny 

towarzysz w walce”150. Konie powszechnie uważane są za wierne, silne, wytrzymałe i zwinne 

zwierzęta. Są pełne dumy i gracji. Wydaje mi się, że jako nieliczne ze zwierząt chodzących 

po ziemi są świadome swojego piękna.  

Powstawały płótna, których celem było przedstawienie tylko sylwetki konia. 

Malowano konie w ruchu lub podczas spoczynku. Na wielu z nich koń zajmuje główne 

miejsce. Na innych jest dodatkiem do znajdujących się na obrazie postaci. Juliusz Kossak 

często malował konie z profilu. Jego prace niejednokrotnie powstawały na zamówienie: 

„Konie w całej sylwetce, ujmowane z profilu, często malował Juliusz Kossak, spełniając 

życzenia bogatych zleceniodawców, pragnących wyrazić w ten sposób dumę ze swych 

podopiecznych”151. Do ulubionych i najczęściej malowanych przez Juliusza Kossaka koni 

należał koń arabski czystej krwi, które według legendy zostały stworzone przez samego 

Allacha. Zamienił on w konia gorący pustynny wiatr. Cała rasa, według tej samej legendy, 

wywodzi się od pięciu klaczy Mahometa152.  Posiadał wszystkie cechy, które koń posiadać 

powinien, a także te, które były kluczowe dla artysty. Należały do nich kształtna głowa, 

rozdęte chrapy, cienkie nogi i delikatne pęciny. Jednocześnie był pełen tajemnicy, dzikości, 

dumy i elegancji. „Arab był najbardziej pożądanym i najdroższym koniem, ale w rodzimym 

malarstwie uwiecznione zostały i inne, równie piękne. W polskich stajniach przeważały konie 

tzw. wschodnie, posiadające wiele cech wspólnych z arabami, takich jak szybkość i 

wytrzymałość. Oprócz nich sprowadzano konie hiszpańskie, a później lipicany obdarzone 

elegancją i tanecznym krokiem, ponadto konie fryzyjskie, brabanckie, a także konie 

angielskie czystej krwi, tzw. folbluty – duże, szybkie, służące głównie do gonitw i wyścigów. 

Taką właśnie mozaikę różnych ras, przybywających z zachodniej Europy, na ogół dużych i 

ciężkich, i tych wschodnich, rączych, drobnych i szybkich, wzbogaconą dodatkowo o 

rozmaite krzyżówki, zobaczymy na obrazach naszych artystów”153. Można zatem powiedzieć, 

że nie tylko konie arabskie były inspiracją dla polskich artystów. Inspirację stanowiły również 

inne rasy, nawet zimnokrwiste. Te ciężkie, masywne konie o szerokich zadach i ogromnych 

 
150 B. Kokoska, Koń w malarstwie polskim, Kraków 2010, s. 7. 

151 Ibidem, s. 8. 

152 Ibidem. 

153 Ibidem. 
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łbach możemy spotkać w malarstwie Ludwika Maciąga. Te konie artysta uważał za 

najpiękniejsze i najpostawniejsze. 

Konie stanowią nieodłączną część malarstwa polskiego. To dzięki nim obrazy są 

tajemnicze i niezrozumiałe. Wynika to z tego, że my jeszcze nie do końca zrozumieliśmy 

konia. Jest on naszym towarzyszem od wieków. Wspierał człowieka w walce, podczas pracy, 

uroczystości, dostarczał rozrywki, ale nikt nigdy tak naprawdę nie rozszyfrował jego 

tajemnicy. Możemy się domyślać, snuć pewne podejrzenia, ale wydaje mi się, że koń nigdy 

się przed człowiekiem całkowicie nie odkryje. Możemy dokładnie znać jego anatomię, być 

doskonałymi nauczycielami i trenerami, ale w koniach zawsze pozostanie ten pierwiastek 

tajemniczości, który zawsze już będzie dla nas zagadką. 

Najwybitniejszym uczniem Juliusza Kossaka był jego syn, Wojciech Kossak. 

Wojciech podobnie, jak ojciec, zajął się malarstwem batalistycznym, w którym główne 

miejsce zajmowały konie. Historia uczy nas, iż zainteresowania czy upodobania są często 

przekazywane z pokolenia na pokolenie. Rzadko zdarza się jednak, aby z pokolenia na 

pokolenie dziedziczony był talent. To, co charakteryzuje rodzinę Kossaków, to talent obecny 

w trzech pokoleniach. Za protoplastę uznaje się Juliusza Kossaka, który malując oddawał 

niezwykłą więź łączącą jeźdźca i konia. W jego ślady poszedł syn Wojciech, który wykreował 

własny styl malarstwa. Trzecim wybitnym artystą z rodu Kossaków był Jerzy: „Ci trzej 

Kossakowie-bataliści tworzyli ową malarską dynastię, malując przez trzy pokolenia słynne na 

całą Polskę, a także poza jej granicami, konie”154.  

Wojciech Kossak urodził się 31 grudnia 1856 roku w Paryżu, który cała rodzina 

opuściła 5 lat później. Do 1871 roku Wojciech pobierał edukację, ale z marnym skutkiem. 

Najgorsze świadectwo otrzymał z Gimnazjum Św. Anny w Krakowie: „[…] w karcie z jego 

ocenami aż roi się od dwój: łacina, greka, niemiecki – dostatecznie, w piśmie niedostatecznie, 

matematyka – niedostatecznie, po wakacjach egzamin poprawczy. Na 38 uczniów w klasie 

[…] Wojciech zajął lokatę trzecią od końca”155. Tego roku nastąpił przełom i za sprawą ojca 

Wojciech rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych. Po dwóch latach rozpoczął studia w 

Akademii Monachijskiej. Tam nauczycielami Wojciecha zostali Aleksander Strähuber oraz 

Aleksander Wagner. Dużym wsparciem, a także radą obdarzył go Józef Brandt 156 . Do 

 
154 K. Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław 1982, s. 5.  

155 Ibidem, s. 6. 

156 Ibidem, s. 7. 
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wyjazdu z Monachium zmusiła Wojciecha konieczność odbycia służby wojskowej w armii 

austriackiej. Zdobył stopień podporucznika rezerwy. Służba pochłaniała większość czasu, ale 

wieczorami artysta znajdował czas na rysowanie.  

Od 1877 roku Wojciech Kossak przebywał w Paryżu, gdzie doskonalił swoje 

umiejętności pod okiem Leona Bonnata i Aleksandra Cabanela. Ojciec Wojciecha Kossaka 

pragnął aby uzyskał on, jak najlepsze i wszechstronne malarskie wykształcenie. To właśnie 

podczas pobytu w Paryżu, młody Wojciech Kossak stworzył swoje pierwsze obrazy o 

tematyce batalistycznej. Były to m.in. „Manewry w Galicji”, które można było podziwiać na 

wystawie w Krakowie i Paryżu w roku 1877 oraz „Defilada woltyżerów pod Wronowem 

przed ks. J. Poniatowskim”. Rozgłos przyniosło Wojciechowi Kossakowi wydarzenie z roku 

1882. Na odbywającą się w Paryżu wystawę Wojciech Kossak przekazał obraz zatytułowany 

„Portret panny Celiny D.”, został on zawieszony na części wystawy, która znajdowała się w 

zewnętrznej części galerii. Promienie światła niekorzystnie padały na obraz, zatem Kossak 

postanowił obraz zdjąć:  

„[…] zdesperowany artysta, urażony w poczuciu własnej godności, podczas publicznego 

wernisażu, wobec tłumu zwiedzających, wspiąwszy się po drabinie, ostentacyjnie wyciągnął 

płótno z ramy i zwinąwszy je w rulon wyniósł z wystawy. […] Po tym zajściu stał się 

bohaterem dnia – wszystkie paryskie dzienniki napisały o nim z dużą sympatią”157.  

Wojciech Kossak jako młody artysta uważał, że jego dzieło musi zostać pokazane w 

jak najkorzystniejszych warunkach, dzięki czemu malowidło będzie się godnie prezentować. 

Jeżeli organizatorzy wernisażu nie są w stanie takich warunków zapewnić, obraz nie zostanie 

zaprezentowany.  

Po pięciu latach spędzonych w stolicy Francji Wojciech Kossak ożenił się z Marią 

Kisielnicką. Młode małżeństwo zamieszkało w Kossakówce, w której Wojciech Kossak miał 

swoją pracownię: „Tak więc już dwóch Kossaków, ojciec i syn, malowało w krakowskim 

dworku słynne konie oraz dziarskich żołnierzy” 158 . Tego samego roku artysta został 

zaproszony na cesarskie polowanie pod Budapesztem, które trzy lata później przedstawił na 

obrazie „Polowanie par force w Gödöllö”. Była to praca, która przyniosła Wojciechowi jeden 

z największych dotychczas dochodów. Oprócz samego obrazu stworzył również szkice dla 

każdego, kto został przez niego wówczas sportretowany.  

 
157 Ibidem, s. 9. 

158 Ibidem, s. 11. 
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Obraz, w którego centrum znajduje się cesarz Franciszek Józef jest dziełem niezwykle 

chaotycznym, z którego udało się artyście wydobyć harmonię. Malarz w wyjątkowo 

precyzyjny sposób przedstawił 30 uczestników polowania, psy, a zwłaszcza konie, na które 

szczególną uwagę zwraca obserwator. Podobnie, jak Juliusz Kossak, Wojciech Kossak 

zaznaczył każdy detal dostrzegalny na ciele wierzchowców. Doskonale zarysowany ruch 

mięśni jest tym, czemu artysta poświęcał wiele uwagi. Stefania Krzysztofowicz dodaje, że: 

„Obraz ten, wzorujący się na malarstwie angielskim, charakteryzuje typowo akademicka 

forma: przemyślana kompozycja, poprawny rysunek, dbałość o detale, gładka powierzchnia 

obrazu”159. 

 

Rysunek 21 „Polowanie par force w Gödöllö” Wojciech Kossak, 1887 

Kossak stawał się coraz bardziej znanym oraz docenianym artystą. Aby się kształcić, 

dużo wyjeżdżał. Odbył kilkuletnią podróż do Berlina, odwiedził kilkakrotnie Stany 

Zjednoczenie, powrócił do Paryża. Wybrał się również do Lwowa, Warszawy czy 

Zakopanego. W Tatrach spędzał niemal każde wakacje od 1880 roku. Było to jedno z jego 

ukochanych miejsc, w których mógł wypocząć i podziwiać przyrodę.  

Za okres pełnej dojrzałości artystycznej Wojciecha Kossaka uznaje się drugą fazę 

twórczości artysty. Mowa tu o latach 1893-1902. Pod koniec XIX wieku Europę opanowała 

moda na panoramy przedstawiające, przede wszystkim, zbiorowe sceny wojenne. Kossakowi 

 
159 S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Kossakowie, Wrocław 2005, s. 86. 
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niezwykle odpowiadało malarstwo o tematyce historycznej, patriotycznej oraz batalistycznej. 

Z łatwością komponował chaotyczne sceny bitewne, dlatego nie może nikogo dziwić chęć 

oraz zgoda, która wyraził, gdy Jan Styka zaproponował stworzenie wspólnej panoramy: 

„Kossakowi, który uprawiał malarstwo historyczne i posiadał jednocześnie dużą biegłość 

techniczną, a przy tym zdumiewającą łatwość komponowania scen bitewnych i umiejętność 

operowania masami wojsk na dużej płaszczyźnie płótna, szczególnie odpowiadał ten rodzaj 

twórczości. Toteż gdy pod koniec 1892 r. Jan Styka powziął myśl wykonania panoramy z 

okazji 100-lecia powstania kościuszkowskiego i zaproponował Wojciechowi współpracę, ten 

z zapałem wyraził gotowość uczestniczenia w zamierzonym dziele” 160 . „Panorama 

Racławicka” przedstawia bitwę, która miała miejsce 4 kwietnia 1794 roku pomiędzy wsiami 

Dziemierzyce, Górą Kościejowską oraz lasem racławickim. W bitwie po przeciwnych 

stronach stanęło wojsko polskie dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę i wojsko rosyjskie 

pod dowództwem Aleksego Tormasowa161.  

Pierwszy etap polegał na zapoznaniu się z techniką namalowania tak wielkiej pracy, 

organizacji odpowiedniego płótna oraz konstrukcji. Część czasu artyści poświęcili na 

historyczne badania. Pojechali na pola racławickie, aby dokładnie zapoznać się z 

krajobrazem: „Panorama Racławicka bowiem, jak i wszystkie następne panoramy Kossaka, 

odznaczała się wiernym, wręcz dokumentalnym odtworzeniem rzeczywistości historycznej, 

warunków terenowych, pory roku, nawet dnia. Te wstępne prace pochłonęły przeszło pół 

roku”162. W lipcu 1893 roku we Lwowie powstał budynek, w którym naciągnięto płótno o 

wysokości 15 metrów i 120 metrów długości. W sierpniu tego samego roku Kossak oraz 

Styka rozpoczęli tworzenie kompozycji na gotowym materiale. Do udziału w projekcie 

zaproszono również Włodzimierza Tetmajera, Teodora Axentowicza, Wincentego 

Wodzinowskiego, Zygmunta Rozwadowskiego, Ludwiga Bollera, Tadeusza Popiela oraz 

Michała Sozańskiego. Przed przystąpieniem do prac, 26 sierpnia, odbyła się uroczysta msza 

święta, po której poświęcono pędzle oraz farby. Za pomysłodawcę uznawany jest Styka. To 

on również zasugerował oraz jest autorem grupy modlącej się pod krzyżem, kobiety przy 

zabitym mężu i Kościuszki. Wspólnie z Włodzimierzem Tetmajerem namalował atak 

kosynierów. Wojciech Kossak jest natomiast autorem 70% postaci przedstawionych na 

 
160 K. Olszański, Wojciech…, op. cit., s. 13. 

161 S. Krzysztofowicz-Kozakowska, op. cit., s. 97. 
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malowidle: „[…] poczynając od grupy jeńców rosyjskich prowadzonych do niewoli, a 

kończąc na baterii armat bronionych przez kanonierów, oraz konia Kościuszki i sztab 

Naczelnika” 163 . Kościuszko został przedstawiony na gniadym wierzchowcu podczas 

wydawania rozkazu. Koń ma lekko ugięte tylne nogi i obniżony zad. Grzywa i ogon są lekko 

rozwiane, a pysk otwarty. Wojciech Kossak z niezwykłą starannością oddał jego 

ciemnobrązową, miejscami czarną sierść. Artysta też zaznaczył takie szczegóły, jak białe 

pęciny oraz łysina. Spod pędzla  Kossaka wyszły sceny batalistyczne, w których 

pierwszorzędne miejsce zajmują przedstawione w dzikim galopie, spłoszone, poranione i 

martwe konie oraz jeźdźcy. LudwigBoller i Tadeusz Popiel są autorami pejzażu, Teodor 

Axentowicz piechoty pułku Wodzickich, a Zygmunt Rozwadowski kawalerii narodowej, 

która stworzył na podstawie szkiców narysowanych przez Kossaka.  

Dnia 5 czerwca 1894 roku we Lwowie, po 9 miesiącach pracy, odsłonięto ukończoną 

panoramę Racławicką. Kazimierz Olszański wspomina odsłonę wydarzenia w następujący 

sposób: „Wykonana ona została w rekordowo krótkim czasie, zważywszy na ogromną 

powierzchnię 1800m² całego płótna. Koszt ogólny panoramy wynosił łącznie 115 tysięcy 

złotych […] Obaj artyści, tj. Kossak i Styka, zgodzili się na stosunkowo niskie honorarium, 

mając jeszcze zagwarantowaną połowę czystego zysku, jaki przyniesie panorama po pokryciu 

wszystkich wydatków oraz połowę ceny sprzedaży obrazu i budynku”164. 

„Panorama Racławicka” odniosła sukces i przyniosła Kossakowi wielką sławę. 

Artysta został uznanym malarzem, któremu proponowano współprace. Kolejnym, który chciał 

pracować z Wojciechem był Józef Fałat. Dzięki wspólnej pracy powstała panorama „Przejście 

przez Berezynę”, która w 1907 roku została pocięta na fragmenty, z których zachowały się 

tylko niektóre. Podczas tego projektu Kossak był odpowiedzialny za sceny rozgrywające się 

nad Berezyną. Fałatowi przypisuje się autorstwo pejzażu, który zdominował całą panoramę, 

nim również zachwycał się Kossak165. Praca nad panoramą trwała łącznie 16 miesięcy. W 

kwietniu 1896 roku w Berlinie zaprezentowano ukończone dzieło. Następnie można było je 

podziwiać w Warszawie, Kijowie i Moskwie. Dzieło to przyniosło Kossakowi w Berlinie 

rozgłos, co zachęciło go do pozostania tam na dłużej.  

 
163 Ibidem, s. 14 

164 Ibidem, s. 14-15 

165 S. Krzysztofowicz-Kozakowska, op. cit., s. 125. 
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W Berlinie Kossak dużo malował. Doczekał się również wielu wystaw, zwróciły one 

uwagę Wilhelma II, który zamówił u artysty obraz przedstawiający kampanię francusko-

pruską. Spędził tam siedem lat. Do wyjazdu skłoniła go m.in. dynamicznie zmieniająca się 

sytuacja polityczna. Olszański wspomina, że: „Z jednej strony krytykowano go ostro za 

wieloletni pobyt w Berlinie i pełnymi niechęci słowami charakteryzowano jako dworskiego 

malarza cesarza Wilhelma, z drugiej podnoszono jego patriotyczne stanowisko i decyzję 

opuszczenia Berlina w okresie zaostrzającego się kursu antypolskiej polityki, z niewątpliwym 

uszczerbkiem własnych korzyści materialnych”166.   

Wojciech Kossak był artystą, w którego sztuce zawsze były obecne te same tematy. 

Jego malarstwo było realistyczne, a dzięki zdolności obserwacji i bardzo dobrej pamięci, w 

jego pracowni nie było miejsca na szkicowniki czy notatki, dzięki którym się przygotowywał. 

Popyt na jego obrazy coraz bardziej wzrastał, a artysta częściej powtarzał znane już motywy: 

„[…] powtarza cieszące się powodzeniem tematy i realia, co powoduje znaczne obniżenie 

poziomu prac, coraz bardziej oddalających się od owego akademickiego fini. Coraz częściej 

też zarzucał dbałość o zasady kompozycyjne, a interesujący niekiedy kadr obrazu ustępował 

chaotycznemu i mało czytelnemu kłębowisku osób i koni”167. To zjawisko widoczne jest 

m.in. na obrazach „Kircholm” czy „Husaria polska w przejeździe pod Janem III Sobieskim”.  

W malarstwie Kossaka można znaleźć wiele obrazów, na których centralne miejsce 

zajmuje Napoleon. Serię malowideł przedstawiających cesarza otworzyły obrazy z 1888 roku. 

Są to dzieła pt.: „Napoleon dekoruje T. Tyszkiewicza na polu bitwy pod Smoleńskiem” oraz 

„Wzięcie do niewoli T. Tyszkiewicza w czasie odwrotu spod Moskwy”. Serię zamyka obraz z 

roku 1928, „Napoleon nad brzegiem Niemna”.  

Wraz z rozpoczęciem I wojny światowej Kossak powrócił do służby wojskowej w 

austriackiej armii, jednak nie rozstawał się z paletą. Często tworzył portrety dowódców i 

kolegów, z którymi służył. Dzięki temu był łagodniej traktowany i otrzymywał różne 

zwolnienia i ulgi. W 1916 roku prosił Ministerstwo Obrony Krajowej w Wiedniu o 

możliwość przeniesienia do Legionów, jednak została ona odrzucona. W czasie wojny na 

obrazach Kossaka najczęściej można było podziwiać ułanów, strzelców, sceny z życia 

obozowego, a zwłaszcza konie w wielu różnorodnych kompozycjach, jako wiernych 

towarzyszy żołnierzy w czasie walki i odpoczynku.  Od 3 października 1918 artysta pełnił 

 
166 K. Olszański, Wojciech…, s. 14-15. 
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służbę w polskiej armii, jako major 3. pułku ułanów: „W dziesiątkach obrazów, obrazków i  

studiów utrwalał walki polskiego żołnierza, rozkoszując się barwą polskiego munduru, 

polskich odznak i proporców. Batalista z krwi i kości i malarz nadworny wojska polskiego 

mógł nareszcie ujrzeć to wytęsknione wojsko w rzeczywistości, nie tylko w wyobraźni 

malarskiej”168. Kossak doskonale znał mundury wojskowe, uprząż, broń i dzięki temu na jego 

dziełach można podziwiać najmniejsze szczegóły. Jednym z najbardziej znanych obrazów 

tego okresu jest „Szarża pod Rokitną”, która doczekała się dwóch replik. Szarża 2. szwadronu 

ułanów II Brygady Legionów Polskich dowodzonych przez rotmistrza Zbigniewa Dunin-

Wąsowicza miała miejsce 13 czerwca 1915 roku na froncie austriacko-rosyjskim. Obrazy 

przedstawiające to wydarzenie charakteryzują pędzące, upadające, poranione oraz martwe 

konie.  

 

Rysunek 22 „Szarża pod Rokitną” Wojciech Kossak, 1934 

W roku 1936 Kossak obchodził 60-lecie pracy malarskiej. Z tej okazji w Warszawie, 

Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Wilnie i Katowicach zorganizowano wystawy, które 

przedstawiały prawie 180 prac artysty. Wystawy przyniosły rozgłos, a na temat twórczości 

malarza powstało wiele artykułów. Olszański wspomina, że pomimo tego, że obchody były 

udane, to: „Sam jubileusz nie przyniósł jednak artyście, ani odznaczenia, ani nagrody, nie 

zakupiono żadnego obrazu do zbiorów państwowych”169. Wyróżniony został rok później. Za 

 
168 K. Olszański, Wojciech…, s. 33. 

169 Ibidem, s. 46. 
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całokształt swojej działalności artystycznej otrzymał nagrodę od miasta stołecznego 

Warszawy. Z tego okresu pochodzi jeden z większych obrazów „Bateria konna zajeżdżająca 

na pozycję”. Malowidło przedstawia pędzący przez pole sześciokonny zaprzęg w 

towarzystwie oddziału ułanów. Tym razem artysta nie namalował koni z niezwykłą 

starannością. Uwiecznił jednak charakterystyczne łysiny i gwiazdki na ich głowach oraz białe 

pęciny. 

 

Rysunek 23 „Bateria konna zajeżdżająca na pozycję” Wojciech Kossak, 1938 

Jednym z największych marzeń artysty było namalowanie panoramy upamiętniającej 

bitwę pod Grochowem. Miało również zakończyć 60 lat pracy malarskiej artysty. Ówczesny 

prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, wyraził zgodę, aby panorama stanęła w Parku 

Paderewskiego. Opracowane kosztorysy wskazywały, że łączny koszt malowidła miał 

wynieść pół miliona złotych, a 300 tysięcy miał wynieść sam budynek-rotunda. Płótno miało 

osiągnąć 17 m wysokości i 110 m długości. Jako głównych pomocników do namalowania 

dzieła artysta wyznaczył Zygmunta Rozwadowskiego oraz swojego syna, Jerzego. Aby praca 

powstała, Kossak przeprowadził badania terenowe oraz historyczne, podczas których 

konsultował się z historykami wojskowości. To marzenie nigdy nie zostało spełnione. W 

realizacji planów przeszkodził wybuch II wojny światowej: „Do realizacji tych śmiałych 

planów malarskich już jednak nie doszło. Zbliżał się bowiem tragiczny finał Drugiej 

Rzeczypospolitej. Już wkrótce żołnierz polski miał stanąć murem w polskich Termopilach nie 
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w malowanej, lecz w rzeczywistej wojnie, straszniejszej niż wszelkie wyobrażenia i wizje”170.

 Podczas okupacji Kossak wciąż malował. Ze względów bezpieczeństwa umieszczał na 

obrazach wcześniejszą datę. W jego twórczości pojawiały się dzieła przedstawiające 

polowania, wesela, ułanów, sceny bitewne i przede wszystkim konie. Sytuacja finansowa w 

Kossakówce nie była najlepsza, ale pomimo ofert kupna składanych przez Niemców, artysta 

się nie ugiął i nie sprzedał obrazów: „I chociaż na Kossakówce nie przelewało się, Wojciech 

nie sprzedał ani jednego obrazu Niemcom, mimo że chcieli mu dobrze płacić. Malował zaś za 

grosze lub za prowiant dla kupców, dostawców czy dla lekarzy krakowskich, na handel 

wymienny za mąkę, słoninę, kiełbasę i węgiel”171.  

Wraz z wiekiem stawał się coraz bardziej apodyktyczny i drażliwy na punkcie 

swojego malarstwa. Nie przyjmował krytyki, ani niepochlebnych komentarzy. Być może 

miało to związek z postępującą chorobą: „Długą chorobę znosił cierpliwie i w miarę 

pogodnie, nie wiedząc, że to rak. Do końca trzymał się dzielnie, spacerując sprężystym 

krokiem z dystyngowaną postawą. […] Naturalnie wierzył, że doczeka końca wojny, klęski 

Niemców i wolnej Polski. Gdy wspomniał o śmierci, to zaraz dodawał, że musi mieć pogrzeb 

wojskowy z całą paradą”172.  

Artysta zmarł 29 lipca 1942 roku w otoczeniu rodziny. Do samego końca zachował 

przytomność oraz pełną świadomość. Nie spodziewał się jednak, że to już koniec. Prosił 

nawet o przygotowanie dla niego palety, ale nie miał już sił, aby malować. Olszański 

wspomina, że w pracowni malarza pozostało kilka niedokończonych obrazów, w tym jeden, 

który przedstawiał głowę konia. Pogrzeb odbył się 1 sierpnia, lecz z powodu okupacji nie był 

tak widowiskowy, jak życzył sobie artysta: „Pogrzeb Wojciecha Kossaka – cichy, skromny, 

bez trąbek ułańskich, bez żadnej ostentacji, niemożliwej w warunkach okupacyjnych […]”.173 

Krzysztofowicz dodaje, że artysta zmarł „pełen ufności i planów na zrealizowanie wielkiej 

panoramy Grochowa”174.   

Wojciech Kossak zapisał się na kartach historii, jako syn wielkiego artysty, Juliusza 

Kossaka, ale przede wszystkim, jako utalentowany malarz, który stworzył swój własny, 

 
170 Ibidem, s. 49. 

171  Ibidem. 

172 Ibidem,  s. 52. 

173 Ibidem. 

174 S. Krzysztofowicz-Kozakowska, op. cit., s. 166. 
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niepowtarzalny styl. Został zapamiętany, jako artysta, który darzył niezwykłym szacunkiem 

konie oraz bohaterów, którzy przez lata walczyli o ojczyznę.   

Malarstwo Wojciecha Kossaka to historia Polski pokazana za pomocą obrazów 

przedstawiających bitwy i życie codzienne koni i jeźdźców. Przewodnim motywem sztuki 

Wojciecha Kossaka są konie przedstawiane w scenach portretowych, batalistycznych oraz 

historycznych. Ten sam motyw pojawia się również w malarstwie ojca Wojciecha,  Juliusza 

Kossaka. Różni ich jednak technika. Większość dzieł Juliusza to akwarele na papierze, które 

ukazują harmonię człowieka i natury. Wojciech częściej malował farbami olejnymi na 

płótnie. Jego prace charakteryzuje rozmach, gwałtowność. Są pełne fantazji. Autor narzuca 

odbiorcy swoją wizję. Portrety konne, które malował Wojciech Kossak ukazywały nie tylko 

piękno konia. Ich celem było również ukazanie tej niewidzialnej więzi, która łączy jeźdźca i 

jego wierzchowca. Jedną z prac ukazujących tę relację jest „Józef Piłsudski na Kasztance”. 

Wojciech wiele razy malował postać marszałka: „Na jednym z nich Kasztanka kieruje na nas 

uważne spojrzenie”175. Nieprawdziwe byłoby powiedzenie, że Kasztanka była wybitnej urody 

koniem. Miała zaledwie 150 cm w kłębie. Charakteryzowała ją łysina na łbie, „[…] należała 

jednak do pierwszych koni legionowych, a Piłsudski pozostał jej wierny aż do śmierci”176. Ta 

miłość, którą marszałek obdarzył swojego konia sprawiła, że nie była ona zwykłym i 

przypadkowym koniem. Chętnie ją malowano, pomimo tego, że do najpiękniejszych nie 

należała. Artyści, którzy uwiecznili ją na płótnach sprawili, że stała się ona wyjątkowym 

koniem. Każdy, patrząc na obraz przedstawiający marszałka na kasztanowatym koniu, wie że 

przedstawia on Kasztankę.  

Przez cały okres swojej twórczości Wojciech Kossak posługiwał się szkicami i 

portretami głów koni. Wykorzystywał je, aby stworzyć większe kompozycje: „Wśród tych 

szkiców pędzlem, jednym z bardziej wnikliwie zaobserwowanych jest studium kasztana (z 

1912 r. ). Malarz zafascynowany bryłą konia, pokazywaną na neutralnym tle, reliefem ciała 

zwierzęcia, pięknym sklepieniem piersi, boków i zadu rzeźbi farbą wypukłości i miejsca 

zacienione"177. 

Jednym z ciekawszych obrazów Wojciecha Kossaka jest portret konny Marii Zandbag. 

Obraz jest bardzo realistyczny, a widz ma wrażenie, że wierzchowiec wychodzi z ram. Jego 

 
175 B. Kokoska, op. cit., s. 18. 

176 Ibidem. 

177 H. Cękalska-Zborowska, op. cit. s. 190. 
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nogi zostały obcięte przez linię obrazu. Malarz stworzy pewnego rodzaju iluzję, że koń idzie 

wprost na obserwatora. Ten portret konny został stworzony na podstawie szkiców i studiów. 

Zdarzało się również, że artysta posługiwał się wypchanym koniem. „Gdyby więc nie 

świadectwo Marii Zandbag trudno byłoby się domyślić stosowanego przez Kossaka działania 

plastycznego. Zwłaszcza, że indywidualny wyraz i swobodny przekonywający ruch amazonki 

wzmacniają złudzenie prawdziwości sceny”178. Wyżej opisany proces powstawania portretu 

konnego świadczy o tym, jakim talentem dysponował Wojciech Kossak. Nie musiał patrzeć 

na żywego konia i jeźdźca, aby oddać prawdziwość sceny. Wszystko, co wychodziło spod 

jego pędzla było naturalne i realistyczne.  

Kossakowie zostali zapamiętani, jako niezwykli artyści. Nie byli oni jednak jedynymi 

wybitnymi polskimi malarzami. Równie utalentowany i wyróżniający się był tworzący na 

przełomie XIX i XX wieku Józef Chełmoński. Na temat jego twórczości wypowiedział się 

Wojciech Kossak w pracy wydanej w 1934 roku, „Józefowi Chełmońskiemu w hołdzie 

ziemia łowicka”: „Sztuka Chełmońskiego jest dla mnie jedną z  najwyższych i najmilszych. 

Schylam głowę przed olbrzymem Matejką, ale bez namysłu, mając do wyboru kilkanaście 

metrów kwadratowych czy to „Joannę d’Arc” czy „Sobieskiego”, a obrazek Chełmońskiego 

„Bociany” albo „Sprawę u wójta” wybrałbym Józia. Dwóch tylko wielkich artystów miało te 

czarodziejskie przyrodzone aparaty w genjalnych swoich oczach. Migawkowych obiektywów 

nie było gdy mój ojciec w „Roku Myśliwca”, całą naszą faunę daje z taką pewnością i 

prawdą. Od łosia, żubra, dzika, żbika, wróbla, czapli, jaskółki do psa i konia wszelkich ras i 

typów. To samo miał Chełmoński, a obaj ukochanie polskości z jej koniarstwem, 

myślistwem, wsią i chłopem, no i żydkiem oczywiście”179. 

Józef Chełmoński urodził się 7 listopada 1849 we wsi Boczki koło Łowicza. 

Pochodził ze szlacheckiej, choć niezamożnej rodziny. Jego rodzicami byli Adam Józef i 

Izabela Łoskowscy. Wychowywali Józefa w atmosferze poszanowania i troski o dziedzictwo 

kulturowe. Dorastaniu towarzyszył zachwyt nad kulturą ludową, która niejednokrotnie była 

tematem prac artysty. Dodatkowo wpływ na twórczość Chełmońskiego miał fakt, że 

dzieciństwo spędził mieszkając na wsi, gdzie poznał system prac, które mają związek z 

porami roku oraz tradycyjne ludowe zwyczaje.  

 
178 Ibidem. 

179 W. Kossak, Józefowi Chełmońskiemu w hołdzie ziemia łowicka, Łowicz 2009, s. 6. 
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Lata wczesnej edukacji spędził w domu, ponieważ rodziny nie było stać na opłacenie 

szkoły. Od roku 1860 przebywał w Warszawie u swojej ciotki. Chodził tam do szkoły, która 

znajdowała się przy ulicy Królewskiej. Po dwóch latach ojciec zdecydował się na 

przeniesienie syna do szkoły w Łowiczu. W 1865 roku Chełmoński otrzymał świadectwo i 

powrócił do Warszawy, by uczyć się w Gimnazjum Realnym180. Aleksandra Melbechowska 

wspomina, że artysta już od najmłodszych lat przejawiał zdolności artystyczne: „Wiedział już 

z całą pewnością, że zostanie malarzem. Według relacji rodziny od najmłodszych lat zdradzał 

zdolności do rysunku i uważnie obserwował naturę – krajobrazy, zwierzęta i rośliny. 

Szkicował psy i konie […]”181.  

Od 1867 roku był uczniem Klasy Rysunkowej w Warszawie. Równocześnie szkolił się 

w pracowni Wojciecha Gersona. Mentor Józefa twierdził, że prawdziwy artysta nie tylko 

umie posługiwać się pędzlem, ale także posiada obszerną wiedzę, nie tylko na temat tego, co 

maluje: „Z wielkim zaangażowaniem uczył swoich studentów solidnych podstaw 

warsztatowych i nienagannej czystości rysunku, a zarazem kierował ich ku pilnej obserwacji 

natury, która miała być dla malarza najwyższym wzorem”182. Pod okiem Gersona szkolił się 

w latach 1867-1871. Artysta wypowiadał się o swoim nauczycielu z szacunkiem i zawsze 

powtarzał ile mu zawdzięcza: „Chełmoński wyszedł ze szkoły Gersona, którego nazywał 

swym ukochanym, najlepszym i jedynym nauczycielem. […] ujmuje to jednoznacznie: Co do 

udziału Gersona w mojej nauce i wyrobieniu wyobrażeń o wysokim powołaniu artysty, to 

śmiało powiedzieć mogę, że jemu jednemu zawdzięczam wszystko”183. Pod okiem Gersona 

Chełmoński opanował malarstwo olejne. Do pierwszych jego prac należą: „Dziewczyna w 

ogrodzie”, „Studium konia na tle zieleni”, „Chłopiec i dziewczyna”. W roku 1869 

warszawska Zachęta zaprezentowała po raz pierwszy obraz olejny artysty, „Czarny koń 

unoszący sanki”, jednakże najbardziej znaną pracą pochodzącą z okresu studiów jest „Sobota 

na folwarku (Wypłata robocizny)”. Są to obrazy przepełnione ciepłymi, słodkimi kolorami. 

Dominują tam zielenie, błękity, róże, przedstawione postacie pozowały. Kompozycja była 

zaplanowana. Obrazy te powstały zanim Chełmoński stworzył osobisty styl i wyrobił 

charakter swoich prac. 

 
180 A. Melbechowska-Luty, Chełmoński. Malarz polskich żywiołów, Uniejów 2014, s. 17. 

181 Ibidem.  

182 Ibidem, s. 18. 

183 Muzeum Narodowe w Poznaniu, Chełmoński, Poznań 1987, s. 14. 
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Bardzo charakterystycznym motywem w twórczości Chełmońskiego są powtarzające 

się żurawie: „Artysta z uporem wracał do tego tematu, jakby urzeczony legendą przypisaną 

tym ptakom. Żuraw „[…] Symbolizował nieśmiertelność, wzniosłość i szczęście, podróż, 

niebotyczne wyżyny, wędrówkę, wyrocznię, miłość i wierność, mądrość i sprawiedliwość. 

Odprowadzał dusze zmarłych na miejsce przeznaczenia”184. Pierwsze prace przedstawiające 

te ptaki powstały już w 1870 roku.  

Pierwszą podróż artystyczną Chełmoński odbył na Kresy Wschodnie w roku 1870. Na 

zaproszenie Feliksa Krzyżanowskiego artysta spędził przełom jesieni i zimy na Podolu w 

majątku Kożuchówka. Ukraina zajmowała szczególne miejsce w twórczości wielu artystów: 

„Był to bowiem kraj niezwykłej piękności i tajemniczego uroku, ziemia ogromnych 

przestrzeni, wspaniałej roślinności, głębokich jarów, kurhanów, kultu kozaczyzny […]”185. 

Tadeusz Matuszczak wspomina, że wyjazd na Ukrainę ukształtował młodego artystę. Jego 

prace nabrały charakteru. Zapomniał o sztywnej formie, której nauczył się w Warszawie: 

„Nic więc dziwnego, że kiedy w roku 1870 wyjechał po raz pierwszy na Ukrainę, zapomniał 

o akademickich regułach wyniesionych z warszawskiej Klasy Rysunkowej i pracowni 

Gersona. Malował to, co widział, co przeżywał, co go fascynowało uczuciowo” 186 . Po 

powrocie z Ukrainy Chełmoński namalował m.in. „Pojenie koni” i „Rankiem w puszczy”. Te 

obrazy przedstawiają nurt realistyczny kształtujący się w malarstwie polskim: „[…] 

przedstawiona na nich rzeczywistość jawi się nam w swym naturalnym, nieselektywnym, 

chwilowym i przykładowym układzie, opartym na bacznej obserwacji, nie uładzonej chęcią 

sprostania wyspekulowanym akademickim schematom”187.  

Wyprawy na Kresy towarzyszyły Chełmońskiemu przez całe życie. Podole, Polesie, 

Ukraina stały się inspiracją do namalowania wielu obrazów. Początkowo przedstawiających 

rozszalałe konie, w późniejszym okresie nostalgiczne krajobrazy.  

W XIX wieku Monachium było uważane z jeden z najważniejszych ośrodków 

artystycznych. Działała tam renomowana Akademia Sztuk Pięknych, a także wiele 

prywatnych szkół. Od końca 1871 roku Chełmoński kontynuował tam edukację artystyczną. 

Był to trudny okres finansowy dla Józefa. Wyjazd umożliwiła mu pomoc, którą otrzymał od 

 
184 A. Melbechowska-Luty, op. cit., s. 20. 

185 Ibidem, s. 25. 

186 T. Matuszczak, Józef Chełmoński, Radziejowice 2014, s. 12. 

187 Ibidem, s. 13. 
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Józefa Brandta i Maksymiliana Gierymskiego, który sprzedał jeden ze swoich obrazów, a 

pieniądze oddał Chełmońskiemu 188 . Artysta od 23 stycznia 1872 roku studiował w 

monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego nauczycielami byli Hermann Anschütz, 

Alexander Strähuber oraz Alexander Wagner. W Monachium studiowało wielu wybitnych 

polskich malarzy. Chełmoński pobierał nauki z takimi artystami jak Juliusz Kossak, Alfred 

Wierusz-Kowalski, Witold Pruszkowski. Podczas lat spędzonych za granicą powstały takie 

dzieła, jak „Przed deszczem” czy „Przed wójtem”. Zostały one wysłane do warszawskiej 

Zachęty, gdzie zostały przychylnie przyjęte, ale jednak spotkały się ze słowami mocnej 

krytyki. Widoczne stały się zmiany, jakie zaszły w malarstwie Chełmońskiego. Zachwyt 

wzbudzało jego podejście do polskiej wsi, sposobu jej ujęcia i dobrania kolorów: „Doceniono 

umiejętność oddania w obrazie nastroju, przestrzeni, a nawet wrażeń słuchowych. 

Fascynowała dziarskość koni porywających oko i duszę oraz charakterystyka postaci […]”189. 

Pobyt w Monachium nie przyniósł artyście sławy, ani nie poprawił jego ciężkiej sytuacji 

materialnej. Postanowił wrócić do Polski, a jego droga powrotna prowadziła przez Ukrainę. 

To właśnie tam Chełmoński stworzył szkice i pracował nad obrazami, które powstały w 

Warszawie. Były to m.in. „Babie lato”, „Zjazd na polowanie”, „Na folwarku”, „Odjazd gości 

na Ukrainie zimą”. Wszystkie te dzieła przedstawiają codzienne życie chłopów i szlachty, a 

tym, co najbardziej zachwyca obserwatora, kiedy je podziwia, są konie.  

 
188 A. Melbechowska-Luty, op. cit., s. 27. 

189 T. Matuszczak, op. cit., s. 17. 
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Rysunek 24 „Na folwarku” Józef Chełmoński, 1875 

Obraz przedstawia scenę z codziennego życia mieszkańców Kresów. Malarz uchwycił 

wyjątkowe światło, które pada na znajdujących się na płótnie ludzi oraz zwierzęta. Uwagę 

obserwatora przykuwa znajdujący się w centrum koń. Chełmoński doskonale przedstawił to, 

jak jest on spięty, zdenerwowany i czujny. Zwierzę jest wyciągnięte, ma położone uszy, a 

widoczne lewe oko jest dowodem na to, jak negatywne emocje towarzyszą zwierzęciu. Ogiera 

ogląda dwóch szlachciców oraz kobieta. Konia prezentuje chłop, który trzyma go za uzdę. Z 

boku biegają psy, a kilka z nich zaczepia kobietę. W tyle inny chłop próbuje prowadzić trójkę 

rozbrykanych koni. W głębi obrazu można dostrzec grupę ludzi pracujących na polu. 

Aleksandra Melbechowska wspomina, że Chełmoński: „Ukazał najprawdziwszy z 

prawdziwszych folwarków […], z jego ludźmi, zwierzętami, budynkami gospodarskimi i 

rozległą przestrzenią urodzajnej ziemi. […] Ta epicka opowieść o zwyczajnym życiu 

prowincji i jej stosunkach społecznych, została w mistrzowski sposób przełożona na język 

malarski”190. Obraz nie spotkał się z przychylnymi opiniami ze strony warszawskiej krytyki, 

która odrzucała realizm pracy. Artyście zarzucano, że obraz nie został wykończony oraz że 

namalowano go chaotycznie i użyto zbyt kontrastujących ze sobą kolorów: „Pełna rozmachu 

kompozycja, operująca dziwacznymi ujęciami nieestetycznych postaci i przedmiotów, 

podkreślana jeszcze rozjaśnieniem i skontrastowaniem kolorystyki zaobserwowanej w ostrym 

 
190 A. Melbechowska-Luty, op. cit., s. 47. 
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kresowym słońcu, drażniła zarówno ówczesną publiczność, jak i krytyków”191. Ewa Micke-

Broniarek wspomina, że: „Jak żaden z polskich malarzy wsi potrafił przekazać wizerunek jej 

mieszkańców tchnący prawdą i życiem. Takie obrazy Chełmońskiego, jak […] „Na folwarku” 

(1875, Muzeum Narodowe w Krakowie) […] i wiele innych uznawane są za najwybitniejszą 

manifestację realizmu w dziewiętnastowiecznym malarstwie polskim”192.  

W Warszawie Chełmoński tworzył w swojej pracowni w Hotelu Europejskim, gdzie 

towarzyszyli mu Stanisław Witkiewicz, Antoni Piotrowski i Adam Chmielowski. Przez ponad 

rok w Pracowni Chełmoński stworzył 19 prac, a w większości z nich dominowała tematyka, z 

którą artysta jest ściśle związany. Natura, krajobrazy, zwierzęta, życie codzienne były tym, co 

na malowidłach pojawiało się nieprzerwanie do końca życia malarza: „We wszystkich […] 

malowanych w Pracowni kompozycjach wyraźnie wyodrębnia się tematyka natury. 

Symptomatyczne dla postawy Chełmońskiego wobec zagadnienia tak zasadniczego w ciągu 

całego XIX stulecia są tytuły obrazów: „Babie lato, „Wieczór letni”, „Noc letnia”, „Noc 

księżycowa”, „Dziewczyna łąkach”, „Zadymka”. Wszystkie one wyzwalają w wyobraźni 

odbiorcy zmysłowo-nastrojowe asocjacje, wiążące się z pejzażem […]”193. Chełmoński wraz 

z pozostałymi malarzami często udawał się poza miasto w celu szukania inspiracji w naturze: 

„Obdarzony fenomenalną pamięcią wzrokową, szkicował potem na płótnie kiście traw na 

łące, topole stojące rzędem przy linii horyzontu, jaskółki lub trzmiele na kwitnącej 

koniczynie”194. 

Czas, który artyści spędzili w Pracowni Hotelu Europejskiego był dla nich ciężki. 

Żaden z malarzy nie posiadał wystarczających środków finansowych. Często znajdowali się 

w sytuacji, że brakowało im pieniędzy na jedzenie. W takich chwilach pomagała im Wanda 

Umińska, uczestniczka powstania styczniowego oraz opiekunka malarzy. W listopadzie 1875 

roku artysta wyjechał do Paryża. Przebywał tam dwanaście lat. To tam w końcu udało mu się 

odnieść sukces finansowy. Przez lata posługiwał się rekwizytami, malował te same wątki, 

korzystał z fotografii. W ciągu pierwszych dwóch lat powstały takie prace, jak „Sprawa u 

wójta”, „Roztopy”, „Polowanie”, „Powrót z jarmarku”, „Na kresach”. Ostatni został 

 
191 T. Matuszczak, op. cit., s. 17. 

192 E. Micke-Broniarek, Józef Chełmoński na wielkich łowach natury, Uniejów 2012, s. 11. 

193 M. Gołąb, Chełmoński, Chmielowski, Witkiewicz. Pracownia w Hotelu Europejskim w Warszawie 

1874-1883, s. 112. 

194 A. Melbechowska-Luty, op. cit., s. 43. 
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wystawiony w Salonie paryskim w 1877 roku. Został sprzedany do Ameryki, gdzie zajął 

miejsce w kolekcji Henry’ego Gibsona. Po dwudziestu latach oddano go do Pensylvania 

Academy of Fine Arts w Filadelfii. W 1996 roku obraz trafił do Polski do rąk prywatnych. 

Jest on utrzymany w ponurej, szarej tonacji. Wyjątkiem jest przydrożny krzyż i czerwona 

czapka woźnicy. Na pierwszym planie obrazu znajduje się czwórka siwych koni, pogrążonych 

w dzikim galopie, ciągnących sanie przez zabłoconą drogę. W pędzie spod ich kopyt błoto 

rozbryzguje się na wszystkie strony. 

 

Rysunek 25 „Na Kresach (Pamiątka z podróży na Ukrainę)” Józef Chełmoński, 1877 

Będąc w Paryżu Chełmoński poważnie zachorował. Aby powrócić do zdrowia 

wyjechał do Włoch. Z wyjazdu nie wrócił sam: „Z tej podróży przywiózł Santę, prostą 

dziewczynę włoską, swą modelkę i przyjaciółkę, z którą zamieszkał na krótko w Paryżu”195. 

Santa urządziła pełne przepychu i bogactwa mieszkanie. Pomimo tego Chełmoński dalej 

pozostawał skromnym, niewyróżniającym się wyglądem człowiekiem. Nie lubił miejskiego, 

wystawnego życie. Nie interesowało go chodzenie na salony, przebywanie w towarzystwie 

wpływowych bogaczy: „Nie przywykł jednak nigdy do życia miejskiego, pogardzał 

cywilizacją, nienawidził zgiełku wielkich metropolii, a Paryż nazywał piekłem”196. Myślę, że 

patrząc na ten obraz obserwator odczuwa niepokój i być może nawet niepewność. Ku takim 

odczuciom skłaniają ciemne, szare, nieprzyjazne kolory, ale także pogrążone w galopie konie. 

 
195 Ibidem, s. 63. 

196 Ibidem, 
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Być może obserwator zastanawia się czy sanie dotrą na miejsce w takim pędzie. Zastanawia 

się, czy nic niebezpiecznego się w czasie drogi nie wydarzy. Być może zastanawia się 

również dokąd tak konie pędzą. Spokojny galop nie zrobiłby na odbiorcy wrażenia. Konie 

Chełmońskiego są w ciągłym, szaleńczym biegu. Tak, jakby musiały dotrzeć w pewne 

miejsce w mgnieniu oka. Biegną, jakby od tego zależało ich życie.  

W 1878 Chełmoński wystawił kolejne obrazy w Salonie paryskim, dzięki czemu 

odniósł kolejne sukcesy. Największą uwagę zwróciło malowidło zatytułowane „Powrót z 

jarmarku”: „Obraz ten wywołał furorę wśród publiczności, a ośmiu członków jury 

opowiedziało się za przyznaniem artyście wielkiego medalu” 197 . Podczas wystawy 

Chełmoński zawarł umowę z marszandem Goupil’em, która dawała mu możliwość 

pierwokupu prac artysty. Wiele prac z okresu paryskiego trafiło za granicę, w dużej mierze do 

Stanów Zjednoczonych. Stało się to za sprawą amerykańskiego milionera, który mieszkał w 

Paryżu i kupił od Chełmońskiego wiele dzieł. Mnóstwo z nich nigdy do Polski nie przybyło i 

ślad po nich zaginął, dlatego  nie posiadamy o nich żadnych informacji.  

Latem 1878 roku Józef Chełmoński ożenił się z Marią Szymanowską. Po ceremonii 

młodzi małżonkowie wyjechali w podróż poślubną przez Wiedeń, Wenecję, Monachium, 

Norymbergę, Kolonię aż dotarli do Paryża, gdzie razem zamieszkali. Ich dom stał się 

miejscem spotkań wielu artystów. Małżeństwo odwiedzali m.in. Teodor Axentowicz, Jan 

Styka, Wojciech Kossak, Leon Wyczółkowski. 

Podczas pobytu w Paryżu powstały jedne z najpiękniejszych i najbardziej znanych 

prac artysty. „Czwórka” została namalowana dwa razy. Mniejsza wersja powstała w 1880 

roku. Duża, o wymiarach 275 x 660 cm, została powtórzona rok później. Obecnie można ją 

podziwiać w Sali Chełmońskiego w Sukiennicach w Krakowie. Obraz przedstawia pędzącą 

czwórkę rozszalałych, gniadych koni. Zaprzęgiem powozi woźnica, który stara się zapanować 

nad rozszalałymi zwierzętami: „Zaprzęgiem powozi chwacki woźnica, a za nim – jakby dla 

kontrastu – siedzi spokojnie stary szlagon z fajką”. Autorka wspomina również, że konie są 

pogrążone w takim cwale, który nie byłby fizycznie możliwy do wykonania. Spod ich kopyt 

rozbryzguje się błoto na wszystkie strony. Obraz jest utrzymany w ponurej scenerii. Jedynym 

jasnym elementem jest delikatnie liliowe niebo, z którym kontrastują ciemno umaszczone 

konie. Według Sygietyńskiego z 1878 roku:  

 
197 Ibidem, s. 67. 
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„Jedynym dziś malarzem koni jest Chełmoński, który w historii malarstwa ma jednego tylko 

poprzednika w tym kierunku, Géricaulta, a pomiędzy dzisiejszymi malarzami, żadnego 

współzawodnika. […] Chełmoński maluje konie w tak gwałtownych skróceniach, że nawet w 

spokoju zastanawiałyby długo widza swą niezwykłością, a cóż dopiero przy takiej sile pędzenia 

i rozhukania się po stepie. Ale to właśnie stanowi jedną z największych zalet malarza i stawia 

Chełmońskiego wyżej od wszystkich artystów, którzy prawdopodobnie widzieli tak dobrze, jak i 

on te ruchy, te skrócenia ciała, te wygięcia mięśni, ale nie mieli odwagi lub siły dostatecznej w 

technice, aby je odtworzyć”198.  

W opinii Malbechowskiej:  

„Czwórki (a także inne kompozycje z końmi) były wielokrotnie omawiane przez krytykę. 

Grzywiaste rumaki nazywano czarnymi smokami i bestiami rodem z Apokalipsy, podobnymi 

do wichury stepowej, które się >>na powietrzu kładą, jak chmury gnane burzą<<”. Leon 

Wyczółkowski powiadał, że Chełmoński to genialny barbarzyńca, wicher i sarmata, a Juliusz 

Kossak, po obejrzeniu jego obrazów mówił do Wyczółkowskiego: >>Gdyby Chełmoński tu 

był, to bym ukląkł i nogi jego całował<< ”199. 

Czwórki Chełmońskiego są ponurymi, może nawet mrocznymi obrazami. Są 

niezwykle chaotyczne, ale również szczegółowe. Tak, jak w przypadku obrazu „Na kresach” 

konie pędzą przed siebie tak, jakby od tego zależało ich życie. Obserwator stojący na wprost 

ogromnego malowidła znajdującego się w Muzeum Narodowym w Krakowie ma wrażenie, 

jakby konie pędziły nie tyle w jego stronę, ale na niego. Można mieć wrażenie, że konie 

stratują wszystko, co stanie na ich drodze. 

 

Rysunek 26 „Czwórka” Józef Chełmoński, 1881 

 
198 A. Sygietyński, Sztuka na Wystawie Powszechnej w Paryżu, s. 374. 

199 A. Melbechowska-Luty, op. cit., s. 77. 
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W Paryżu Chełmoński żył w dostatku. Stało się tak dzięki obrazom, które tworzył na 

zamówienie. Nie dał się jednak zmanipulować i dalej tworzył prace przedstawiające 

krajobrazy i naturę, którą tak kochał. Do bardzo udanych malowideł zaliczane są „Targ na 

konie w Bałcie” oraz „Końskie wywczasy”. Drugi obraz przedstawia scenę ze spokojnego, 

wiejskiego życia. Stado trochę wychudzonych siwków, kasztanów, izabelowatych i karych 

rumaków odpoczywa przy zbliżającym się zmierzchu: „Te ponad wszystko ukochane przez 

Chełmońskiego szlachetne zwierzęta pojawiają się najczęściej w jego obrazach. Nie są to 

eleganckie, wymuskane konie Kossaka ani spokojne, łagodne konie Maksa Gierymskiego. 

Swoje kłusaki artysta obdarzał wewnętrznym życiem i emocjami. Pokazywał, jak szaleją w 

zaprzęgach, jak patrzą na siebie, obserwują ludzi i przemawiają do nich, jak bawią się i 

złoszczą”200. 

Chełmoński powrócił do Polski: „Według świadectwa Heleny Modrzejewskiej, w 

1887 roku Chełmońskiego ogarnęła taka tęsknota za krajem, że obniża wciąż poziom swojej 

sztuki, iż nagle porzucił Paryż”201. Początkowo mieszkał u brata, Adama Chełmońskiego. 

Powrót do Polski stał się początkiem tragedii osobistych, które miały miejsce w życiu artysty.  

W latach 1887, 1888, 1889 po kolei zmarła trójka dzieci w wieku niemowlęcym. Wtedy 

małżeństwo było bliskie podjęcia decyzji o rozstaniu, do którego ostatecznie doszło w roku 

1890, a Chełmoński przeniósł się do swojego drewnianego dworku w Kuklówce, nieopodal 

Grodziska Mazowieckiego: „Było to miejsc leżące na wzgórzu, wśród łąk, pól, stawów i 

zagajników […]”202. Źródła nie podają informacji o tym, czy artysta zawiązał się z kimś po 

rozstaniu z żoną. Wiadomo jednak, że dużo czasu spędzał z malarką i pisarką,  Pią Górską, 

która jest autorką pracy: „O Chełmońskim. Wspomnienia”. Melbechowska wspomina, że 

artysta w wyniku rozwodu zamknął się w sobie i szybko się postarzał. Przyjemność sprawiało 

mu życie na wsi, pośród natury: „Pociechy szukał w prostym, niemal wieśniaczym 

bytowaniu, które zawsze go pociągało, w pracach gospodarskich, ścisłym kontakcie z 

przyrodą i wreszcie w malarstwie. Otaczały go psy i konie – jego ukochane >>kaprysuchny, 

koteczki, anioły skrzydlate, najniewinniejsze stworzenia<<”203. 

 
200 Ibidem, s. 73. 

201 Ibidem, s. 83. 

202 Ibidem, s. 88. 

203 Ibidem. 



ROZDZIAŁ 2 

 82 

Chełmoński najczęściej malował o poranku, kiedy wszystko wokół było jeszcze 

zamglone, o zmierzchu i w jasną, gwieździstą noc. Według Matuszczaka: „Znamienną cechą 

takiego oświetlenia jest miękkość powodująca płynność przejść barwnych nawet w wypadku 

operowania dużymi, sumarycznymi i z bliska wyraźnie rozpoznawalnymi plamami […]”204. 

W 1890 roku w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie zorganizowano 

wystawę obrazów Chełmońskiego. Artysta spotkał się z przyjazną krytyką i wyrazami 

pełnego uznania. W ciągu kolejnych lat organizowanych było wiele wystaw Chełmońskiego, 

m.in. w Berlinie i Monachium. W tym czasie w życiu artysty zaszły duchowe zmiany. 

Skłoniła go do nich lektura dzieł Mickiewicza:  

„Chełmoński skoncentrował się teraz na duchowych wartościach życia ludzkiego i z tego 

punktu widzenia na wszystko się zapatrywał. Sztuka stała się dlań już nie przyjemnością i 

koniecznością, ale najwyższą formą czynu, powołaniem, świętą pracą, czymś co odrywa od 

głupstwa i przyziemnej marności”205.  

W twórczości artysty dominował pejzaż, natura, jako coś, co zostało stworzone przez 

Boga, i jako jedyna rzecz dostępna człowiekowi, która została nieskażona. Natura podlega 

Stwórcy, jest jemu podporządkowana. Wszystko dzieje się według Jego planu. Matuszczak 

wspomina, że po zmianie, która zaszła w duchowym życiu Chełmońskiego, jego pejzaże stały 

się bardziej mistyczne i religijne. Obrazy w najdokładniejszy sposób odzwierciedlają naturę. 

Patrząc na nie obserwator może mieć wrażenie, że spogląda przez szybę: „Wizja zdaje się być 

w konsekwencji prawdziwsza niż sama rzeczywistość, a nawet staje się kliszą, przez którą 

oglądamy otaczający nas pejzaż”206.  

Myślę, że za jeden z najpiękniejszych obrazów Chełmońskiego można uznać „Krzyż 

w zadymce śnieżnej” z roku 1907. Przedstawia on krzyż znikający wśród śnieżnej zamieci. W 

dołu widać jeszcze pojedyncze kwiaty, które nie ugięły się pod wpływem wichury. W lewym 

górnym narożniku dostrzegamy dwa ptaki, próbujące utrzymać się na silnym wietrze i dające 

się mu ponieść. Można powiedzieć, że krzyż i ptaki tworzą pewien kontrast. Krzyż, jako 

ludzki element, który próbuje stawiać opór i walczyć z tym, na co nie ma wpływu. Ptaki, 

natomiast, nie walczą z wiatrem. Pozwalają się nieść. Latają, jakby do nich należało niebo. 

Broniarek wspomina, że Chełmoński: „W sposób niezwykle ekspresyjny odtworzył na płótnie 

 
204 T. Matuszczak, op. cit., s. 22. 

205 Ibidem, s. 21. 

206 Ibidem, s. 22. 
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obserwowane w przyrodzie zjawisko naturalne, tworząc wizję pejzażu w swej przymglonej 

aurze niemal irrealnego. Zagubione w śnieżnej kurzawie, drobne sylwetki ptaków i samotny 

krzyż opierający się podmuchom wiatru stają się tu symbolem współistnienia tego, co 

ziemskie i nadprzyrodzone, potęgując przeżycie wszechogarniającej obecności Boga w 

naturze”207. 

 

Rysunek 27 „Krzyż w zadymce śnieżnej” Józef Chełmoński, 1907 

Jednym z ostatnich obrazów namalowanych przez Chełmońskiego przedstawiających 

konia jest „Dojeżdżacz” z roku 1907. Obraz ukazuje siwego konia pędzącego w dzikim 

galopie. Artysta w doskonały sposób zaznaczył mięsnie konia, a nawet zwoje skóry przy 

zgiętych tylnych nogach. Dokładnie widać przylegające, nawet opinające się na szyi rumaka 

wodze i luźne podogonie. O miłości artysty do koni wspominała Pia Górska:  

  

 
207 E. Micke-Broniarek, „op. cit., s. 114. 
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„Odwiedzał często w stajni kare arabiątka, >>najdroższe kaprysuchny<<, nieraz je sam napoił i 

do nich po swojemu, z czułością, a żartobliwie przemawiał. […] Serce skakało mu z radości, 

gdy spotkał pięknego araba i widział, że istnieje >>coś królewskiego<< na tym podłym 

świecie. Oburzał się, że nikt nie pojmuje dzisiaj piękności araba, mówił, że samochody 

zastąpią w przyszłości konia, i że to dobrze, bo >>ogłupiali ludzie nie są warci niczego innego, 

jak wąchać benzynę<<”208. 

 

Rysunek 28 „Dojeżdżacz” Józef Chełmoński, 1907 

Aż do śmierci Chełmoński malował zwierzęta na łonie natury, którą tak się zachwycał. 

Żurawie, kuropatwy, dropie, jastrzębie, zające, skowronki, łabędzie należą do tych, które 

pojawiały się najczęściej. Często stanowiły one symbol, podtekst, który artysta chciał 

przekazać w swojej pracy. Obraz „Kuropatwy” ukazuje odbiorcy trud i ciężar, z jakim mierzą 

się te ptaki. Kroczą zebrane w gromadę pod wiatr. Są głodne i przemarznięte. Posłużyły one 

artyście za symbol zmagania się z przeciwnościami, jakie napotykamy w swoim życiu. 

Ostatnim obrazem, niestety niedokończonym, są „Żurawie o poranku”. Malowidło 

przedstawia kilkanaście ptaków na łące na tle wznoszącego się słońca. Cała praca została 

utrzymana w ciepłych kolorach, nawet zieleń polany i kolor ptaków utrzymano w 

przyjaznych i łagodnych barwach. Melbechowska wspomina, że: „[…] te ptaki, które 

towarzyszyły mu od wczesnej młodości odprowadziły go na miejsce przeznaczenia”209. Józef 

 
208 P. Górska, O Chełmońskim. Wspomnienia, Warszawa 1932, s.18, 85. 

209 A. Melbechowska-Luty, op. cit., s. 121. 
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Chełmoński zmarł w 6 kwietnia 1914 roku. Ewa Micke-Broniarek podaje, że malarz zmarł na 

atak apopleksji, który doprowadził do częściowego paraliżu ciała Chełmońskiego. Wkrótce 

stan malarza się poprawił, ale następny atak doprowadził do śmierci artysty w wieku 64 lat.  

 

Rysunek 29 „Żurawie o poranku” Józef Chełmoński, 1910 

Józef Chełmoński jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich 

pejzażystów. Był artystą, który kochał naturę i darzył ją ogromnym szacunkiem, czemu dał 

wyraz w swoich obrazach. Był także osobą, w której życiu konie zajmowały wyjątkowo 

szczególne miejsce:  

„Chełmoński był miłośnikiem koni, doskonale znał i rozumiał ich naturę, uważał je za 

>>najniewinniejsze stworzenia<< i określał tkliwymi zdrobnieniami, a gdy trzeba było wyremontować 

stajnię, przeniósł je bez wahania na kilka dni do pokoju we własnym dworku >>aby się darmo nie 

męczyły<<”210. 

Konie nie były zwierzętami przynależącymi do danej grupy społecznej. Nie tylko 

arystokraci nie wyobrażali sobie życia bez współpracy z końmi, ale także chłopi. Koń był 

nieodłącznym elementem polskiej wsi i to właśnie ze wsią związane były tradycje rodzinne 

Józefa Chełmońskiego. Dla tego artysty podstawą w malarstwie, podobnie jak w przypadku 

Juliusza i Wojciecha Kossaków, były szkice, którymi posługiwał się przy tworzeniu 

większych kompozycji: „Podstawą w pracy były jednak i dla Chełmońskiego szkice, rysunki, 

analizowanie z ołówkiem w ręku kształtu i ruchu, sumienne i wielostronne studia postaci 

 
210 E. Micke-Broniarek, op. cit., s. 118. 
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ludzkich i fragmentów postaci, jak np. stóp, nóg w różnym ustawieniu, skrótach, z 

uwzględnieniem szczegółu, studia zwierząt, a szczególnie koni, także studia ptaków, pejzażu, 

różnych przedmiotów”211. 

Ważną rolę w twórczości artysty odegrały podróże na Podole i Ukrainę. To one 

ukształtowały jego twórczość. Prezentowane przez niego malarstwo realistyczne zostało źle 

odebrane. Dopiero w 1875 roku, kiedy wyjechał do Paryża, został doceniony. Zdobył uznanie 

dzięki obrazom przedstawiającym polską wieś oraz rozszalałe „czwórki”. To właśnie konie 

zajmują główne miejsce w malarstwie Chełmońskiego. Ludzie schodzą na dalszy plan. Zanim 

stał się cenionym i rozpoznawalnym artystą, szukał swojego stylu. Stworzył coś co go 

wyróżnia spośród wszystkich: „Chełmoński doskonale pamiętał wskazówki Gersona. Dla 

młodego adepta sztuki miały one o wiele głębszy sens niż rady szkolnego typu, wyzwalały w 

nim zapał do poszukiwań w kierunku właściwym temperamentowi twórczemu malarza,  który 

będzie mistrzem szalonego, nieokiełznanego ruchu, wyrażonego formą ciała konia”212.             

Twórczość Józefa Chełmońskiego budziła w odbiorcach sprzeczne emocje oraz 

krytykę. Artyście zarzucano brak akademickiego malarstwa. Mówiono, że cała waga obrazu 

ukazana jest tylko z jednej strony płótna. Uważano, że postacie przedstawione na malowidle 

są namalowane zbyt gęsto, albo że są zbyt rozproszone. 

Chełmoński jest przedstawicielem realizmu. Sceny, które możemy podziwiać na jego 

obrazach ilustrują polskie obyczaje. Krajobrazy i konie przekazują prawdziwy charakter 

Polski. Artysta zasłynął z rozszalałych zaprzęgów konnych: „Czwórka (z 1881 r.) prawie 

naturalnej wielkości, nie tylko wypełnia sobą płótno ogromnego formatu (duży format, jak 

wiemy, przyznany był tematom historycznym – i teraz jeszcze żaden niemal artysta nie 

wykracza poza tę zasadę), lecz je niemal rozsadza swoim szalonym biegiem. Artysta stwarza 

niezwykle przekonywające złudzenie cwału niezmordowanych niczym zwierząt, które 

pokonują przestrzeń waląc po szerokiej błotnistej drodze. Czwórką powozi chłop – woźnica, a 

bryką jedzie szlachcic z prowincji” 213 . Widz patrząc na obrazy Chełmońskiego widzi 

biegnące wprost na niego pogrążone w szalonym galopie konie. Te zwierzęta, które wyszły 

spod pędzla artysty sprawiają wrażenie, jakby zaraz miały wyskoczyć z obrazu. Halina 

 
211 H. Cękalska-Zborowska, Wieś w malarstwie i rysunku naszych artystów, s. 174. 

212 H. Cękalska-Zborowska, Koń…, op. cit., s. 179. 

213 Ibidem,  s. 181. 
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Cękalska-Zborowska wspomina, że jednym z najbardziej realnych elementów obrazów 

Chełmońskiego są nogi koni. Niecierpliwe, w ciągłym ruchu. 

Juliusz i Wojciech Kossakowie, Józef Chełmoński należą do czołówki polskich 

malarzy koni. Ich dzieła są znane i cieszą się powszechnym uznaniem. Każdy z tych malarzy 

wykreował swój własny, charakterystyczny i niepowtarzalny styl. Konie Kossaków są 

namalowane szczegółowo. Widać najmniejszy element, zaznaczone są mięśnie, a używane 

kolory są delikatne, jasne, można nawet powiedzieć, że wyblakłe. Są to cechy typowe dla 

malarstwa koni, z których słyną. Konie Chełmońskiego natomiast pogrążone są w szaleńczym 

galopie. Myślę, że tym wybitnym artystom dorównuje współczesny malarz i rzeźbiarz, 

Ludwik Maciąg. 

Ludwik Maciąg był nie tylko znakomitym malarzem. W czasie wojny służył w 

kawalerii, był wykładowcą oraz dziekanem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Urodził 

się 13 lipca 1920 roku w Krakowie. Swoje dzieciństwo Maciąg spędził w Białej Podlaskiej w 

koszarach Pułku Artylerii Lekkiej. Nie był wybitnym uczniem. Miał problemy z matematyką, 

fizyką i chemią, ale w szkole zauważono, że nie zwiąże przyszłości z tymi przedmiotami. 

Nauczyciele, zwłaszcza dyrektor gimnazjum, do którego chodził widział, że przeznaczeniem 

Maciąga jest malarstwo. W zeszytach nie znajdowano notatek z lekcji. Zamiast tego masowo 

pojawiały się tam rysunki koni, jeźdźców, scen batalistycznych. Już w wieku 14 lat Maciąg 

stworzył zeszyt z ręcznie wyklejonym napisem na okładce, w którym znajdowały się małe 

akwarele z „Ogniem i mieczem”. Nie są to rysunki doświadczonego artysty, ale widać, że 

dziecko, które je stworzyło posiadało talent i pasję. Akwarele utrzymane są w ciepłych i 

jasnych kolorach. Niektóre przedstawiają pojedyncze postaci na koniach, m.in. Jana 

Skrzetuskiego, Bohuna czy Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Na innych rozgrywa się 

dynamiczna akcja z udziałem wielu koni, jak na przykład szarża husarii. 
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Rysunek 30 Ludwik Maciąg, ok. 1935 

Przed wybuchem II wojny światowej ojciec Ludwika, Michał Maciąg, był chorążym 

Wojska Polskiego w 35. Pułku Artylerii Lekkiej. Swoją żonę, Rozalię Dokić, poznał na 

Bałkanach. Matka artysty pochodziła z Chorwacji. Rozalia i Michał spotkali się w 

Wiszegradzie nad rzeką Driną. tam też urodził się ich pierwszy syn, Józef. Krótko potem 

narodził się Otto. Przed rozpoczęciem wojny Michał Maciąg ukończył szkołę jazdy konnej, 

po której uzyskał stopień młodszego oficera. Skierowano go na front serbski 214 . Przed 

zakończeniem wojny Michał został przeniesiony na front zachodni, pod Verdun. Tam wstąpił 

do armii Generała Hallera, z którą powrócił do Polski, do Krakowa. Wraz z nim wróciła jego 

żona, Rozalia. Zamieszkali w Krakowie, w którym w 1920 roku narodził się Ludwik. 

Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku obudził w Maciągu, jak i w wielu młodych ludziach, 

potrzebę obrony i walki za ojczyznę: „[…] sam na początku września ruszyłem z dwoma 

kolegami na apel w sprawie mobilizacji”.215 Po dotarciu do celu dotarła do nich pogłoska, że 

wojna się skończyła, a w Niemczech panuje rozłam. Podejrzewano, że tą informację 

rozpowszechnili Sowieci, aby uniknąć mobilizacji Polaków. Maciąg postanowił udać się do 

Białej Podlaskiej. W tym czasie jego brat, Józef, rozpoczął tworzenie ruchu oporu w Białej. 

W tym czasie Otto ukończył szkołę podchorążych artylerii przeciwlotniczej w Traugutowie.  

 
214 M. Woźniak, Maciąg, Warszawa 2008, s. 44. 

215 Ibidem, s. 61. 
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Ludwik Maciąg w roku 1942 rozpoczął podchorążówkę Armii Krajowej. Wcześniej 

jego codzienne zajęcie nie miało charakteru konspiracyjnego. Zajmował się rozłupywaniem 

kamieni, z których później tworzono drogi w Białej Podlaskiej. W 1943 roku Maciąg 

postanowił, że postara się o przyjęcie do oddziału partyzanckiego. Gdy otrzymał przydział 

nadano mu pseudonim „Sas”. Natomiast 20 lat później powstał obraz zatytułowany 

„Podchorąży Sas na czatach”. Jest on utrzymany w brązowo-beżowych barwach. Postacie 

samego Maciąga i konia znajdują się na pierwszym planie. W tle widać innego żołnierza. 

Również siedzi na koni i trzyma w ręce karabin. Konie malowane przez tego artystę znacznie 

różnią się od wierzchowców Kossaków czy Chełmońskiego. Rumaki Maciąga malowane są 

grubą linią, można powiedzieć, że chaotyczną. Szczegóły takie, jak białe pęciny są słabo 

widoczne. Mięśnie minimalne zaznaczone. Charakterystyczne dla późnego malarstwa 

Maciąga jest jednak to, że jego konie są ciężkie, z szerokimi zadami. Często przypominają 

zimnokrwiste. 

 

 

Rysunek 31 „Podchorąży Sas na czatach” Ludwik Maciąg, 1963 

Maciąg trafił pod opiekę ułana o pseudonimie „Bomba”: „[…] żołnierz jeszcze z 

września, który serdecznie się ze mną obchodził i od razu wykombinował mi konia – wielką 

kobyłę. Broń otrzymywało się stopniowo. Najpierw dostałem granat, potem nagan, a dopiero 

później karabin”216. Pierwsza akcja, w której wziął udział jest dowodem na to, że znał się na 

 
216 Ibidem. 
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koniach i umiał się z nimi obchodzić. Jego zadaniem było utrzymanie ośmiu spłoszonych 

wybuchami i świstami kul koni. Gdy Maciąg służył jako partyzant, nie spędzał tyle czasu na 

malowaniu, ile by chciał. Zawsze jednak znajdował na to chwilę. Najczęściej tworzył portrety 

kolegów z oddziału. Jego talent i starania zostały zauważone przez dowódców:  

„Raz na inspekcję przyjechał gen. Bitner >>Zenon<<zwrócił się do mnie, żebym podarował jakiś 

rysunek generałowi. Zgodziłem się nie przywiązując do tego faktu nadmiernej wagi, ku mojemu zaskoczeniu w 

uroczystym przemówieniu generał bezpośrednio odniósł się do mojej osoby wskazując, że jest wśród nas artysta 

i ważne jest, aby przetrwał dla potomności”217. 

Ogromna część malarstwa Maciąga została poświęcona II wojnie światowej. Płótna 

przedstawiają wydarzenia, epizody, w których Maciąg sam brał udział lub był ich naocznym 

świadkiem. Często pojawiającym się motywem jest również husaria. Było to wyzwanie dla 

artysty. Husarię charakteryzowała bogato zdobiona zbroja z wieloma misternie wykonanymi 

elementami: „Połyskujące zbroje, często opasane skórami panter lub tygrysów, błyszczące od 

złota cugle i hafty na kulbakach, posrebrzane wędzidła, hełmy wysadzane drogocennymi 

kamieniami i oczywiście dekoracyjne skrzydła z piór. To przyćmiewało wszystko, co można 

było spotkać wówczas w Europie i na świecie. Zmierzenie się z tym wszystkim było dla mnie 

prawdziwym wyzwaniem, ale i wielką przygodą” 218 . Do namalowania husarii skłoniła 

Maciąga chęć, potrzeba pokazania narodu polskiego, jako dumnego i takiego, który przeżył 

momenty wielkiej chwały. 

 
217 Ibidem, s. 68. 

218 Ibidem, s. 89. 
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Rysunek 32 „Husarze w natarciu” Ludwik Maciąg, 1997 

W roku 1945 Maciąg rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z 

tego okresu pochodzą portrety rysowane węglem. Nie powstało ich przez okres twórczości 

artysty wiele. Obecnie większość z nich znajduje się w zbiorach prywatnych. Pierwsza 

wystawa odbyła się jeszcze w czasie studiów. Zaprezentowano na niej obraz przedstawiający 

studentów medycyny podczas niedzielnej pracy: „Ja cos takiego namalowałem. Młodych 

mężczyzn jak pilnują w kitlach zęby koniowi, domek z pustaków, jeden goni krowę, drugi 

prosiaka”219. Od tego czasu Maciąg regularnie, co roku przeznaczał jeden obraz lub grafikę na 

ogólnopolską wystawę malarstwa. Malowidła zawsze przedstawiały konie i były wyróżniane. 

Malowanie ludzi nie stanowiło dla niego problemu. W swoich pracach malował 

rzeczywistość taką, jaką ją widział. Jeżeli malowidło przedstawiało ciężko pracujących 

górników i hutników, była ona utrzymana w ciemnych, szarych kolorach. Była ponura, 

ponieważ tak Maciąg odbierał ich życie i panującą wokół atmosferę. Po pierwszym semestrze 

Maciąg kontynuował naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zaraz po otrzymaniu 

dyplomu w 1951 roku został adiunktem na Wydziale Malarstwa u profesora Michała Byliny. 

Stało się tak na żądanie samego profesora Byliny, który w czasie okupacji działał w 

 
219 Ibidem, s. 107. 



ROZDZIAŁ 2 

 92 

konspiracji220. Karierę na Akademii w Warszawie Maciąg wspomina następująco: „W całej 

swojej pracy pedagogicznej starałem się przekazywać jak najwięcej wiedzy i doświadczeń 

formalnych, ale nigdy nie narzucałem swojego języka malarskiego”221 . Jego sztuka była 

przepełniona końmi, naturą, pejzażem. Nie narzucał swoim studentom określonej tematyki. 

Chciał, aby każdy uczeń czuł się dobrze malując, przede wszystkim to, co mu odpowiada. 

Maciąg był osobą, która miała ich pokierować.  

Około 1950 roku Maciąg stworzył ilustracje do „Kopciuszka” Janiny Porazińskiej. 

Artysta namalował wiele małych akwareli, w których uwagi nie przyciągał Kopciuszek czy 

Książę, ale konie. Charakterystyczne dla malarstwa Maciąga ciężkie konie, o szerokich 

zadach i bujnych grzywach. Akwarele charakteryzują intensywne kolory oraz szczegóły, na 

których Maciąg nie skupiał się malując duże malowidła przedstawiające te zwierzęta. Za 

wyjątek można uznać obrazy przedstawiające husarię.  

Kolorowe ilustracje przedstawiające postaci z bajki, zwierzęta, pejzaże, zachwycają 

nie tylko najmłodszych, do których ta praca jest skierowana. Myślę, że pod wrażeniem będą 

także dorośli. Uwagę przyciągają bogato zdobione uprzęże koni. Złote ogłowia z drobnymi 

elementami, złote strzemiona, misternie wykonana rękojeść miecza. Konie są przedstawione 

podczas galopu, jednak obserwator nie odczuwa pędu, w którym się znajdują. W 

przeciwieństwie do czwórek Chełmońskiego, na które patrząc widz zdaje sobie sprawę z tego, 

w jak szaleńczym galopie konie się znajdują.  

 
220 Ibidem, s. 124. 

221 Ibidem, s. 127. 
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Rysunek 33 „Kopciuszek” Ludwik Maciąg, 1964 

 

 

Rysunek 34 „Kopciuszek” Ludwik Maciąg, 1964 
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Pracując na uczelni Maciąg nigdy nie rozstał się z jeździectwem. Brał czynny udział w 

m.in. rajdach i biegach myśliwskich, które były motywem często pojawiającym się w jego 

sztuce. Czas spędzony w siodle i na pracy przy koniach był sposobem na odreagowanie, 

odcięcie się od krytyki, która towarzyszyła Maciągowi przez cały okres jego twórczości:  

„Tego rodzaju głosy negacji towarzyszyły mi praktycznie bez przerwy, aż do tego stopnia, że 

zaczynałem mieć poważne wątpliwości i ograniczałem to malarstwo. Z czasem doszedłem 

jednak do wniosku, że powinienem malować na zasadzie szczerości, w zgodzie z własnymi 

zamiłowaniami. I właśnie ten zaścianek dla mnie jako malarza, jest najbardziej interesujący i 

ma więcej do zaproponowania”222.  

Biegi myśliwskie były dla Maciąga niezwykle ważne, ponieważ ludzie, którzy brali w 

nich udział byli głęboko związani z polską tradycją. Byli to m.in. oficerowie kawalerii. 

Wynikało to też z faktu, iż za konie, które udostępniała stadnina odpowiadał jej dyrektor. 

Obawiano się wówczas, że ludzie, którzy nie są doświadczonymi jeźdźcami mogą te 

zwierzęta skrzywdzić: „Aby wziąć udział w biegach myśliwskich, trzeba było umieć dobrze 

jeździć konno i zdobyć zaufanie masztalerzy. Stadniny koni były państwowe, więc za 

zmarnowanie konia odpowiadał dyrektor, dlatego nie dawał go osobom bez 

doświadczenia”223. 

Maciąg malując konie wiedział, że aby były one prawdziwe, a obraz szczery, musi on 

stworzyć swojego wierzchowca. Musi wykreować swój własny styl. Artyście nie wolno 

kierować wskazówkami i tym, jak inni malarze widzieli konie. W rozmowie z Woźniakiem 

Ludwik Maciąg wspomniał wybitnych polskich malarzy i ich sposób widzenia i malowania 

koni: „[…] Juliusz Kossak, który miał ogromny talent obserwatorski. Stworzył konia 

arabskiego pokazując go w optymalnej, pięknej formie, genialnie trafiając w jego 

orientalność, charakter, ruch i prezencję. Z kolei Wojciech Kossak stworzył konia 

wojskowego, odrębnego wobec konia hodowlanego, rasowego. […] Wreszcie Chełmoński, 

który stworzył typ konia zupełnie innego względem innych artystów. Z jednej strony pełnego 

mocy i gwałtowności, z drugiej szlachetności i harmonii, niekiedy wręcz baśniowej 

monumentalności”224. Maciąg wykreował charakterystycznego dla siebie konia. Patrząc na 

namalowany przez niego obraz, widz ma pewność, że autorem jest właśnie Maciąg.  

 
222 Ibidem. 

223 Ibidem, s. 162. 

224 Ibidem. 
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Maciąg był i myślę, że po śmierci nadal jest, uznanym i szanowanym artystą. 

Świadczą o tym wystawy, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Anglii, 

Holandii, Danii i Niemczech. Ten wybitny artysta był także autorem znaczków pocztowych, 

na których przedstawiono takie konie, jak araby, konie półkrwi, sportowe, tarpany, konie 

sokólskie oraz mazurskie. Na części znaczków przedstawił również, jak wyglądało polskie 

jeździectwo w X, XIII, XV, XVII, XVIII wieku oraz w latach 1831, 1939 i w 1945. W dniu 

31 stycznia 1980 roku Poczta Polska wydała 8 znaczków, które zaprojektował Maciąg z 

okazji 150-lecia Stadniny Koni w Sierakowie. Znaczki przedstawiały jeźdźca na koniu przed 

przeszkodą, konie w treningu, bieg myśliwski, masztalerza z koniem, sanie w zaprzęgu, 

pracujące konie w zaprzęgu roboczym, czwórkę w zaprzęgu oraz rozgrzewkę. Maciąg był też 

autorem wielu rzeźb, które również przedstawiały biskie jego sercu konie oraz gobelinów, na 

których również dumnie prezentowały się wierzchowce podczas gonitwy myśliwskiej oraz 

jeźdźcy w czerwonych frakach.  

Profesor Ludwik Maciąg zmarł 7 sierpnia 2007 roku w Gulczewie. Został 

zapamiętany, jako artysta, który zawsze dzielił się swoją wiedzą i pasją. Chętnie wspierał 

młodych artystów, ale nigdy nie narzucał im swojego zdania. Zapraszał studentów do 

swojego domu i pracowni. Polska tradycja jeździecka pozostała dla niego bardzo ważna. 

Osiadając w Gulczewie zadecydował, że należy na tamtym terenie wskrzesić tradycje 

ułańskie. 5. Pułk Ułanów Zasławskich w Wyszkowie powrócił do życia dzięki jego 

staraniom. To również dzięki Maciągowi, po wieloletniej przerwie, ponownie zaczęły się 

odbywać ułańskie pielgrzymki z Wyszkowa do Częstochowy.   

Ludwik Maciąg został zapamiętany, jako wybitny artysta batalistyczny, pejzażysta, a 

przede wszystkim, malarz koni, które całe życie darzył ogromną miłością i szacunkiem. 

Maciąg nie jest tak znanym artystą, jak Chełmoński czy Kossakowie, ale na pewno 

dorównuje im talentem. Pamięć o nim dalej jest kultywowana na terenie Podlasia. Przyjaciele 

profesora oraz osoby podziwiające jego sztukę regularnie starają się organizować wystawy 

jego prac, które w dużej mierze znajdują się w kolekcjach prywatnych. W 2020 roku w 

Gulczewie oraz na Podlasiu zorganizowano wystawy upamiętniające 100 urodziny Ludwika 

Maciąga. 

Ludwik Maciąg jest zaliczany do grona najlepszych polskich współczesnych 

batalistów. Jego sztuka jest przepełniona naturą i zwierzętami, w szczególności końmi, które 

zajmowały w jego życiu szczególne miejsce. Dom artysty, w którym zmarł, był otoczony 



ROZDZIAŁ 2 

 96 

stajnią, spichlerzem, dzikimi i tajemniczymi lasami oraz wybiegiem dla trzech 

najważniejszych koni. Konie były nieodłączną częścią życia Maciąga: „Bowiem od zawartego 

na partyzanckim szlaku przymierza (zachowały się kapitalne rysunki i szkice z tamtych dni) 

nie rozstaje się Ludwik Maciąg z końmi, będącymi dla Niego nie tylko wspomnieniem bujnej 

i chmurnej młodości, lecz także organiczną tkanką Jego sztuki, wciąż na nowo przeżywanym, 

głównym motywem powstających tu obrazów”225. Malarska mentalność artysty ukształtowała 

się przez lata. Jego przygoda z końmi rozpoczęła się, gdy był dzieckiem. Dzieciństwo spędził 

9. Pułku Artylerii Lekkiej w Białej Podlaskiej. Nauczył się tam, że koń jest przyjacielem 

człowieka. Dla ludzi, z którymi miał styczność, koń był nie tylko narzędziem. Był on przede 

wszystkim współtowarzyszem, którego należy szanować i po prostu kochać. Współpraca, 

która tworzyła się na oczach Maciąga między żołnierzami a końmi pozostała na zawsze w 

jego pamięci.  

Malarstwo Ludwika Maciąga składa się nie tylko z wojennych wspomnień. Obecne w 

nim są również rajdy, gonitwy, sanny, zaprzęgi, a także wiele zwierząt domowych. Z tym 

wszystkim malarz miał styczność na co dzień. Nie były to wymyślone przez niego 

kompozycje. Przedstawiał rzeczywistość, w której sam uczestniczył. Ponieważ konie 

zajmowały szczególne miejsce w jego życiu, pojawiały się one także na obrazach. Malował 

swoje wierzchowce, m.in. najukochańszego Eosa, a także inne, które brały udział w 

wydarzeniach, w których uczestniczył malarz.   

Niniejszy rozdział służy zaprezentowaniu twórczości oraz życia czterech wybitnych 

polskich malarzy. Konie odegrały szczególną rolę w życiu każdego z nich. Stało się tak, 

ponieważ koń był nieodłącznym przyjacielem człowieka od wieków. Nadal jest. „Koń 

uważany jest za zwierzę wierne, odważne i wytrzymałe, ale ma też cechy, które w 

europejskiej kulturze i polskiej tradycji są nośnikami treści emocjonalnych. Często staje się 

wręcz scalonym z człowiekiem bohaterem. […] Związek człowieka z koniem naznaczony był 

głębokim uczuciem […]” 226 . To z jaką dumą i gracją się te zwierzęta prezentowały, 

inspirowało malarzy z całego świata. Nie tylko polskich. Nadal tak jest. Konie są dla nas 

tajemnicą i zagadką, której nie możemy rozwiązać. Wydaje nam się, że je znamy, ale tak 

naprawdę wiemy o nich niewiele. Nigdy całkowicie nie odsłonią się przed człowiekiem. One 

ciągle nas zaskakują. Wyglądem i zachowaniem. Nie ma dwóch takich samych koni. Każdy z 

 
225 S. Ledóchowski, L. Maciąg, Warszawa 2007, s. 4. 

226 B. Kokoska, op. cit., s. 7. 
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nich jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Być może również dlatego artyści tak często je 

malowali. Każdego z wymienionych przeze mnie twórców łączyła z naturą i zwierzętami 

szczególna więź, którą pielęgnowali całe życie.  
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ROZDZIAŁ 3 

Koń w kulturze współczesnej. Miejsce konia i hippiki w praktykach 

codzienności na podstawie wywiadów  
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W tym rozdziale pragnę zaprezentować rozmowy z wybitnymi zawodnikami, 

obecnymi i byłymi, malarzami, hodowcami oraz miłośnikami koni. Każdy z dziewięciu niżej 

przedstawionych wywiadów wniosł element wyjątkowości do niniejszej pracy magisterskiej. 

Moich rozmówców: Artura Bobera, Bogusława Luśtyka, Dawida Kubiaka, Henryka 

Święcickiego, Józefa Wilkonia, Lenę Czekańską, Michała Kubiaka, Wowę Brodeckiego i 

Dominika Nowackiego zapytałam o to jak rozumieją rolę konia z przeszłości i obecnie, oraz o 

znaczenie koni w dzisiejszym świecie. Każda z przytoczonych niżej wypowiedzi jest 

niezwykle interesująca i pozwala spojrzeć na stosunek do konia z różnych perspektyw. W tym 

miejscu pragnę również podziękować każdemu z rozmówców za udział w niniejszych 

wywiadach, poświęcony czas zaangażowanie.  

Niniejsze rozmowy są dopełnieniem poprzednich dwóch rozdziałów tej pracy. W 

pierwszym rozdziale opisałam rolę, którą konie pełniły w życiu człowieka, dlatego zadałam 

moim rozmówcom pytania, które poruszają właśnie tę kwestię. Każda osoba, z którą 

rozmawiałam opowiedziała, jak szczególną rolę pełnił koń w rozwoju cywilizacji i kultury. 

Zwrócono uwagę na to, że początkowo konie były wykorzystywane w pracy na roli, 

transporcie, następnie w wojsku. Poruszyłam również kwestię tego, jak zmieniła się rola 

konia na przestrzeni lat. Początkowo była ona czysto użytkowa. Koń miał za zadanie 

pracować z człowiekiem i wykonywać jego polecenia, aby człowiek mógł przetrwać. Ta rola 

współcześnie jest inna. Konie dalej są podporządkowane ludziom. Nie są im już jednak 

niezbędne, na co zwrócili uwagę moi rozmówcy. Obecnie konie wykorzystywane są przede 

wszystkim w sporcie, rekreacji oraz hipoterapii. Stały się przyjaciółmi ludzi i ich partnerami.  

Drugi rozdział pracy dotyczy malarstwa końskiego. W tym rozdziale opisałam życie 

oraz twórczość czterech wybitnych polskich malarzy: Juliusza Kossaka i jego syna 

Wojciecha, Józefa Chełmońskiego oraz Ludwika Maciąga. Koń był obecny w sztuce każdego 

z nich od samego początku. Ludwik Maciąg był dodatkowo rzeźbiarzem i wiele ze swoich 

rzeźb poświecił postaci konia. W związku z tym zadałam moim rozmówcom pytania o to, 

dlaczego tak często i chętnie artyści przedstawiają w swoich pracach wizerunki koni. 

Odpowiedzi nie były zróżnicowane. Celem takiego postępowania jest chęć wyróżnienia tych 

zwierząt ze względu na ich zasługi oraz to, że one są po prostu piękne. Żadne inne zwierzę nie 

prezentuje się tak jak koń. Żadnego innego zwierzęcia nie wyróżnia taka szybkość, zwinność, 

płynność, gracja oraz duma. Zwrócono również uwagę na to, że ludzie postępują tak, aby 

zaspokoić swoje sumienie. Konie i ludzie byli nierozłączni. Te zwierzęta brały udział w 
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konfliktach, do których doprowadzili ludzie. Budując im pomniki czy malując obrazy chcemy 

im w ten sposób podziękować. Odwdzięczyć się za to, jak wiele im zawdzięczamy.  

Celem rozmów jest przybliżenie tego, jak współcześnie odbierane są konie oraz jaką 

rolę, w opinii moich rozmówców, pełniły kiedyś. Każdy z moich rozmówców jest związany z 

końmi od wielu lat, niektórzy od dziecka. Część z nich jeździ konno zawodowo, niektórzy już 

nie praktykują jeździectwa. Dbają jednak o to, aby konie ciągle były obecny w ich życiu, 

przez sztukę czy udzielanie się w różnego rodzaju wydarzeniach jeździeckich. Zaskakujące 

jest to, że niektórzy z moich rozmówców boją się koni, a mimo to darzą je ogromnym 

szacunkiem i miłością. 

Dobór rozmówców nie był przypadkowy. Spośród wszystkich przeprowadzonych 

rozmów wybrałam te, które w sposób szczególny dopełnią niniejszą pracę. Te wywiady 

wyjątkowo zapadły w mojej pamięci. Na moje pytania odpowiedzieli zawodowi jeźdźcy, 

patrioci, byli zawodnicy, artyści, a przede wszystkim miłośnicy koni. Przygotowując się do 

tych wywiadów miałam pewność, że na każde pytanie otrzymam wyczerpującą odpowiedź i 

opinię, która jest poparta latami doświadczenia. Moich rozmówców z końmi łączy szczególna 

więź. Spędzili lata pracując z nimi i stworzyli relację, której nie można zbudować z żadnym 

innym zwierzęciem. Przy doborze rozmówców ważne było dla mnie, aby byli to pasjonaci 

szanujący konie, darzący je ogromnym szacunkiem i zaufaniem. Wywiady przedstawione 

zostały w kolejności alfabetycznej.  
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Rozmówca: Artur Bober 

Artur Bober jest byłym zawodnikiem WKKW osiągającym wybitne sukcesy, 

wielokrotnym medalistą Polski oraz byłym trenerem kadry narodowej. Obecnie zajmuje się 

prowadzeniem stron “Legendy Polskiego Jeździectwa”  (legendypolskiegojezdziectwa.pl) 

oraz “Polska Cyfrowa Biblioteka Jeździecka” (pcbj.pl). Zadaniem tych projektów jest 

przypomnienie roli, jaką pełnili polscy patrioci w rozwoju jeździectwa. Pierwszy projekt ma 

podkreślić wagę wydarzeń jeździeckich, które miały miejsce w przeszłości. Strona zachęca 

młodych miłośników koni do zaznajomienia się z jeździecką historią Polski oraz przybliża to, 

czym jest hodowla I jeździectwo oraz jego wybitni przedstawiciele. 

Drugi projekt powstał, aby szerzyć wśród Polaków historię hippiki dzięki 

zdigitalizowanym pracom, do których obecnie jest utrudniony dostęp. Wiele prac znajduje się 

obecnie w zbiorach prywatnych.  

1. Pozbawiony pomocy. Czy człowiek mógł istnieć bez konia? 

Wydaje mi się, że gdyby istniał w przyrodzie smok, którego można byłoby ujeździć i 

który by wykonywał to, co koń, to koń nie byłby potrzebny. Pan Bóg stworzył konia, który 

istniał we współpracy z człowiekiem od początku, od  został udomowiony, to wtedy zaczęła 

się z nim współpraca, która trwała wieki. Ta współpraca od początku miała na celu jego 

wykorzystanie. Koń od zawsze był wykorzystywany do wykonywania pewnego rodzaju 

działań, poprzez pracę na roli, a następnie przez wszystkie wojny, aż do współczesności. 

Obecnie koń jest używany, jako partner do uprawiania sportu, rekreacji i odpoczynku. Jest 

partnerem, dzięki któremu można utrzymywać i rozwijać pewne rasy. Gdyby istniał jakiś 

zamiennik konia, to człowiek też dałby sobie z nim radę. Większa część egzystencji 

człowieka jest oparta na wykorzystywaniu i współpracy z końmi. 

2. Kulturowe konsekwencje oswojenia konia. 

W rolnictwie były początki. Gdy udomowiono konia, to został on wykorzystany we 

wszystkich sprawach. W wojsku służył do szybkiego przemieszczania się ludzi w 

zróżnicowanym terenie. Jego potrzeby żywieniowe nie były wymagające, więc przez kilka 

dni mógł żywić się tym, co znalazł lub tym, co mu podał człowiek. W rolnictwie, czy w pracy 

w domu, czy w działaniach związanych z życiem człowieka też był wykorzystywany. On nie 

pracował dla przyjemności. Dla konia najlepiej by było, gdyby pasł się na pastwisku, brykał i 

spał. W stadninach też konie są wykorzystywane. Za przykład można podać klacze, które 

rodzą źrebaki. Można stwierdzić, że konie były wykorzystywane przez człowieka od 

początku. Nie można jednak zapominać, że były one też wynagradzane. Darzone miłością, 

https://legendypolskiegojezdziectwa.pl/
https://pcbj.pl/
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otrzymywały to, co najlepsze, ale dalej były wykorzystywane czy to w boju, czy na roli. 

Dbano o nie po to, by później przyniosły jak najlepsze efekty w pracy.  

3. Zyski wynikające z współistnienia. 

Dzięki oswojeniu koń zyskał to, że był zadbany, mógł przedłużyć swoją linię, chociaż 

sam nie wiedział, że jego linia istnieje, ani czym byli kryci jego przodkowie. Oswojonym 

żyło się na pewno lepiej niż dzikim koniom. Chociaż nie wiem czy koń jest szczęśliwy, kiedy 

stoi 23h w boksie i na godzinę wychodzi na trening. Na Zachodzie ostatnio zrobiły się modne 

otwarte stajnie, gdzie zwierzę zawsze może wyjść i pochodzić. Koń jest zwierzęciem, które 

potrzebuje ruchu i taka była jego fizjologia. Teraz większość czasu stoi w boksie, a wymaga 

się od niego skoków i ciężkich treningów. W stajniach obecnie wprowadza się karuzele, żeby 

mogły się poruszać, ale dla konia najlepiej by było, gdyby był wolny i nikt nic od niego nie 

chciał.  

4. Sieci zależności. Koń i człowiek. 

Koń polega na człowieku. Sam nie jest w stanie już chociażby zdobyć pożywienia. 

Fizjologia się tak zmieniła, że nie jest w stanie zrobić już tego, co chce. Kiedyś były 

niezależne, ale człowiek się z nimi połączył w takim stopniu, że muszą na nim polegać. Sam 

sobie nie da rady. Został wykorzystany, teraz już sam sobie nie poradzi. 

5. Konsekwencje wojskowego wykorzystania koni. 

Gdyby nie było koni to taktyki wojenne, wojny toczyłyby się dłużej, były krwawsze. 

Ludzie mordowaliby się na stojąco, a konie wprowadziły zmianę taktyki, przemieszczania się 

na dużych odległościach. Mało kto wie, że podczas II wojny światowej Niemcy mieli ponad 

2 500 000 koni. Uważano, że mieli zmechanizowane wojsko, a 1/5 służyła, jako konie 

pociągowe. Słynny Picador był koniem taborowym, który ciągnął armaty. W Polsce 

przedwojennej było 3 900 000 koni, które były wykorzystywane przez wojsko w różnych 

celach. Koń pełnił ogromną rolę w rozwoju armii. Żadne zwierzęta nie wprowadziły do wojsk 

takich zmian i możliwości, jak konie. Karne, dające się podporządkować. Towarzyszyły z 

każdej strony. Ich rola była przeogromna. 

6. Koń i dowódca. Kulturowy obraz dowódcy i jego konia. 

Pikador jest koniem, który służył w wojsku, a potem w ciągu kilku miesięcy został 

zaciągnięty do sportu i z taką samą, być może nawet lepszą werwą, tam służył. Koń jest 

wszechstronny i tylko umiejętna praca człowieka i szkolenie pozwoli na to, żeby stał się 

wybitnym w każdej dyscyplinie. Wszyscy sławni dowódcy mieli swoje konie, jak Batory i 

Piłsudski. Oficerowie dbali o swoje konie. Istniały specjalne szkoły kawalerii. Człowiek 
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narzucał koniowi swoją wolę, więc ten ją pełnił, dlatego można powiedzieć, że każdy 

człowiek jest dowódcą swojego konia. One w większości nam się podporządkowują, ale 

bywają wyjątki. Szczególnie w armii dbano o konie i podległość konia była bardzo ważna. Od 

zdrowia koni zależało wszystko. Często o konie dbano bardziej niż o ludzi. 

7. Dlaczego koniom, podobnie jak ludziom, buduje się pomniki, maluje obrazy? 

Koń jest darem od Boga dla człowieka, żeby mógł się dalej rozwijać. Artyścilubili 

malować konie, bo w kulturze, w której żyli obrazy się dobrze sprzedawały. Nie wszyscy 

malarze potrafili to zrobić dobrze, bo koń ma cztery nogi i się rusza i ciężko jest ten ruch 

uchwycić. Te zwierzęta były tematem, który budził zainteresowanie. „Szał” Podkowińskiego 

czy „Czwórka” Chełmońskiego pokazały konie w dynamicznej formie, która się ludziom 

podoba. Uchwycenie koni w galopie nie jest łatwe. Dynamika tego zwierzęcia, nieokiełznana 

siła to elementy, które się bardzo dobrze sprzedają. Trzeba stworzyć coś, na co ludzie zwrócą 

uwagę, a to nie zawsze jest łatwe. Dobrze jest się pochwalić zwierzęciem dobrze 

uchwyconym. Zwłaszcza takim, które jest większe od człowieka.  

8. Czy kiedyś konie były darzone większym szacunkiem, a ich rola była bardziej 

znacząca? 

To wszystko zależy od podejścia człowieka. Konie używane w bałagułach na Podolu, 

Wołyniu raczej nie były zadbane. Ciągle na nich galopowano i były wychudzone. Wszystko 

zależy od kultury człowieka. Możnowładcy, którzy mieli swoje stadniny i hodowali konie 

mieli zupełnie inne podejście. Z końmi jest tak, jak z psami. Są ludzie, którzy wyrzucają psy, 

bo są im niepotrzebne. Podobnie jest w przypadku koni. Wydaje się, że koń jest ładną, dużą 

zabawką, a tak naprawdę posiadanie tego zwierzęcia to duża odpowiedzialność.  

9. Co obecnie mogą symbolizować konie? Jakie jest ich obecne znaczenie? 

Myślę, że koń jest wyznacznikiem majętności. Pochwalenie się w towarzystwie, że się 

jeździ konno wynosi człowieka. Jak również fakt, że się posiada konia we współczesnych 

warunkach. Konia trzeba utrzymać, a to nie jest tanie. Masztalerze jeżdżący konno z synami 

dyrektorów stadnin, którzy jeździli na najlepszych koniach, a ich ojcowie byli dowódcami 

ułańskimi, konkurowali z nimi i dzięki temu masztalerze się wybili. Zrobili kariery. Na 

przykład Janek Kowalczyk, który się wychował w biednej rodzinie, gdyby nie trafił do 

wojska i do koni, to byśmy nie mieli mistrza olimpijskiego. Mój przykład. Ja zacząłem 

jeździć dopiero w wieku 23 lat. Byłem uparty i zawzięty i po studiach trafiłem do stadniny 

koni pod Jelenią Górą, gdzie dyrektor dał mi wolną rękę. Dzięki temu zostałem, kim 

zostałem. Brałem udział w Mistrzostwach Świata, Europy, zostałem medalistą Polski oraz 
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trenerem kadry narodowej i olimpijskiej. W życiu wszystko zależy od człowieka. Sami się 

napędzamy i budujemy swoją pozycję. Jak się chce i pracuje, to może zostać kimś. Koń jest 

przyjacielem człowieka, którym musi się opiekować. Sam w życiu, bez tego przyjaciela nie 

dałby sobie rady.  

10. Do czego i dla kogo obecnie są przeznaczone konie? 

Ludzie hodują konie, bo je kochają, ale hodowanie dla samej miłości mija się z celem. 

Wszyscy hodowcy marzą o sukcesach. Ci, co hodują konie arabskie marzą o jak najlepszych 

wynikach, ci co zajmują się hucułami chcą, aby zajmowały się terapią dziecięcą. W tym 

współczesnym, zagonionym świecie koń stał się odskocznią do dobrej przeszłości. Teraz 

człowiek jest zagoniony, ciągle pracuje. Bardzo dobrze wpływa na niego kontakt ze 

zwierzęciem, które wymaga trochę pracy, odpowiedzialności.  

Koń był wykorzystywany przez człowieka przez wieki od momentu, w którym został 

udomowiony. Swoje początki ta współpraca miała w rolnictwie. Jak pisałam w pierwszym 

rozdziale, służył człowiekowi przez lata w pracy na roli, podczas wojen, przy transporcie oraz 

przemieszczaniu się. Taka współpraca z koniem trwała wieki. Teraz koń jest wykorzystywany 

w sporcie lub rekreacji. Nie znaczy to jednak, że jego rola jest mniej znacząca. Rozwój 

człowieka był oparty na wykorzystywaniu koni i to im najwięcej zawdzięczamy. Mój 

rozmówca zwrócił jednak uwagę na to, że gdyby na świecie istniało inne zwierzę, które 

wykonywałoby wszystkie te funkcje, które pełniły konie, to człowiek by pewnie oswoił tamto 

zwierzę i z nim rozpoczął współpracę. Można również powiedzieć, że konie w pewnym 

sensie zostały zmuszone do pracy dla człowieka. Dla nich wystarczające było wychodzenie na 

łąki. Mogły się paść dniami i nocami. Nie pracowały, cały czas były w stadzie i nikt ich do 

niczego nie zmuszał. Tymczasem został zmuszony do porzucenia odpowiadającego mu trybu 

życia na rzecz pracy z człowiekiem, która była ciężka i wymagająca. Czasem ponad jego siły. 

Nie można jednak zapomnieć, że były za tą pracę wynagradzane. Otrzymywały pożywienie, 

dach nad głową. Nie musiały się bać drapieżników. Wszystko to jednak działo się po to, aby 

dawały z siebie wszystko. Dobro konia było priorytetem. Jeśli nie był zadbany, najedzony, w 

dobrej formie, to jego wysiłek nie przynosił efektów. Współcześnie, w środowisku 

miłośników koni, coraz większą wagę przykłada się do pożywienia, które się im podaje. 

Ważne jest również, aby jak najwięcej były na dworze, dlatego coraz częściej, zwłaszcza na 

Zachodzie, powstają otwarte stadniny, które spełniają potrzeby koni. Mogą wyjść kiedy chcą i 

to jest dla nich najlepsze. W stajniach na wysokim poziomie buduje się dodatkowo karuzele, 

aby konie były przez jakiś czas w ruchu. Człowiek przez oswojenie konia doprowadził do 
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tego, że odebrał całą jego niezależność. Gdybyśmy teraz wypuścili konie na wolność, to by 

sobie nie poradziły. Nie byłyby w stanie same zdobyć pożywienia lub uciec czy obronić się 

przed drapieżnikami. Całkowicie polegają na człowieku, dlatego tak ważne jest, abyśmy o nie 

dbali i zapewnili im godne warunki do życia. 

Jak pisałam w pierwszym rozdziale, jedną z najważniejszych ról, którą pełniły konie 

była ta w wojsku. Dzięki nim armia mogła się szybciej przemieszczać, pokonywać trudne 

tereny. Mój rozmówca zwrócił uwagę na to, że dzięki wojskowemu wykorzystaniu koni, 

wojny miały szybszy i mniej krwawy przebieg. Konie są wytrzymałymi, zwinnymi i szybkimi 

zwierzętami, dlatego wojska osiągały dzięki nim sukcesy. Zwrócił również uwagę na to, że 

podczas II wojny światowej armia niemiecka miała ponad 2 500 000 koni. Wojsko, które było 

uważane za zmechanizowane wykorzystywało 1/5 swoich wierzchowców, jako konie 

pociągowe. W Polsce na kartach historii zapisał się wyjątkowy koń taborowy o imieniu 

Picador. To na nim właśnie Adam Królikiewicz zdobył brązowy medal na Olimpiadzie w 

Paryżu w 1924 roku. Picador miał 156 cm wzrostu i był ciemnogniady. Patrząc na niego 

widać było, że był to koń bardziej pociągowy niż wierzchowy.  Swoją ciężką pracą konie 

zapisały się na kartach historii. Człowiek postanowił im podziękować i uczcić ich pamięć 

budując pomniki i malując obrazy. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Konie są pięknymi, ale 

dynamicznymi i ruchliwymi zwierzętami. Uchwycenie ich ruchu jest wymagającą próbą dla 

artysty. Należy również zaznaczyć, że sztuka, która przedstawiała konie dobrze się 

sprzedawała.   

Obecnie konie, podobnie jak kiedyś, są symbolem majętności. Posiadanie konia 

wynosi człowieka, jest to pewnego rodzaju prestiż. Każdy, kto zastanawia się na zakupem 

konia musi być świadomy tego, że jest to kosztowne. I zakup i późniejsze utrzymanie takiego 

wierzchowca. Często zdarzają się niespodziewane wydatki, na które zawsze trzeba być 

gotowym. Obecnie konie wykorzystywane są przede wszystkim w sporcie i rekreacji. Jeżeli 

ktoś chce zawodowo zajmować się jeździectwem musi być świadomym tego, że koszty 

wzrastają jeszcze bardziej.  Dzisiaj o konie się dba. Istnieje również wiele organizacji, które 

dbają o ich dobrostan. Wiele jednak zależy od człowieka. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi 

na pytanie czy konie obecnie są darzone większym szacunkiem niż były w przeszłości. 

Wszystko zależy od stosunku i podejścia ludzi. Posiadanie konia jest ogromną 

odpowiedzialnością i nie każdy jest w stanie spełnić wymagania, jakie stawia posiadanie 

takiego zwierzęcia.  
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Rozmówca: Wowa Brodecki 

Wowa Brodecki to aktor. Człowiek, dla którego miłość do kawalerii oraz wierności i 

służby w Polsce stały się życiową misją. Samotnie przemierzał konno Europę, aby oddać 

cześć Polskim bohaterom. Do jednej z najważniejszych wędrówek zalicza rajd na Monte 

Cassino, gdzie wspólnie z koniem oddał hołd poległym. Z niezwykłą dumą i miłością 

opowiada o ojczyźnie i koniach, bez których nie wyobraża sobie życia. W pierwszym oraz 

drugim rozdziale pracy opisywałam rolę, jaką koń pełnił w wojsku. Służył człowiekowi, jako 

partner. Dzielnie przy nim trwał podczas wzlotów i upadków. Żołnierz i koń tworzyli jedność. 

Tak samo stało się w przypadku Wowy Brodeckiego i jego konia. To partnerstwo zawsze 

było oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.  

1. Pozbawiony pomocy Czy człowiek mógł istnieć bez konia? 

Całe moje życie, poza zajmowaniem się końmi, zajmowałem się również filmem, 

teatrem, paradami konnymi. Zawsze był koń, jak również jego udział w naszej kulturze. Od 

zarania. Wszystkie widowiska, nawet wojna, walki. Gdy my je oglądamy, to jest to dla nas 

widowisko. Jak to się mówi, „jaki koń jest, każdy widzi”, ale obserwując go widzimy, że on 

w każdym momencie zachowuje się inaczej. Konie szkolone, konie rajdowe, gdzie musi być 

spokój i niesamowita odwaga. Koń był tym obrazkiem, zawsze szedł za właścicielem. Tak był 

nauczony. Charakterystyczne jest to, że koń musi mieć swojego przewodnika. W stadzie jest 

nim najstarsza matka, a ogiery są podporządkowane. Na pastwiskach zawsze jest koń, który 

obserwuje wszystko i pilnuje. Jak zabierzemy takiego konia ze stada i ja staję się jego 

przewodnikiem, to takiego konia się łamię. Ja na rajdach, jak zostawiałem takiego konia 

przed sklepem i kazałem mu czekać, to on czekał. Nie ruszał się. To jest nie do uwierzenia. 

Zawsze na mnie czekał. Jak jechałem rowerem w Niemczech, to on biegł za mną. To jest 

wychowanie, przygotowanie. Kiedy byłem na Monte Cassino, to koń razem ze mną oddawał 

hołd. Miał opuszczoną głowę. Chodził ze mną po cmentarzu, nie odstępował mnie na krok. 

Koń mi towarzyszył całe życie, na różnych widowiskach. Nigdy nie był trzymany. Dobrze 

wychowany zawsze trzyma się właściciela, a to wymaga dużo pracy.  

Jak człowiek sobie wynalazł, bo to trzeba było złapać konia i go oswoić, to ten koń od 

zawsze człowiekowi towarzyszył. W polowaniach, przejazdach. Wszystkie boje były od 

zarania związane z końmi. Każda rasa miała swój własny charakter. My Polacy, dorobiliśmy 

się araba, ale znaleźliśmy taki moment, że te konie były u nas najlepsze na świecie. Oby to 

wróciło. Cały czas koń dawał nam siłę. Nasza kawaleria jest najsłynniejsza na świecie. Od 

nas się uczono, to słowo, „kawaleria”, brzmiało niesamowicie. W czasie wojny Niemcy 
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pokazywali tylko czołgi, ale to nieprawda! Ponad dwa miliony koni brało udział w walkach. 

Koń ratował życie, dawał, pracował. Wszystko, co najlepsze zyskaliśmy od konia. Bez niego 

człowiek nie istnieje. Na jego widok każdy odwraca głowę. Jak przejeżdżam przez miasto i 

ktoś mówi: „Boże, jaki piękny!”, to wiem, że to nie ja. Koń. To jest prawdziwe. Ja sobie nie 

wyobrażam życia bez koni. Po wojnie powstawały kluby, stadniny koni, stada ogierów. W 

latach 70. nie było uczelni bez klubu. Gdziekolwiek byłem, czy to w stadninach czy gdzieś 

indziej, tam nie ma ludzi, którzy pracują, bo muszą. To są pasjonaci, oni kochają konie i tej 

miłości nie zabraknie. Ona będzie zawsze. 

2. Kulturowe konsekwencje oswojenia konia. 

Wojny są konsekwencją. To, co jest tragiczne. Co innego hodowla koni, przejażdżki, 

polowania, rajdy. To jest piękne.  Była jeszcze ta tragiczna perspektywa, która zadziałała i na 

konie i na ludzi. Przez lata zginęło mnóstwo koni. W nie najlepiej było celować. To były 

tragiczne losy tych zwierząt. Jak rozwiązano w Ameryce kawalerię i rozstrzelano konia, to 

była to tragedia niesamowita. To zwierzę nie chciało tej wojny. To my, ludzie, zgotowaliśmy 

im ten los.  

3. Zyski wynikające z współistnienia.  

Koń potrzebuje opieki. Do dziś. Nawet te stepowe konie. Człowiek opiekował się 

nimi. Ja to czuję, że koń potrzebuje tej opieki. Człowiek od początku zajął się nimi. Nakarmił 

je, zrobił stajnię, przygotował. Człowiek realizuje potrzeby konia. Koń musi być pod opieką. 

4. Sieci zależności. Koń i człowiek. 

To zależy od temperamentu. Konia i człowieka. Weźmy na przykład jeźdźców. 

Jeździec, którego nie lubi koń. To się nie da. Po prostu, od początku więź trzeba budować. 

Nawet dzieci od początku zawiązują taką wielką więź, relację, że ten koń nawet w boksie już 

się z tym dzieckiem integruje. Czasem są konie niezależne, które trudno złamać. Są bardzo 

przeciw. Czasem one są mistrzami. Trudne, ale dzielne, wielkie. I ta zależność jest cały czas. 

Ona jest do dziś. 

5. Konsekwencje wojskowego wykorzystania koni. 

Oczywiście bardzo dużo wypadków, chorób. Zwłaszcza, jak stado jest duże. Nie było 

kiedyś lekarzy weterynarii na takim poziomie, jak obecnie. Złamana noga na przykład. Teraz 

medycyna jest na takim poziomie, że to leczymy. Kiedyś trzeba było konia zastrzelić. Koń 

musi być pod stałą opieką. Wszyscy żołnierze kochali konie, mieli swoje prywatne 

wierzchowce i dbali o nie szalenie. Zdarzały się jednak wypadki, dochodziło do katastrof, 

zwłaszcza na polu bitwy. Koń nie chciał walczyć, ale zawsze pomagał. Jak spadł zabity 
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żołnierz, ułan, to koń do niego wrócił. Do mogiły nawet przyszedł. To są te więzi. Konie są 

bardzo szlachetne, bardzo mądre, pamiętają, mają niesamowity instynkt samozachowawczy. 

Potrafią uratować jeźdźca z największej opresji. Koń czuje i niebezpieczeństwo i tą drugą 

stronę.  

6. Konie w historii militarnej. 

Jeśli chodzi o filmy, to „Lotna”. To był wybitny koń, którego wszyscy chcieli mieć. 

Jest coś takiego, jak widzi się wodza na pięknym koniu, to chce się tego wierzchowca 

pozyskać. Tu jest taka jakaś pozytywna rywalizacja. Były też różne konie w taborach 

wojskowych, np. Picador, które startowały na olimpiadach. Po prostu wybitne konie, które w 

armii osiągały cele pozawojskowe, tzn. skakały na olimpiadach, zawodach militarnych, 

międzynarodowych. My mieliśmy czołówkę, pierwszym olimpijczykiem był major 

Królikiewicz, który w 1924 roku na Olimpiadzie zdobył brązowy medal dla Polski. W 1980 

roku Janek Kowalczyk zdobył złoty medal dla Polski, a też był oficerem. Powstało 

zestawienie „100 koni na 100-lecie niepodległości”. Tam wymieniono 100 najsłynniejszych 

koni w historii. 

7. Koń i dowódca. Kulturowy obraz dowódcy i jego konia.  

Dowódca nie pójdzie spać, jak jego koń nie będzie nakarmiony, wyczyszczony i nie 

będzie stał w doskonałym miejscu. Nie zdarzy się oficerowi zsiąść z konia, mimo, że ma 

luzaka, który mu wyczyści konia i wszystko przygotuje. Oficer go sprawdzi, zobaczy, obejrzy 

konia. Upewni się. Piechota śpi, artyleria śpi, a koniarze, kawaleria działa. Oni muszą konia 

przygotować. Dopiero jak koń zjadł i był przygotowany, to ułan szedł na posiłek. Najpierw 

koń, a potem on. Nawet w trakcie przemarszu, w trakcie przerwy, piechota odpoczywała, a 

konia trzeba było nakarmić i napoić. Tak przerwa mijała i bez odpoczynku szli dalej. To 

musiała być miłość, więź z koniem. Niezależnie od tego, czy to był oficer czy ułan, każdy 

miał swój przykład, że koń go z jakieś opresji wywiózł, uratował. Człowiek  jednak głównie 

myśli o koniu i jego bezpieczeństwie. 

8. Dlaczego koniom, podobnie jak ludziom, buduje się pomniki, maluje obrazy? 

To jest ta więź. To jest ta miłość. Coś kochamy, to chcemy to mieć. Kochamy 

dziewczynę, to chcemy mieć jej zdjęcie. Ja mam każdego konia po kolei namalowanego. 

Każdy rajd jest namalowany. Bez koni nie ma życia. 

9. Czy kiedyś konie były darzone większym szacunkiem, a ich rola była bardziej znacząca? 

Ja myślę, że to się nie zmienia. W kręgach prawdziwych koniarzy szacunek do konia 

w dalszym ciągu jest. Kiedyś to był zawód, zajmowano się tym zawodowo. Jeżdżono, 
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walczono w kawalerii, a dzisiaj koń zmienił opcję. Nie musi walczyć. Odtworzone kawalerie i  

bitwy świadczą o tym, że ta miłość jest tak głęboka, że my dzisiaj chcemy ją pokazać. Ja mam 

szczęście być podpułkownikiem Kawalerii Ochotniczej w barwach 21. Pułku Ułanów 

Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Mało tego ja się urodziłem na Wołyniu. Ojciec ułan, więc 

cały czas byłem przy koniach. Po wojnie mieszkałem w jednostce wojskowej. I ja się 

nauczyłem od ojca tego szacunku do koni. Pamiętam, jak po pracy ojciec zawsze jeździł 

konno. Dzięki tej nauce mogłem przejechać tysiące kilometrów. Kulę ziemską bym objechał.  

10. Co obecnie mogą symbolizować konie? Jakie jest ich obecne znaczenie? 

Tradycja. My Polacy mamy tradycję, ale to jest tak na całym świecie. Aukcje koni. 

Każdy chce mieć pięknego konia i możliwość pokazania go. Artysta ma rzeźby. W Rzeszowie 

jest bardzo dobry pomnik Piłsudskiego na koniu. Warto to zobaczyć. To pozostanie. To jest 

wyraz piękna, wyraz szacunku, patriotyzmu, w tym mamy, Polacy, wielki swój wkład. Nie 

ma inaczej. Mało tego. W jeździectwie widzi się obecnie duży dopływ młodzieży. Rodzice się 

cieszą, bo wiedzą, że te dzieci są bezpieczne. Pod każdym względem. One uczą się szacunku 

do zwierzęcia. Tam się nie krzyczy, nie hałasuje. My jesteśmy podporządkowani zwierzętom. 

Wszystko musimy dookoła nich zrobić. One same nie wyjdą z boksu, one same nic nie zrobią. 

To jest taka norma. My gdzieś tam dostaliśmy to w genach. Ten obowiązek zajmowania się 

zwierzętami.  

11. Do czego i dla kogo dzisiaj są przeznaczone konie? 

Wyłącznie do sportu, rekreacji i hipoterapii. To są trzy główne kierunki w hodowli 

koni, tak jak araby na sprzedaż. Uciekamy od koni rzeźnych. Ludzi zastąpiły maszyny.  

Musimy się bardzo pilnować pod względem eksploatacji koni. Jak w Zakopanem na 

przykład. Te konie tam chodzą, ale oni je kochają, zarabiają na nich. Zdarza się, że koń 

padnie. Zawsze tak jest. Najpiękniejsze konie w sporcie też ulegają wypadkom i po zawodach 

odchodzą. Jeździectwo to również psychologia. Poznaliśmy tyle cech koni, że wiemy, że 

każdy jest inny. Nie możemy 10 traktować w ten sam sposób. Każdego trzeba traktować 

indywidualnie. W hipoterapii dzieci siedzące na koniach są szczęśliwe. Po paru lekcjach 

okazuje się, że to przynosi efekt. Dziecko się świetnie bawi. My pamiętamy, że nie możemy 

zrobić nic, co mogłoby zaszkodzić koniom. 

Komentarz 

Koń jest obecny w kulturze człowieka od zarania. Jak pisałam w pierwszym rozdziale, 

jego rola w wojsku, podczas wojen i walk była nieoceniona. Każdy koń jest inny i 

wyjątkowy. Łączy je jednak to, że każdy ma swojego przewodnika, człowieka. Konie, po tym 
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jak zostały oswojone musiały się nauczyć ufać ludziom i zacząć z nimi współpracować. 

Dzięki temu, że ciągle się o nie dba, przetrwały. Mój rozmówca jest z końmi związany od 

dziecka. Darzy je niezwykłym szacunkiem i miłością. Od pierwszych minut rozmowy 

mogłam zauważyć, jak ważną rolę pełnią w jego życiu. zauważyłam również, że ich relacja 

nie polega tym, że jeden podporządkowuje się drugiemu. Człowiek nie jest tylko jego panem. 

Jest przewodnikiem konia. W ich wspólnej relacji szukają harmonii, porozumienia, a przede 

wszystkim miłości. Dzięki tak niezwykłej więzi koń podporządkował się człowiekowi i z 

chęcią robi to, czego jego towarzysz od niego wymaga. W tej relacji człowiek dba o konia i 

odwrotnie. Wspólnie przeżyte przygody doprowadziły do bezgranicznego zaufania. To 

zaufanie było wykorzystywane przede wszystkim w armii. Dzięki niemu wspólnie brano 

udział w najcięższych bitwach. Bywało, że człowiek lub koń ginęli na polu walki, jednak 

celem pary było wyjście z opresji w jak najlepszym stanie. Kiedyś medycyna nie była na 

takim poziomie, na jakim jest obecnie. Zdarzało się, że konie łamały nogi. Wtedy żołnierz 

musiał pożegnać się ze swoim wierzchowcem. Była to niesamowita strata. Współcześnie 

można uratować tak poszkodowanego konia. Żołnierz nigdy nie zostawił swojego 

wierzchowca, tak samo koń, zawsze wracał do swojego towarzysza. Naturalnym instynktem 

koni jest ucieczka, gdy zbliża się niebezpieczeństwo. Potrafił jednak wytrwać i uratować 

człowieka, który go dosiadał. Relacja, która zawiązała się między koniem a dowódcą, jest 

niezwykle ważna dla Wowy Brodeckiego. Odpowiedzialny jeździec nigdy nie pójdzie 

odpoczywać, jeśli nie ma pewności, że jego koń jest bezpieczny, ma co jeść i pić oraz 

odpowiednie miejsce do spania. W kawalerii panowała taka zasada, że najpierw zaspokajano 

potrzeby konia, a dopiero potem ludzi. Kiedy inne wojska odpoczywały, kawaleria działała. 

Konie musiały być wypoczęte, napojone, wyczyszczone oraz przygotowane do dalszej drogi 

lub walki. Takie postępowanie było dowodem wyjątkowej więzi, jaka panowała wówczas w 

wojsku między żołnierzami a ich wierzchowcami.   Włodzimierz Brodecki zwrócił 

również szczególną uwagę na polską tradycję i to jak silnie jest ona związana z końmi. Za 

nasza dumę możemy uznać araby. Zwłaszcza te wyhodowane w Janowie Podlaskim. Dzięki 

nim o Polsce zrobiło się głośno na całym świecie, a ludzie z najdalszych zakątków 

przybywali do Janowa na aukcje i kupowali konie, które zostały u nas wyhodowane.  

Mój rozmówca uważa, że współcześnie konie są przeznaczone przede wszystkim do 

sportu, rekreacji, a także hipoterapii, która już po kilku zajęciach przynosi niesamowite 

efekty. Dzieci, bo to one w szczególności z niej korzystają, stają się szczęśliwsze, otwierają 

się, a dzięki jeździe ich problemy znikają w całości lub częściowo. Obcowanie z końmi uczy 



ROZDZIAŁ 3 

 111 

pokory, cierpliwości, szacunku i odpowiedzialności. Dziecko, które zaczyna jeździć konno 

musi zaufać swojemu wierzchowcowi i powierzyć mu siebie. Koń od razu wyczuje, że osoba 

go dosiadająca się boi. Koń nie chce zrobić krzywdy. Jeśli poddamy mu się i zaufamy, on 

nam się odwdzięczy tym samym. A może nawet i czymś więcej. Ważne jest również, abyśmy 

pamiętali, że do każdego konia musimy podchodzić indywidualnie. Nie ma dwóch takich 

samych. I to jest również tym, co je wyróżnia i sprawia, że są wyjątkowe.  
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Rozmówca: Lena Czakańska 

Lena Czakańska jest zawodniczka LKJ Ochaby. W 2021 roku została laureatką 

Nagrody OLYMPIC CHAMPION JAN KOWALCZYK TOUR. Trzy lata temu została 

wicemistrzynią Opolszczyzny w ujeżdżaniu. Pomimo młodego wieku już odnosi sukcesy w 

sporcie, którym jest jeździectwo. Konie zajmują w jej sercu wyjątkowe miejsce. Zwłaszcza 

jeden, Victory, na której odnosi sukcesy. 

1. Pozbawiony pomocy. Czy człowiek mógł istnieć bez konia? 

Uważam, że człowiek mógł istnieć bez pomocy konia. Wiadomo, że koń bardzo 

przyspieszył rozwój cywilizacji, bo przez długi czas stanowił jedyne źródło transportu dla 

człowieka. Wiele budowli też powstało szybciej, bo to konie przewoziły materiały. Myślę, że 

człowiek poradziłby sobie bez konia i mógłby się bez niego rozwijać. Nie byłoby to takie 

szybkie, trochę by to zajęło. Nie byliśmy całkiem od nich zależni. Teraz już na pewno nie, ale 

uważam, że kiedyś ludzie też tak całkowicie na nich nie polegali.  

2. Kulturowe konsekwencje oswojenia konia. 

Bez koni na pewno inaczej by wyglądały wojny. Byłaby to wtedy głownie piechota. 

Nie byłoby jeździectwa jako sportu i myślę, że koń nie byłby tak często obecny w sztuce, 

gdyby nie to, że był tak bliski człowiekowi w codziennym życiu. 

3. Zyski wynikające z współistnienia. 

Myślę, że koń tylko stracił. Tworzymy teraz konie według ustalonych wzorców. 

Hodujemy je i ostatecznie konie służą teraz tylko do pokazów albo do pracy w sporcie. Koń 

stracił wiele, przede wszystkim wolność przez to, że jest przydatny dla człowieka. 

4.   Sieci zależności. 

W dzisiejszych czasach koń jest kompletnie zależny od człowieka. Praktycznie nie ma 

dzikich koni, są na świecie nieliczne stada. Koń dzięki człowiekowi ma jeszcze prawo bytu 

m.in. dlatego, że się przydaje w sporcie czy rekreacji. Myślę, że dzięki temu, że są one teraz 

przydatne, to ten gatunek nigdy nie wyginie. Koń tak się zadomowił w naszej kulturze i 

sztuce, że chyba nigdy nie zniknie. Człowiek dzięki koniowi mógł rozwinąć bardzo transport 

i współcześnie bardzo sport.  

Widziałam kiedyś zdjęcie, jak po pierwszej wojnie światowej żołnierze ustawili się w 

kształt głowy konia w celu oddania czci koniom, które zginęły podczas wojny. Wywołuje to 

we mnie oburzenie, takie skrajne emocje, kiedy myślę o tych, nieświadomych niczego, 

koniach, które są prowadzone na wojnę i są traktowane, jak żołnierze. Tak jak oni ponoszą 
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śmierć i konsekwencje tego, że jest konflikt między ludźmi. Wydaje mi się, że tylko konie są 

zwierzętami, które aż w takim stopniu poniosły śmierć na wojnie. 

5. Koń i dowódca. Kulturowy obraz dowódcy i jego konia. 

Myślę, że na podstawie jedynej pary, którą znam, Piłsudskiego i Kasztanki, to mogę 

powiedzieć, że oni byli duetem, który był ważny dla Polaków dlatego, że nasz naród 

utożsamiał Piłsudskiego z wyzwoleniem. Bardzo niewielu żołnierzy zwracało uwagę na 

swojego konia. A fakt, że Kasztanka miała imię, nie była po prostu jednym z wielu koni, 

myślę, że uświadomił ludziom, że jednak te konie walczą na wojnie tak, jak żołnierze. 

Moje konie są dla mnie ważniejsze niż większość ludzi. Są dla mnie ważne prawie tak 

samo, jak rodzice. Wiem, że ten koń tego nie rozumie. Może się to wydać trochę egzaltowane 

i nawiedzone, ale mój podstawowy koń, Victory, ma dla mnie ogromne znaczenie. Nie wiem, 

czy to dzięki temu, że mogę niej nią brać udział w zawodach, pewnie też. Pewnie to też jest 

podszyte tym, że ona w jakimś stopniu spełnia moje ambicje, jako zawodnika. Zawsze się 

boję, że się jej coś stanie. Jest dla mnie niesamowicie ważna. Jest dla mnie jak dziecko. 

Kiedyś mnie się wydawało, że ludzie czasami przesadzają, kiedy mówią o swoich 

zwierzętach, ale teraz to czuję i rozumiem. Teraz wiem, że jest to możliwe, żeby stawiać 

konia ponad wielu ludzi.  

6. Dlaczego koniom, podobnie jak ludziom, buduje się pomniki, maluje obrazy? 

Wydaje mi się, że konie zawsze inspirowały ludzi. Utożsamiały siłę i wolność. To 

zazwyczaj są rzeczy, do których ludzie dążą przez całe życie. Mi się wydaje, że to, że koń jest 

postawny, ale jednak ma grację, ma taką tajemnicę. Nie są takie wierne jak psy, nie są takie 

proste w obsłudze, nie są do końca uległe. Wydaje mi się, że koń może pod tym względem 

inspirować ludzi i może być symbolem wolności i takiego też swojego własnego charakteru. 

7. Czy kiedyś konie były darzone większym szacunkiem, a ich rola była bardziej znacząca? 

To jest trudne pytanie, ponieważ dostawałam wiele sprzecznych odpowiedzi, kiedy 

sama o to pytałam. Kiedyś mniej się przejmowano losem zwierząt. Traktowano je, jakby nie 

miały jakichkolwiek uczuć, jakby nie czuły bólu. Myślę, że jeśli rodzina miała z niego 

pożytek, to był darzony szacunkiem, bo nie dało się go zastąpić niczym innym, ale też 

świadomość ludzi była dużo mniejsza. Myślę, że teraz są bardziej szanowane. Nie są już tak 

przydatne w życiu codziennym. Wydaje mi się, że teraz w większości konie posiadają 

pasjonaci. Teraz świadomość jest już dużo większa. Teraz działają specjalne organizacje, 

które dbają o dobrostan zwierząt. Warunki, w których kiedyś żyły konie, dzisiaj możemy 

uznać za skandaliczne, ale wtedy nikt się tym nie przejmował.  
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8. Co obecnie mogą symbolizować konie? Jakie jest ich obecne znaczenie? 

Teraz to, że ktoś ma konia jest symbolem bogactwa. Utarło się, że jeździectwo jest 

sportem dla elit, co nie do końca jest prawdą. Koń cały czas symbolizuje to, co zawsze 

symbolizował: wolność i siłę. Często był też tak przedstawiany. Również też jako charakterne 

zwierzę.  

9. Do czego i dla kogo dzisiaj są przeznaczone konie? 

Teraz są przeznaczone głównie do rekreacji i sportu. Są też ludzie, którzy traktują 

konia, jak przyjaciela podobnego do psa. Przychodzą się nimi zająć, wyprowadzić na spacer. 

Dla mnie koń jest zwierzęciem, które trzeba traktować z pewną dyscypliną. Chcę dla konia 

dobrze. One też budzą taki szacunek, może dlatego też są bardziej majestatyczne. Myślę, że 

konie są bardziej ludzkie niż jakiekolwiek inne zwierzęta. 

Komentarz 

Według mojej rozmówczyni oswojenie konia nie było niezbędne w rozwoju 

cywilizacji. Człowiek byłby w stanie poradzić sobie bez niego. Nie ukrywa jednak, że byłoby 

dużo trudniej się rozwinąć. Mówi również, że w przeszłości nie polegano na koniach 

całkowicie. Oczywiście, tak jak pisałam w pierwszym rozdziale, pomoc konia przyspieszyła 

wiele procesów, ale gdyby ich nie było, ludzie by sobie poradzili. Konie wprowadziły wiele 

zmian w życiu ludzi. Przede wszystkim zmieniły to, jak wyglądały wojny. Gdyby nie 

wierzchowce, wojska składałyby się głównie z piechoty. Kawaleria by nie istniała. 

Jeździectwo by się nie rozwinęło do takiego stopnia, w jakim podziwiamy je dzisiaj. Również 

sztuka rozwijałaby się w innym kierunku. Konie były towarzyszami ludzi w ich codziennym 

życiu i to wpłynęło na to, że coraz częściej pojawiały się na obrazach.  

Według Leny Czakańskiej koń stracił, dzięki temu, że został oswojony. Przez to, że 

stał się człowiekowi niezbędny stracił wolność i niezależność. Obecnie konie 

wykorzystywane są w sporcie, rekreacji i hodowli. Możemy dowolnie krzyżować rasy i 

tworzyć nowe. Konie stały się własnością ludzi i są im podległe. Na świecie już praktycznie 

nie ma dzikich koni. Te oswojone mają prawo bytu tylko dlatego, że są człowiekowi 

potrzebne przede wszystkim w sporcie. Dzięki temu ten gatunek najprawdopodobniej nigdy 

nie wyginie. Tak bardzo zadomowił się w naszej kulturze i sztuce. 

Konie służyły wiernie człowiekowi podczas wojen. Wywołuje to oburzenie u mojej 

rozmówczyni. Uważa, że konie nie były świadome podejmowanego ryzyka. Wiele z nich 

ginęło i ponosiło bolesne konsekwencje walk. Nie było to konieczne. Konie były zmuszane 

do walk w konfliktach, do których doprowadzili ludzie. To były ich walki, a zmuszali 
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niewinne stworzenia do udziału w nich. Poległe konie zostały jednak upamiętnione w 

niezwykły sposób. Lena Czakańska wspomina zdjęcie, na którym stoją żołnierze i tworzą w 

ten sposób głowę konia. Żadne inne zwierzę nie poległo na polu walki aż w takiej liczbie, jak 

konie.   

Relacja mojej rozmówczyni z jej końmi jest niesamowita. Jak sama mówi, jej 

zwierzęta są dla niej ważne tak samo jak rodzina. Zwłaszcza klacz Victory, na której startuje 

w zawodach i osiąga sukcesy. Na pewno ma to swoje korzenie w tym, że klacz spełnia 

wymagania i ambicje amazonki. 

W drugim rozdziale pisałam, że konie są inspiracją dla wielu artystów. To właśnie 

dlatego powstają obrazy i pomniki. Chcemy uczcić ich pamięć i je wyróżnić. Konie są dla 

malarzy i rzeźbiarzy pewnego rodzaju tajemnicą. Nie ma dwóch takich samych. Każdy jest 

inny i wyjątkowy. Żaden nigdy nie podda się człowiekowi całkowicie. Być może dlatego nie 

każdy traktuje je z należytym szacunkiem. Każdy podchodzi do koni na swój własny i 

osobisty sposób. Jeździec musi zbudować więź z koniem. Muszą się nawzajem poznać. Jeden 

uczy drugiego czegoś innego i wyjątkowego. Nie ulega jednak wątpliwości, że i jeździec i 

koń osiągną wiele dzięki wzajemnemu szacunkowi i zaufaniu. Obecnie coraz częściej zwraca 

się uwagę na dobrostan zwierząt oraz na ich komfort fizyczny, a także psychiczny. W 

przeszłości nie przejmowano się losem zwierząt. Służyły one tylko za narzędzie pracy. Teraz 

każdy miłośnik zwierząt zwraca uwagę na warunki w jakich żyją. Dba o ich samopoczucie. 

Ich dobro stało się priorytetem.  

W dzisiejszym świecie koń jest wykorzystywany przede wszystkim w sporcie i 

rekreacji. Istnieją również ludzie, którzy nie czują potrzeby jazdy. Wystarczy im obcowanie z 

koniem i tworzenie wspólnej relacji. Niezbędne jest jednak zaprowadzenie pewnej 

dyscypliny. Koń ma się podporządkować człowiekowi, a jeździec ma okazać zwierzęciu 

szacunek i o nie dbać. 
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Rozmówca: Dawid Kubiak 

Dawid Kubiak jest członkiem Narodowej Kadry Seniorów oraz uczestnikiem wielu 

konkursów wysokiej rangi, jakim jest na przykład konkurs Grand Prix. Z końmi jest związany 

od dziecka. Szkolił się pod okiem wybitnego jeźdźca, Grzegorza Kubiaka, który jest także 

jego ojcem. Konie zajmują szczególne miejsce w życiu Dawida prywatnie, a zwłaszcza w 

życiu zawodowym.  

1. Pozbawiony pomocy. Czy człowiek mógł istnieć bez konia? 

Na pewno na początku swojego istnienia człowiek radził sobie bez konia. Udomowił 

go dopiero po jakimś czasie, aczkolwiek wykorzystanie siły konia m.in. do celów rolniczych, 

mocno ułatwiło jego życie. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez samochodu. W pewnym 

momencie stało się tak, że koń został nieodzownym partnerem człowieka.  

2. Kulturowe konsekwencje oswojenia konia. 

Koń był wykorzystywany w armii. Człowiek nauczył się wykorzystywać jego siłę i 

rozmiary do wszelakich przedsięwzięć. Pomoc konia była nieoceniona, czynnościach, w 

których ludzie sami sobie nie radzili.  

3. Zyski wynikające z współistnienia.  

Człowiek zyskał wiele. Jednak, tak jak mówiłem wcześniej, wykorzystał siłę i 

rozmiary konia, co bardzo ułatwiło jego życie. Wiele rzeczy, które wcześniej były 

niedostępne, stały się osiągalne. Co mógł zyskać koń? Jeśli chodzi o samą hodowlę, to koni 

mogłoby się rodzić zdecydowanie mniej, gdyby nie to, że są teraz użytkowane m.in. w 

sporcie. Konie zyskały bezpieczniejsze życie. Życie, w którym drapieżniki nie czają się za 

rogiem. Nie muszą się martwić o pożywienie. Jeśli tylko trafią w odpowiednie miejsce, do 

odpowiedzialnych ludzi, to wolność też nie jest im odbierana, ograniczana tak, jak mogłoby 

się wydawać. Uważam, że ostatecznie to końskie życie wychodzi na plus przy zachowaniu 

pewnych norm.  

4. Sieci zależności. Koń i człowiek. 

Wydaje mi się, że pewnie część osób traktowała konie w taki sposób, by maksymalnie 

wykorzystać ich możliwości. Na tym się ich rola kończyła. To było bardzo przedmiotowe 

traktowanie. Na pewno istniała część ludzi, która podchodziła do tego stworzenia w sposób 

bardziej empatyczny. Starała się nawiązać jakąś bliższą relację z koniem. Z biegiem czasu te 

proporcje się zmieniają. Na przestrzeni ostatnich, powiedzmy 20 lat, gdzie ja już funkcjonuję 

i kojarzę życie z końmi, mocnomocno się to zmieniło. Ludzi empatycznych i  podchodzących 

do tego zwierzęcia w sposób troszeczkę szerszy, niż tylko wykorzystujący jego możliwości, 
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jest zdecydowanie więcej, niż byłoby to te 20 lat temu. To jest akurat czas, który ja mogę 

ocenić. Można powiedzieć, że te proporcje kiedyś jeszcze bardziej się różniły, czyli więcej 

było ludzi, którzy traktowali te konie przedmiotowo. 

5. Koń i dowódca. Kulturowy obraz dowódcy i jego konia.  

Do dzisiaj u nas w sporcie tak się to przedstawia. W jakimś stopniu koń musi się 

podporządkować człowiekowi, żeby mogło to jakoś funkcjonować. Ja może nawet nie 

odbieram tego, jako dowódcę, a bardziej jako atletę, w sporcie przynajmniej. Częścią tego 

zespołu, która odpowiada za fizyczność jest zdecydowanie koń. Człowieka, zawodnika 

utożsamiłbym z trenerem, który na treningu troszeczkę tego konia dociska, żeby dał z siebie 

więcej, niż może by chciał. Przez to można doprowadzić do rozwoju tego konia. Dobrzy 

dowódcy, jeśli zbudują dobre, odpowiednie relacje ze swoimi podwładnymi, to zdecydowanie 

więcej potrafią z takiej współpracy wyciągnąć. To jest lepsze rozwiązanie niż taki 

zamordyzm, który w pewnym momencie kończy się buntem. Relacja z koniem wygląda tak 

samo. Trzeba znaleźć taki złoty środek między rygorem a rozpieszczaniem.   

6. Dlaczego koniom, podobnie jak ludziom, buduje się pomniki, maluje obrazy? 

Według mnie są ludzie przeciętni, a są też wybitni, których warto docenić i o nich 

pamiętać. Podobnie jest z końmi. Jedne mają trochę więcej szczęścia. Trafiają do 

odpowiednich zawodników, którzy pozwalają im się rozwijać i pokazać. Konie są różne, tak 

jak ludzie. Charakter przystosowany do sportu jest często bardzo różny i tego się nie da 

niczym zastąpić. Koń może być najlepiej zbudowany na świecie, przygotowany do sportu, ale 

jeśli jego charakter nie pozwala na pracę w drużynie, nie chce się podporządkować i nie lubi 

uprawiać sportu, to ciężko, żeby wykorzystał swój potencjał. Pomniki się stawia, bo docenia 

się nieprzeciętne jednostki.  

7. Czy kiedyś konie były darzone większym szacunkiem, a ich rola była bardziej znacząca? 

Zależy z jakiej strony na to spojrzymy. Według mnie, dla takiego przeciętnego 

człowieka, który nie miał z końmi nigdy wiele wspólnego, ten stosunek zmienił się na plus. 

Konie są postrzegane, jako taki towar luksusowy. Te najlepsze konie sportowe są bardzo 

drogie. Uważam, że ten stosunek do zwierząt, czy to koni czy psów, bardzo się zmienił. Tej 

empatii jest zdecydowanie więcej. Myślę, że konie docenia się teraz bardziej niż kiedyś. Jeśli 

chodzi o ludzi, którzy kiedyś mieli do czynienia z końmi, chociażby w rolnictwie, to możliwe, 

że ten stosunek do konia się zmienił. Koń przestał być już tak potrzebny, jak był w 

przeszłości. Mówię tu o czasie, w którym koń w jakimś stopniu odpowiadał za byt człowieka. 

Wszystko jest teraz zmechanizowane, więc konie nie są teraz tak potrzebne i niezbędne.  
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8. Co obecnie mogą symbolizować konie? Jakie jest ich obecne znaczenie? 

Chyba do dzisiaj jest tak, że koń jest wyznacznikiem poziomu życia. Świadczy o 

majętności człowieka. Posiadanie konia i możliwość uprawiania jeździectwa są uważane za 

dobro luksusowe.  

9. Do czego i dla kogo dzisiaj są przeznaczone konie? 

Użytkowanie koni jest bardzo szeroko pojęte. Dla mnie zawsze najważniejszy będzie 

sport i użycie konia w sporcie. Konie potrafią leczyć, chociażby przez hipoterapię. Nie trzeba 

nawet na ich jeździć, żeby miały dobry, pozytywny wpływ na chore osoby. Myślę, że konie 

nadal są użytkowane w mniejszych gospodarstwach. Konie mogą być dostępne dla każdego. 

To tylko kwestia doboru. Dzieci jeżdżą konno i potrafią też utrzymać relację z koniem, jak z 

pupilem. Osoby dorosłe też jeżdżą, podziwiają, malują, wykorzystują na roli. Grupa 

społeczna, która uprawia ten sport jest tak szeroka. Patrząc na to, jak wiele osób z różnych 

branż uprawia jeździectwo hobbystycznie, można powiedzieć, że są to osoby bardziej lub 

mniej zamożne, ale zupełnie nie ma to znaczenia.  

Komentarz 

Człowiek na początku swojego istnienia wykonywał wszystkie czynności niezbędne 

do przeżycia bez użycia konia. Dopiero po pewnym czasie, kiedy człowiek go oswoił, zaczął 

na nim polegać. Ludzie nauczyli się wykorzystywać siłę oraz masę koni do wykonywania 

pewnych zadań. Praca na roli zmieniła się. Stała się efektywniejsza. Zmieniło się łowiectwo 

oraz armia. Wówczas człowiek nie wyobrażał sobie życia bez konia, podobnie jak my obecnie 

nie wyobrażamy sobie życia bez niektórych udogodnień. Jednym z takich udogodnień jest 

dzisiaj m.in. samochód. Jak pisałam w pierwszym rozdziale, człowiek dzięki oswojeniu konia 

wiele zyskał. Według Dawida Kubiaka koń zyskał także. Wierzchowce otrzymują 

pożywienie, żyją w bezpiecznych stajniach, nie muszą się bać drapieżników. Rodzi się ich 

również znacznie więcej niż na wolności. Każdy z nowonarodzonych źrebaków ma 

zapewnioną opiekę. Moi wcześniejsi rozmówcy zwrócili uwagę na fakt, iż przez oswojenie 

koniom została odebrana wolność i niezależność. Z tej rozmowy wynika co innego. Jeśli 

konie trafią do odpowiednich ludzi, to ta wolność dalej im towarzyszy. Pomimo tego, że 

wychodzą na ograniczonej wielkości padoki, mogą się wybiegać. Spędzić czas z innymi 

końmi. Można zatem powiedzieć, że konie zachowały kawałek dawnego życia i ich dzika 

natura nie została w pełni poskromiona.  

W przeszłości konie były traktowane przedmiotowo. Były niezbędnym narzędziem do 

pracy. Ludzi, którzy traktowali je w taki sposób było wtedy zdecydowanie więcej. Niewielka 
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garstka patrzyła na konie szerzej i starała się utworzyć z nimi więź. Te proporcje zmieniły się. 

Zwłaszcza przez ostatnie 20 lat. Dużo więcej ludzi obecnie bardziej dba o konie i przedkłada 

ich dobro ponad swoje. 

Koń musi podporządkować się człowiekowi. Nie mówimy tu jednak o relacji koń – 

dowódca. Chodzi raczej o relacji, w której człowiek jest trenerem. Jego zadaniem jest 

doprowadzenie konia do jak najlepszej formy bez zmuszania go do treningu czy cierpienia. W 

tej relacji koń musi podporządkować się człowiekowi, który go pcha do przodu. Dba o jego 

dobrostan. Koń jest odpowiedzialny za fizyczność. Jednak to człowiek doprowadza go do 

szczytowej formy dzięki regularnym treningom, odpowiedniej diecie, a także poprzez 

odpoczynek. Człowiek musi darzyć konia szacunkiem i zrozumieniem. To jest podobna 

relacja do tej, która tworzy się między dowódcą a podwładnym. Jeśli relacja jest pozytywna, 

to i efekt jest dobry i łatwiej jest w taki sposób osiągnąć sukces. Dawid Kubiak wspomina o 

znalezieniu złotego środka pomiędzy rygorem a rozpieszczaniem. Nie można popadać ze 

skrajności w skrajność. Należy znaleźć czas na trening i dyscyplinę, a także na odpoczynek i 

przyjemności. Pośród koni, podobnie jak wśród ludzi, można znaleźć wybitne jednostki, które 

należy upamiętnić, oddać im w jakiś sposób cześć. Aby zostać zauważonym i docenionym, 

należy mieć jednak odrobinę szczęścia. Koń musi trafić w ręce odpowiednich ludzi, którzy 

dobrze się nim zajmą i wydobędą z niego to, co najlepsze.   

Mój rozmówca zwrócił również uwagę na to, że na przestrzeni lat stosunek do konia 

znacząco się zmienił. Prawdą jest, że konie nie pełnią już funkcji, od których zależy byt 

człowieka. Ludzie podchodzą do koni z coraz większą empatią. Dbają o nie, troszczą się, 

czasem nawet bardziej niż o siebie samych. Kiedyś konie były niezbędne, aby przetrwać. 

Dzisiaj już tak nie jest. Dalej jednak stanowią ważny element naszego codziennego życia. Nie 

są jednak dostępne dla każdego. Posiadanie konia dalej jest wyznacznikiem majętności, 

bogactwa. Posiadanie konia czy możliwość uprawiania jeździectwa odbierane są jako 

pewnego rodzaju dobro luksusowe, na które nie każdy może sobie pozwolić.  

Współcześnie konie są wykorzystywane przede wszystkim w sporcie oraz rekreacji. 

Nieoceniona jest także ich rola w hipoterapii, poprzez którą uczestniczą w leczeniu przede 

wszystkim dzieci. Sama jazda nie jest niezbędna, aby zajęcia miały pozytywny wpływ na 

zdrowie dziecka. Niesamowite jest to, jaką relację potrafią stworzyć najmłodsi z 

wierzchowcami. Traktują ich, jak swoich pupili. Więź, jaka się między nimi tworzy oparta 

jest na zaufaniu, szczerości oraz bezgranicznej miłości.  
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Rozmówca: Michał Kubiak 

Michał Kubiak jest zawodnikiem startującym w wysokich konkursach skokowych. 

Oprócz zawodowego jeździectwa zajmuje się profesjonalnym treningiem koni i jeźdźców, a 

także przygotowuje konie do sprzedaży. Na co dzień trenuje w Stajni Chojnów pod okiem 

wybitnego polskiego jeźdźca i zarazem swojego ojca, Grzegorza Kubiaka.  

1. Pozbawiony pomocy. Czy człowiek mógł istnieć bez konia? 

Na pewno mógłby istnieć, aczkolwiek rozwój człowieka i całej cywilizacji byłby 

mocno utrudniony, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport różnego rodzaju towarów. Człowiek 

nauczył się wykorzystywać wielkość i siłę, którą koń dysponował, by ułatwić swoje życie. 

2. Kulturowe konsekwencje oswojenia konia. 

Chyba przede wszystkim chodzi o transport, w którym konie były wykorzystywane. 

Na pewno bez koni inaczej wyglądałyby wojny. Nie rozgrywałyby się tak dynamicznie, ale 

też tak wiele z koni by nie padło na skutek tego, do czego doprowadził człowiek. 

3. Zyski wynikające z współistnienia. 

Na pewno koń zyskał dach nad głową, dostęp do pożywienia i spokój dla swojego 

rozwoju. Człowiek dzięki temu, że go oswoił może go hodować według ustalonych przez 

siebie reguł i przewozić do różnych zakątków świata.  

Człowiek bardzo szybko przyzwyczaja się do rzeczy, które mu ułatwiają życie. Jeżeli 

był przyzwyczajony do konia i w pewnym okresie historii spełniał on bardzo dużą rolę, gdyby 

go zabrakło, myślę, że miałoby to bardzo duże konsekwencje. Oczywiście człowiek sam by 

sobie poradził, ale potrzebowałby na to czasu. nie rozwinąłby się tak szybko, jak przy 

pomocy konia i wiele czynności zajmowałoby mu dużo więcej czasu.  

4. Konsekwencje wojskowego wykorzystania koni. 

Na pewno ekspansja różnych krajów postępowała dużo szybciej. Dzięki sile koni i 

temu, że szybko się poruszały ludzie zyskali, a wojsko miało większe możliwości. Można 

powiedzieć, że kiedyś na polu bitwy koń zastępował pewnego rodzaju czołg, bez którego w 

dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie armii. Wojsko zyskało siłę, prędkość, dzięki 

którym się rozwinęło.  

5. Koń i dowódca. Kulturowy obraz dowódcy i jego konia. 

Ja jako dowódca, jako jeździec, jako zawodnik podchodzę do każdego konia z taką 

samą miłością, opieką i zaangażowaniem. Podejrzewam, że dowódca militarny też poświęcał 

wiele, aby jego koń miał zawsze odpowiednie warunki, dostęp do wody i pożywienia. Nie 

poświęcał mu zapewne tyle czasu, ile my poświęcamy dzisiaj, ponieważ miał inne i 



ROZDZIAŁ 3 

 121 

ważniejsze sprawy na głowie i też jego rola była inna. Interesowało go, gdzie ten koń nocuje, 

jaką ma opiekę i samopoczucie. 

Ja się do koni bardzo przywiązuję i głównie jeżdżę na klaczach. Nie wiem z czego to 

wynika, ale są dla mnie bardzo ważne. Kiedy są chore, coś je boli, widoczne są jakieś 

niepokojące objawy, to zawsze jest to dla mnie duże przeżycie. W mojej aktualnej stawce, 

moim ulubionym koniem jest Galaktyka. Jak do tej pory na niej odnosiłem największe 

sukcesy i obecnie jest najdłużej w mojej stawce. Jest moim numerem jeden w sercu i w ogóle. 

Oprócz Galaktyki mam jeszcze Florydę oraz nowego 4-letniego konia, nazywa się Crazy Star. 

6.  Konie w historii militarnej. 

Wszyscy znają Piłsudskiego i Kasztankę. Napoleon również miał swojego siwego 

ogiera. Ciężko jest mi wymienić wybitne konie z imienia. Bardziej zbiorowo, jak na przykład 

w 1920 roku podczas Bitwy Warszawskiej, brało udział mnóstwo koni, których pomoc była 

nieoceniona. 

7. Dlaczego koniom, podobnie jak ludziom buduje się pomniki, maluje obrazy? 

Powiedzmy sobie szczerze, że koniom nie robi różnicy, czy my im namalujemy obraz, 

czy wybudujemy pomnik. To jest bardziej dla zaspokojenia naszego sumienia. Konie włożyły 

ogromną pracę w to, gdzie człowiek jest teraz i w taki sposób staramy się im za to 

podziękować, jakoś upamiętnić ich zasługi. 

8. Czy kiedyś konie były darzone większym szacunkiem, a ich rola była bardziej znacząca? 

Ciężko powiedzieć. Myślę, że na równi. Na pewno podczas wojny, dla takiego 

zwykłego żołnierza ten koń był tylko narzędziem. Natomiast dla nas, dla sportowców ten koń 

też jest narzędziem, ale nie możemy go sobie wymienić po krótkim czasie na jakiegoś 

nowego, bo tych dobrych koni też nie ma na pęczki. Trzeba wszystko odpowiednio 

opracować i wyselekcjonować. Dzisiaj też inaczej się do tego podchodzi ze względu na to, że 

koni przynoszą pieniądze. Dzięki nim można zarobić, dlatego się o nie tak bardzo dba. 

9. Co obecnie mogą symbolizować konie? Jakie jest ich obecne znaczenie? 

Dzisiaj dalej konie są symbolem majętności. Posiadanie konia trochę świadczy o 

bogactwie człowieka. Dzieci wielu zamożnych ludzi jeżdżą.. Uważa się, że to jest w dobrym 

tonie jeździć konno. 

10. Do czego i dla kogo dzisiaj są przeznaczone konie? 

Konie są coraz częściej wykorzystywane w różnych reklamach, teledyskach. Nawet sztukach 

i spektaklach, jak na przykład Cirque du Soleil. Zatem można powiedzieć, że konie nie są 

wykorzystywane już tylko w sporcie. Ich rola jest współcześnie dużo szersza, ale oczywiście 
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sport, rekreacja i hipoterapia dalej są bardzo, może nawet coraz bardziej, popularne i chyba 

jednak w tych dziedzinach najłatwiej jest spotkać konie. 

Komentarz 

Pomoc konia w rozwoju cywilizacji była nieoceniona. Gdyby nie te zwierzęta, być 

może nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym znajdujemy się obecnie. Rola koni znacząco 

się zmieniła. Pomimo tego, że nie wykorzystujemy ich już podczas wojen, pracy na roli, czy 

w transporcie, dalej na nich polegamy. Są nam niezbędne do uprawiania sportu, rekreacji, jak 

również w hipoterapii. W przeciwieństwie do Leny Czakańskiej, Michał uważa, że konie 

zyskały dzięki oswojeniu. Człowiek dał im dach nad głową, zapewnia pożywienie i dba o nie, 

czasem nawet lepiej niż o członków rodziny.  

Rozwój człowieka byłby znacznie utrudniony, gdyby nie pomoc koni. Jak 

wspomniałam w pierwszym rozdziale, człowiek nauczył się wykorzystywać siłę, wielkość 

oraz masę konia do zaspokajania swoich potrzeb. Dzięki koniom rozwinęło się rolnictwo, 

transport, a także wojsko. Wojny toczyłyby się mniej dynamicznie. Walczyłaby wówczas 

głównie piechota. Nieprzyjemnym skutkiem wojen jest to, że wiele koni padło. Zmarły one z 

winy człowieka. Brały udział w walkach, do których doprowadzili ludzie i to oni powinni 

toczyć konflikty między sobą, bez używania do tego niewinnych zwierząt. Człowiek byłby w 

stanie poradzić sobie bez pomocy konia. Zatrzymał go i postanowił dalej wykorzystywać, 

ponieważ taka jest ludzka natura. Łatwo przyzwyczajamy się do udogodnień i tego, co nam 

ułatwia funkcjonowanie w świecie. Trudno jest nam zrezygnować z tego, do czego się 

przyzwyczailiśmy.  

Człowiek mógłby dojść sam do tego, co osiągnął dzięki pomocy konia. Byłby to 

jednak znacznie trudniejszy i dłuższy proces. Ludzie wiele zawdzięczają koniom. Zwłaszcza 

tym, które były z nimi obecne podczas pracy na polu, podczas przewożenia dużych i ciężkich 

ładunków i podczas walk. Dzięki temu, że konie poddały się ludziom, pozwoliły się oswoić, 

można krzyżować rasy, tworzyć nowe, kontrolować ich rozmnażanie. Krótko mówiąc, 

człowiek doszedł do takiego momentu, w którym może stworzyć wymarzonego przez siebie 

wierzchowca. Można powiedzieć, że koń także wiele zawdzięcza człowiekowi. Przede 

wszystkim dach nad głową, dostęp do pożywienia. Nie musi się także bać czyhających za 

rogiem drapieżników. Jeśli koń trafi na odpowiedniego właściciela to także wolność nie jest 

mu do końca odbierana. Michał Kubiak każdego konia traktuje wyjątkowo. Każdy z jego 

wierzchowców jest darzony szacunkiem, miłością oraz zaufaniem. W jego stawce 

najważniejsza jest klacz Galaktyka. Zajmuje ona bardzo istotne miejsce w sercu tego 
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zawodnika. Jest z nim najdłużej i to dzięki niej skoczek odniósł największe sukcesy. Ich 

wspólna praca od lat przynosi zadowalające efekty i jak na razie nic nie wskazuje na to, aby 

mieli się rozstać.  

Ludzie posiadają taką cechę, że jak coś lub ktoś jest dla nich ważne i istotne, to starają 

się to w jakiś sposób upamiętnić. Chcą wynagrodzić w jakiś sposób ciężką pracę i starania 

wybitnych jednostek. Z tego powodu koniom stawia się pomniki, tworzy sztukę z nimi 

związaną. Koni, czy innych zwierząt nie obchodzi to, czy w jakiś sposób zastaną 

upamiętnione. Ludzie postępują w taki sposób, aby zaspokoić własne sumienie. Chcą tak 

podziękować zwierzętom, dzięki którym się rozwinęli. Jest to metoda na upamiętnienie ich 

zasług.  

Ciężko jest stwierdzić, czy konie były kiedyś darzone większym szacunkiem niż są 

obecnie. Wiele zależy od człowieka. Część osób podchodziła i nadal podchodzi do nich w 

sposób empatyczny, pełen szacunku i zaufania, wtedy można powiedzieć, że taki koń ma 

dobre i godne życie. Nadal jednak bywają osoby, które traktują te zwierzęta w sposób 

przedmiotowy. Są dla nich tylko narzędziem pracy, sposobem na zarobek. Jednak większość 

ludzi, która dzięki koniom zarabia, traktuje je w odpowiedni sposób. Jeźdźcy mają 

świadomość, że zadbany, dobrze nakarmiony, wypoczęty i w odpowiednim treningu koń, 

przyniesie im większe zyski, niż koń, który do pracy jest zmuszany, bity i źle traktowany. 

Michał Kubiak, w przeciwieństwie do innych moich rozmówców, zwrócił uwagę na 

fakt, że konie są nie tylko wykorzystywane w sporcie, rekreacji czy hipoterapii. Ich 

wizerunek jest wykorzystywany w różnego rodzaju reklamach, teledyskach czy widowiskach. 

Jest to zwierzę budzące zachwyt nawet u osób, które z końmi nigdy nie miały do czynienia. 

Podziw wzbudza ich gracja, wyniosłość, dostojność, siła, wielkość, które nie są obecne u 

innych zwierząt. Być może wykorzystanie konia w jakimś przedsięwzięciu jest sposobem na 

odniesienie sukcesu.  
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Rozmówca: Bogusław Luśtyk 

Artysta, Bogusław Luśtyk, urodził się w 1940 roku. W wieku 25 lat otrzymał dyplom 

z wyróżnieniem na wydziale malarstwa i grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Poza malarstwem zajmuje się również grafiką oraz rzeźbą. Od roku 1994, przez dwadzieścia 

lat, mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie odniósł wiele sukcesów. Jednym z nich było 

zaprojektowanie oprawy graficznej Kentucky Derby. Jako drugi w 125 letniej historii tego 

wyścigu, został uhonorowany tytułem Oficjalnego Artysty Kentucky Derby. Z końmi jest 

związany od dziecka. Często z kolegami udawał się na długie przejażdżki, które wspomina do 

dzisiaj.  

1. Pozbawiony pomocy. Czy człowiek mógł istnieć bez konia? 

Człowiek mógłby istnieć bez konia. Znalazłby sobie inny sposób funkcjonowania w 

określonej rzeczywistości. Były miejsca na świecie, gdzie konia nie było i ludzie dawali sobie 

radę. W Ameryce koń pierwotny, prehistoryczny wyginął i dopiero przywieźli go 

konkwistadorzy. Ludzie bez niego żyli i świetnie dawali sobie radę. Kiedy koń się tam 

znalazł, znaleziono sposób jego użytkowania i wtedy zaczął odgrywać istotną rolę. Ja nie 

powinienem się na ten temat wypowiadać, bo tego nie studiowałem. Kultura użytkowania 

konia w rolnictwie i tego, jak był on traktowany to szeroki temat. Ja pamiętam, jak 

traktowano konia na wsi. Tam się wychowałem, w ich otoczeniu. Jeździłem przez wiele lat na 

chłopskich koniach kolegów, bo my koni nie mieliśmy. Konie były traktowane bardziej, jako 

rzecz, nie jako zwierzę czujące. Nieczęsto spotykało się ludzi, którzy mieli taką wrodzoną 

empatię. Często było to tak, że wydawało się, że można było tego konia poskromić. Pamiętam 

sytuację, jak byłem z moim synem na takim dwuosobowym rajdzie koło Płocka. Tam była 

taka łacha przy Wiśle. I zobaczyłem, że tam są ludzie, którzy chcą ją przejechać koniem z 

wozem. Ten wóz był pusty. I ten koń w pewnym momencie stanął. I oni zaczęli go bić. Jeden 

z jednej strony, drugi z drugiej. Ten koń zaczął wierzgać i demolować ten wóz. Ja 

podjechałem i spytałem, co oni robią, bo przecież ten koń nie wiedział o co chodzi. Nie 

wiedział dlaczego był bity, a oni odpowiedzieli, że musi iść. Zsiadłem z konia, wszedłem do 

wody, zacmokałem i ten koń ruszył. Jak zaczął iść, to oni go znowu zaczęli bić. Ten koń 

znowu stanął i znowu zaczął wierzgać. To jest taki brak przełożenia logicznego. Jak się kogoś 

bije, to ta osoba się zasłania, a nie idzie do przodu. To samo robi koń. Próbuje się bronić, 

jakoś schować. Do takiej świadomości się długo dochodzi. Muszę powiedzieć, ja pamiętam 

jak byłem młody, to brało się takiego pracującego, chłopskiego konia i się galopowało. 

Wyglądało to tak, że te konie pracowały cały tydzień, a w sobotę, niedzielę szły na łąkę i 
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odpoczywały. W poniedziałki wracały do pracy. My jeździliśmy na te łąki i braliśmy te konie. 

po tej ich ciężkiej pracy ścigaliśmy się po kilka kilometrów. A to było w Kozienicach. Teraz 

trudno mi to sobie wyobrazić. Wtedy jeszcze nie jeździłem na koniach sportowych. 

Podziwiałem tylko, te cienkie nóżki. Teraz, za każdym razem, jak odwiedzam w Kozienicach 

rodzinę, to przejeżdżam samochodem tę trasę, którą wtedy pokonywałem konno. To są cztery 

kilometry. Teraz jak o tym myślę, przejechać taką trasę na chłopskim koniu, to wydaje się 

nieludzkie. My tego wtedy nie rozumieliśmy. Do tego się dojrzewa. Koń jest z zasady taki jak 

dziecko. Jeśli od małego dobrze się z nim obchodzi, to one są łagodne, nie gryzą. To musi być 

jakaś charakterologiczna nieprawidłowość, żeby ten koń był złośliwy. Ja, jak robiłem rajdy, to 

założyłem swój klub i miałem w Warszawie 14 koni. Pamiętam, jak pojechaliśmy w 

Bieszczady i mieliśmy dużo ludzi a mało koni, to kupiłem kilka takich chłopskich od ludzi, 

którzy chcieli się ich pozbyć. Trafiłem na takiego, który miał łeb cały w szramach. Widać 

było, że był bity. Ja go kupiłem. On miał taka właściwość, że nie atakował. Próbował ugryźć 

dopiero, jak stał schowany za innego konia.  

2. Kulturowe konsekwencje oswojenia konia. 

To się wszystko zmieniło. Kiedyś koń był we wszystkim, i w rolnictwie, kopalniach i 

w fabrykach. Co ciekawe, na przykład, że więcej dziewcząt niż chłopców jeździ konno. W 

pewnym momencie tworzy się taki podział. Z jednej strony dziewczyny, która troszczą się o 

te konie, bo lubią, a z drugiej chłopcy, którzy są bardziej do sportu. Chociaż dziewczyny też 

są świetne. Często lepsze, zwłaszcza w WKKW. Mamy wiele bardzo dzielnych kobiet, które 

jeżdżą. Ja zauważyłem taką rzecz w moim klubie. Miałem dzielne dziewczyny i słabych 

chłopców. Przychodziły do ośrodka dziewczyny, którym nie wystarczały emocje związane z 

innymi sportami. Szukały mocniejszych wrażeń. One były dzielne, pracowite i świetnie 

jeździły. Natomiast chłopcy, którzy przychodzili nie sprawdzili się w innych sportach. Chyba 

też szukali w tych koniach takiego pierwiastka, który pozwoli im imponować. A to jest 

istotny element w tych młodzieńczych latach.  

Ja nie miałem tradycji rodzinnych, ale zacząłem na chłopskich koniach jeździć, jak 

miałem 6 lat. Moi koledzy chcieli pojeździć na rowerach, a ja chciałem konno. Trudno 

nazwać to miłością, bo to chyba zbyt poważne słowo, ale taką pasją. To tak trwało całą szkołę 

podstawową. W liceum jeździłem tylko podczas wakacji, a potem zacząłem jeździć w 

stadninie na koniach wyścigowych. To były głównie konie, które się nie sprawdziły na torze i 

wracały do stadniny, jako słabo biegające. I my je zajeżdżaliśmy do sportu. Miałem takie 

szczęście, że jeździłem między innymi na koniach Kowalczyka, Kosickiego, Dziadczyka. Na 
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wielu sławnych koniach jeździliśmy. Naszym zadaniem było zmienienie psychiki tych koni z 

jazdy do przodu. To była cała ta filozofia, żeby całą tą pobudliwość, którą się wpaja koniom 

na wyścigach, utemperować. Ten koń oprócz ciągłego galopu do przodu miał robić to, co się 

od niego wymaga. Skakaliśmy nawet 1m 20cm na tych koniach, a potem przyjeżdżali i sobie 

wybierali konie. Tutaj Legia Warszawska miała pierwszeństwo. Każdy wybierał konia, 

którego my wcześniej, można powiedzieć, podjeżdżaliśmy. Potem poszedłem na studia w 

Warszawie i okazało się, że nie jest to takie proste. Nie dało się pogodzić jeździectwa i 

studiów. Za późno było na robienie kariery i poważne traktowanie sportu, więc dałem sobie z 

tym spokój. Jeździłem w klubie w Kozienicach, jako taki członek zamiejscowy. 

Potem powstała taka akcja „Wakacje w siodle”. Tadeusz Kowalski z kolegą 

zainicjowali taką akcję, żeby studenci zaczęli jeździć konno. To była piękna idea, żeby 

przybliżyć konia i tradycję kawaleryjską. Wtedy panowała komuna i właściwie nie wolno 

było wspominać o kawalerii i tym etosie. My byliśmy stęsknieni za tym, a akcja się bardzo 

przyjęła. I to trwało wiele lat. Nabór był we wszystkich uczelniach i potem powstały kluby. 

W Warszawie, Katowicach, Rzeszowie. We wszystkich miastach właściwie. W tej chwili jest 

bardzo dużo klubów, niektóre bardzo dobre. My pracowaliśmy w prymitywnych warunkach. 

Ale to są ci ludzie, którzy wtedy w tych wakacjach brali udział. Potem ich dzieci i wnuki. To 

była najpiękniejsza akcja związana z końmi, jeździectwem. Tam była i poezja i miłość. Nawet 

śmierć się zdarzała. Byliśmy młodzi. To był romantyzm. Koń nam pachniał. I dziewczyny 

nam pachniały. Wszystko było naprawdę fantastyczne. Trudno było sobie wyobrazić, że coś 

takiego można zorganizować. Jeździectwo to był sport elitarny, albo dla wojskowych albo 

bogatych ludzi, którzy mieli swoje stajnie, a tutaj nagle wszyscy zaczęli jeździć.  

3. Zyski wynikające z współistnienia. 

Tego nie da się przełożyć. Gdyby konie mogły zapisać swoją historię, tak jak my 

możemy ją odtwarzać, to pewnie inaczej by to wyglądało. Kultura obchodzenia się z koniem 

się zmieniła, ale to szło powoli. Wszystko zależało od sytuacji, od ludzi, od miejsca. Można 

powiedzieć, że w tej chwili możemy to kontrolować. Wszystko jest objęte jakimiś 

regulaminami, przepisami. Każdy, kto nie obchodzi się ze zwierzęciem tak, jak to jest 

przyjęte, jest po prostu eliminowany, napiętnowany, bo to jest niezgodne z naszym pojęciem 

humanizmu i empatii. Kiedyś tego nie było. Były jednostkowe przypadki. Kiedyś płakano nad 

koniem, jak padł i to właśnie takie momenty przetrwały w sztuce, malarstwie. Ponieważ koń 

towarzyszył człowiekowi na co dzień w różnych formach, był on często motywem obrazów. 

Zmienił się sposób jego przedstawienia. Zmieniła się stylistyka. Ukształtował się taki kanon, 
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który zakorzenił się w świadomości ludzi. Koń oddzielił się od sztuki. Został na etapie 

zrozumienia. Przeciętny człowiek wie, jak to zwierzę wygląda i chce go widzieć takim, jakim 

jest. Koń jest to najniebezpieczniejszy temat w sztuce. Dlatego, że jest mnóstwo ludzi, którzy 

lubią konie, ale lubią je takie, jakie są. Oni nie szukają w tym koniu sztuki. Nie szukają w 

obrazie sztuki. To jest tak, jak z tymi dziewczynkami, które jeżdżą. Dla nich koń, to zwierzę, 

które można przytulić, które ma ładne oko. To jest to, czego ludzie oczekują. Oczekują 

ładnego konika, a nie sztuki. Są dwa rodzaje ludzi, którzy malują konie. Są ludzie, którzy je 

malują dla pieniędzy. I takich jest mnóstwo. To są wszystko rzeczy komercyjne. To znaczy, 

że robią to, co ludziom się podoba. To jest ten problem. Większość ludzi się nie zna w ogóle 

na tym. Nie jest tak, że robimy swoje i potem się okaże, czy ludzie to zaakceptują albo nie. 

Czy będzie się to podobać albo nie. Mnóstwo ludzi maluje po amatorsku konie, a większość 

ludzi się nie zna w ogóle na tym. Ja żyłem w takiej świadomości, że po 6 latach studiowania 

malarstwa nie mogłem malować tak, jakbym był po pierwszej klasie liceum. A ja już po 

pierwszej klasie liceum umiałem świetnie konia namalować. Po coś te 5 lat w liceum i 6 lat w 

Akademii studiowałem. Uczyłem się tych tajemnic, jakie są w sztuce. Uczyłem się tego, co 

powinienem poznać, tego na czym miałem budować swoją sztukę. Ja cały czas szukałem 

takiego, można powiedzieć, sensu. Koń był mi bardzo bliski, jako temat. Cały czas szukałem 

uzasadnienia. To miało mieć jakąś relację z tym, co się dzieje w sztuce obecnie. To miało być 

w rozwoju. Nie chciałem się cofać. Ja mogę w pół godziny, czy nawet 15 minut narysować 

bardzo ładnego konia, czy w 2 godziny namalować realistyczny obraz. Ale ile tak można? A 

przez 40 lat to malować? A jest mnóstwo malarzy, którzy tak robią. Malują ze zdjęć.  

4. Sieci zależności. Koń i człowiek. 

Jak się spotyka konia na obrazach, to można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje. 

Jeden to taki, gdzie jakiś artysta maluje różne obrazy i w pewnym momencie namalował 

konia w pejzażu, bo był mu akurat potrzebny. Drugim rodzajem są malarze koni. To są 

ludzie, którzy malują tylko konie i żyją z tego. Odbiorcy nie znają się na tym, czy to jest 

lepsze, czy gorsze. Większość ludzi na konwencje nie zwraca w ogóle uwagi. Ja starałem się 

tutaj znaleźć swoje miejsce. W takim szerokim spektrum odniesień i odczuć, ale spotkałem 

się z tą ograniczoną percepcją. Ładny konik, ładne oczko. Nieważne czy prawidłowy, czy 

nieprawidłowy. Szukałem takiego, można powiedzieć, mojego katechizmu, żeby nie 

tłumaczyć ludziom, żeby to samo się tłumaczyło. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić wybór 

poezji o koniach w rożnych formach, w różnych stylach poezji. Wybrałem około 100 wierszy 

i wykonałem do nich grafiki. To było coś, co dla mnie jest najważniejsze w tej chwili, bo ja, 



ROZDZIAŁ 3 

 128 

jak widzę, że zaczynam wpadać w taką rutynę, to wracam do tej poezji. I od nowa, i od nowa, 

żeby tylko nie wpaść w taką produkcję masową. Malarstwo daje mi radość, to jest coś, co 

mnie ciągle interesuje. Ja mam takie szczęście, że studiowałem rzeźbę w liceum przez kilka 

lat, potem studiowałem grafikę, następnie specjalizowałem się w plakacie. W końcu zacząłem 

poważnie traktować ten temat związany z końmi. Jak ja zaczynam malować obraz 

abstrakcyjny, to nieważne, jakiej abstrakcji bym nie robił, to zawsze mi wyjdzie koń. Ten 

element muzyczności, który wynika z samego charakteru abstrakcji, niekonkretności, daje mi 

duże możliwości. Ja mówię, że każdy obraz to jest podróż w nieznane. Zaczynam, a potem z 

tego często wychodzi coś innego, bo mnie zaprowadzi w inną stronę. Zaczyna się obraz 

czerwony, a wychodzi z tego zielony. Dla mnie bardzo ważnym elementem, o którym pisałem 

nawet w swojej pracy magisterskiej, jest przypadek. Potrafię przemalować cały obraz dla 

jednego, małego fragmentu. To otwiera coś fajnego i nowego zupełnie. Mam mnóstwo 

obrazów, które nie są skończone. Poszły w taką stronę, że ja nie wiem, co z nimi dalej zrobić. 

Na tym to polega. Ja nie maluję tak, że ja wiem, jaki obraz będę tworzył. Trochę wiem, mniej 

więcej, bo dużo rysuję i mam szkice. Czasem po latach znajduję rysunki, kilka kresek, które 

mi dają jakiś pomysł na obraz.  

5. Konsekwencje wojskowego wykorzystania koni. 

To wszystko się przekształcało. A jeśli chodzi o armię, to ona zmieniła się w 

momencie wynalezienia karabinu maszynowego. Koń, jako środek ataku przestał mieć 

znaczenie. Wystrzelono serię i wszystkie konie padły. Dostał natomiast inną funkcję. 

Zwiadowczą. Potem mówiono, że kawaleria walczy spieszona. Konie chowano w wąwozach, 

a kawaleria walczyła, jako piechota. Cała strategia walki kawalerii się zmieniła, a potem, jako 

taka zniknęła. Rozwinęły się natomiast dziedziny sportowe, które wcześniej traktowano, jako 

przyjemność, grę, zabawę. Skoki, jako dziedzina zaczęły się pod koniec XIX, na początku 

XX wieku. Teraz zrobiła się z tego specjalna kultura sportu jeździeckiego. To jest ciekawy 

przypadek, bo te konie z formy użytkowej przeszły w formę przyjemnościowo-rozrywkową. 

6. Koń i dowódca. Kulturowy obraz dowódcy i jego konia. 

To jest cała strategia wojskowa. To ma związek z rodzajem broni, jaką była kawaleria. 

Znałem majora kawalerii, który został wysłany na emeryturę, bo był katem. Ludzi i 

prawdopodobnie też koni. Są różni dowódcy. Do tego trzeba mieć charakter, a część ludzi się 

do tego nie nadaje. 

7. Konie w historii militarnej. 
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Na ten temat niewiele powiem. To jest taka historyczna wiedza, której ja nie mam. 

Jakby to powiedzieć, tak jak maluję, tak samo żyję. Nie studiuję, nie pracuję według systemu. 

Budzę się rano już z jakimiś pomysłami i już wiem. Potem przychodzę do pracowni i okazuje 

się, że nic nie wiem, że to nieprawda. Mam tutaj mnóstwo książek. Też nieprzeczytanych. 

Chętnie do nich wracam, bo mnie coś zainteresowało albo coś mnie zainteresuje. 

Najważniejsza w tym jest ekscytacja. Ekscytacja tym, co się robi. Ona się tworzy w trakcie 

pracy. To jest taka amplituda. Raz jest ekscytacja, a raz rozczarowanie, ale to nas po prostu 

trzyma. Trzyma to, że ja nie wiem. To jest przygoda. Ja nie przychodzę do pracowni, bo 

muszę coś namalować, bo muszę namalować jeszcze jednego konia. Tu jest moje szczęście, 

tu jest mój dom. Gdzie popatrzę, to widzę coś fajnego, tu mi się rodzi obraz. Ja miałem, nadal 

mam, styczność z tematami, które mnie zainteresowały, które mi się przydarzyły. Nie tylko 

konie, ale zawsze mnie ruch interesował. W koniach głównie dynamika i ten ruch. Nie 

sentyment, tylko ruch, dramatyzm. Coś, co się da przełożyć na ekspresję, czy nawet na 

poezję. To są rzeczy, które mnie najbardziej interesują. Ubieram to w taką szatę malarską. 

Inaczej się maluje upadek konia, tragedię, a inaczej klacz karmiącą źrebię. Jest taka cecha, 

której nie mogę pokonać. To jest to, że jak ja maluję, to głównie maluję ruch. Jak maluję 

ruch, to nie mogę malować kopyt. Jak namaluję kopyto, to jest tak, jakbym ja tego konia 

zakończył, jakbym przywiązał go do ziemi. Malując ruch, wyrażam istotę tego ruchu, który 

się rodzi we wnętrzu tego konia, w tej całej jego fizyczności i charakterze. To są te rzeczy, 

które są dla mnie ważne, i które staram się przekazać w mojej sztuce. Ja nie byłem może zbyt 

pilnym studentem, jeśli chodzi o sprawy merytoryczne. Natomiast to, co się w sztuce działo i 

dzieje ma wpływ na to, co my robimy. Ja staram się być cały czas na bieżąco z tym, co się 

dzieje w sztuce. Czasami tak się dzieje, że te sprawy, które same się dzieją w sztuce, same 

wychodzą. Coś się fajnego zobaczy, może nie związanego bezpośrednio z malarstwem. 

Architektura, kawałek jakiegoś muru, jakaś rysa na murze i może wyjść z tego fajny koń. Raz 

koń, innym razem taniec i to są takie rzeczy, które wpływają na to, co ja w tej materii robię. 

Jest to mój temat wiodący, bo oprócz tego mam jeszcze taniec i muzykę, która też jest pełna 

tajemnic. To jest zupełnie inny świat. Tu pojawia się kwestia grafiki i kaligrafii, które 

przełożyłem na sport. I to są nowe, fantastyczne rejony, które się otwierają. Nie dam rady 

oczywiście wszystkiego opanować, doprowadzić do końca. Tak samo, jak nie doprowadzę 

tych koni do końca. Dla mnie najważniejszy jest kolor do koloru. Forma do formy. To są 

podstawowe rzeczy, które budują obraz. A temat to jest uczucie. Temat to jest to, co mi w 

duszy wtedy gra. Jedno to jest to, co we mnie jest, tak emocjonalnie. A drugie, to musi być ta 
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forma malarska. Tych rodzajów i sposobów jest mnóstwo, ale ja cały czas staram się mieć 

swoją własną formę. Bez względu na to, czy to są konie, czy muzyka. Nie znajdzie Pani 

nikogo, kto by w taki sposób to traktował. Większość ludzi robi to w takim zamkniętym 

bloku. Często komercyjnie. Ja obrazów mało sprzedaję, bo mi ich szkoda. Ja się namęczyłem, 

żeby one powstały. Szkoda mi je wypuszczać. Jakby się przyjrzeć, to nie ma drugiego 

człowieka na świecie, który by konia traktował tak szeroko. To nie wynika z nauczenia się, to 

wynika z ciągłego niepokoju i ciągłej podróży w nieznane. To jest to, co mnie wyróżnia i nie 

ma szansy, żeby znaleźć drugiego takiego, jak ja. W sztuce jest w tej chwili wszystko 

możliwe, kryteriów nie ma. Często, im coś jest dziwniejsze, tym jest bardziej zauważalne. Ja 

się nie wpisuję w żaden kierunek. To jest przygoda, która zawsze daje mi radość. Ja mam tyle 

rzeczy do zrobienia, tyle pomysłów, jakbym miał jeszcze przed sobą czterdzieści lat. A wiem, 

ze nie dam rady tego wszystkiego zrobić, bo tego wszystkiego jest ciągle coraz więcej. Jest 

coraz więcej ciekawych tematów.  

8. Dlaczego koniom podobnie, jak ludziom buduje się pomniki, maluje obrazy? 

Są wybitne konie, tylko ten jeden powód istnieje. Staramy się, aby przetrwało to, co 

wyjątkowe. Secretariat był malowany wielokrotnie. Ja sam miałem okazję go kilkakrotnie 

namalować w różnych wariantach. To co wyjątkowe, obrasta legendą. On został nazwany 

koniem stulecia, „Big Red”, bo był wielki, co się nie sprawdza w folblutach, a on był kolos i 

wygrywał. On świetnie biegał, ale nie zostawił dobrego potomstwa. Jego córki bardziej się 

sprawdziły niż synowie. Były jeszcze różne konie, jak na przykład Mr. Prospector, który 

przez kilkadziesiąt lat był cenionym reproduktorem. Były jeszcze różne konie, jak m.in. 

Nijinsky, Bask. Legenda się buduje. Bask u nas był uważany za nietypowego araba. Nie 

mieścił się w pojęciu araba, jakie my wtedy mieliśmy. Został sprzedany do Ameryki, gdzie 

stał się legendą. On ma teraz swój pomnik w Kentucky Horse Park. Jeśli koń wygrywa dużo 

pieniędzy i dodatkowo przynosi duży dochód jako reproduktor i wybuduje mu się pomnik, to 

tworzy się wokół niego taka aura, a jego potomstwo jest jeszcze bardziej cenione. 

Upamiętnianie w taki sposób na pewno jest związane z sentymentem, żebyśmy wiedzieli, że 

on był wielki. Najbardziej zasłużone konie stają się legendami. Nie wszystkie zasługują na 

pomniki, tak samo, jak nie wszystkie zasługują na cmentarze. Penny Chenery walczyła o to, 

żeby Secretariat stał się legendą.  

9. Czy kiedyś konie były darzone większym szacunkiem, a ich rola była bardziej 

znacząca? 
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To zależy od człowieka i od jego relacji z koniem. Trudno wymagać, żeby górnik miał 

jakiś szacunek dla konia. W tej chwili duży nacisk kładzie się na empatię, zrozumienie 

zwierzęcia i na znalezienie wspólnego języka, ale zdarzają się też barbarzyńcy. My tworzymy 

mity. Takim mitem jest na przykład dla jeźdźców Jaś Kowalczyk i uważam, że on 

rzeczywiście powinien mieć pomnik. To był taki samorodek. Jeździł nieprawdopodobnie 

niestylowo, ale skutecznie. Nie ma drugiego, który byłby tak zasłużony. Pomyślę o tym, żeby 

zrobić mu jeszcze taki pomnik.   

10. Co obecnie mogą symbolizować konie? Jakie jest ich obecne znaczenie? 

Konie swoje miejsce teraz mają w takich sentymentalno-sportowych rejonach. Pełnią 

tylko i wyłącznie funkcje użytkowe. Rajdy konne, wyścigi, woltyżerka, ujeżdżenie i pozostałe 

konkurencje. To wszystko jest teraz, ale jak to dalej będzie, to trudno powiedzieć. To jest taka 

forma zniewolenia. Nie pozwalamy na to w ludzkim środowisku, to dlaczego przyzwalamy na 

zniewolenie zwierząt? To jest coś za coś.  

Ja maluję to, czego nie umiem. To jest moja dewiza. Nie maluję tego, co umiem, bo to 

co umiem, to nie ma sensu. Nie mam potrzeby malowania pejzażu, natomiast mam potrzebę 

malowania człowieka. Przez oczy. Oczy są dla mnie wielką tajemnicą. Oczy są 

najważniejsze. To jest powód, dla którego rysuję portrety. To mnie ciągle fascynuje. Każda 

twarz ma swoją tajemnicę. Trzeba znaleźć duszę w człowieku. 

Komentarz 

Konie są elementem tworzącym sztukę Bogusława Luśtyka. Jest z nimi związany od 

dziecka. Być może to miało wpływ na to, że tak często pojawiają się w jego twórczości. Jest 

artystą niekonwencjonalnym, i jak przystało na takiego artystę, jego sztuka nie wpisuje się w 

żadne schematy. Część życia spędził na popularyzacji jeździectwa. Tworzył kluby 

jeździeckie, szkółki, organizował rajdy konne. Artysta wspomina: „Nie potrafię patrzeć na 

konia tylko jako na obiekt. Koń ma dla mnie wiele znaczeń. Jest symbolem, tajemnicą, 

dreszczem emocji, ekstraktem piękna i gracji”227. 

Ludzie początkowo żyli bez pomocy konia. Dawali sobie radę i odnosili sukcesy. W 

momencie, gdy człowiek postanowił go oswoić, zmienił nie tylko swoje życie, ale także koni. 

Mój rozmówca uważa, że ludzie mogliby żyć bez koni. One ułatwiły rozwój cywilizacyjny i 

kulturowy. Jednak  gdyby ich nie było, to człowiek znalazłby inny sposób, aby dojść do tego, 

co osiągnął. Pamięta również, jak konie były w przeszłości traktowane. Nie była to relacja 

pełna miłości i szacunku. Konie ciężko pracowały, głównie na roli. Potem wykorzystywano je 

 
227 B. Luśtyk, Luśtyk, Warszawa 2020, s. 7.  
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jeszcze do przemieszczania się. Nierzadko się zdarzało, że konie były bite i pracowały ponad 

siły. Właścicielom wydawało się, że mogą konie poskromić i dzięki temu zyskają 

posłusznego pracownika. Ludziom wydawało się, że konie są niezniszczalne. Uważali, że 

mogą je zmuszać do  ogromnego wysiłku. Nie rozumieli, że jest to zwierzę, które tak jak 

człowiek odczuwa strach, ból, ale także te pozytywne emocje, jak np. miłość. Jeśli koń był 

dobrze traktowany, potrafił zaufać człowiekowi i stać się niezawodnym kompanem do życia 

oraz do pracy. Mojemu rozmówcy, gdy był dzieckiem, również zdarzało się zmuszać konie 

do niewyobrażalnego wysiłku. Po ciężkim dniu pracy na polu, brał konie i wraz z kolegami 

udawał się na kilkukilometrową wycieczkę galopem. Nie rozumiał jeszcze wtedy, jak sam 

mówi, że to był niewyobrażalny wysiłek dla takiego zwierzęcia.  

Według Bogusława Luśtyka jeździectwo jest wyjątkowym sportem, w którym sukcesy 

odnoszą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Są oni traktowani na równi. Wszystkich 

obowiązują te same zasady. Zwrócił jednak uwagę na to, że kobiety, które rozpoczynają 

swoją przygodę z jeździectwem, zdecydowały się na nią, ponieważ brakowało im adrenaliny, 

której nie doznały w innych sportach. Natomiast mężczyźni, którzy próbują swoich sił w tym 

sporcie, nie sprawdzili się w żadnym innym. Zaznaczył również, że w Polsce wiele kobiet 

odnosi sukcesy, zwłaszcza we  Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Polskie 

zawodniczki są wybitne. To czy koń jest traktowany z należytym szacunkiem, zależy od 

człowieka. Sam malarz wspomina, że trudno wymagać jakiegokolwiek szacunku do koni od 

człowieka, który nie ma z nimi styczności i nie zajmuje się nimi na co dzień. Współcześnie 

ogromną rolę odgrywa empatia i wzajemne zrozumienie. Należy znaleźć z wierzchowcem 

wspólny język. Wtedy praca będzie przyjemniejsza dla obu stron i przyniesie oczekiwany 

efekt.  

Swoją przygodę z końmi mój rozmówca rozpoczął w wieku 6 lat. W jego rodzinie nie 

było tradycji związanych z końmi tymi zwierzętami. Miał jednak kolegów, w których ta 

kultura była obecna i wraz z nimi udawał się na długie przejażdżki. Ta pasja rozwijała się 

przez całą szkołę podstawową, po to, aby została z artystą na całe życie. 

Konie są niezwykle często pojawiającym się motywem w malarstwie artysty. 

Bogusław Luśtyk wspomina, że koń jest niezrozumiany przez ludzi. Wydaje się prosty i 

znany, ale kryje się w nim głębia, którą niewielu widzi. Wyróżnia dwa rodzaju artystów, 

którzy malują konie. Do jednego grona zalicza się tych, którzy malują je z przypadku. Malują 

je, bo to po prostu się sprzedaje. Nie widzą w koniu głębi, majestatyczności i wdzięku. Drugą 

grupę tworzą natomiast malarze koni. Do nich można zaliczyć wspomnianych w drugim 
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rozdziale Kossaków, Chełmońskiego oraz Maciąga. Oni dostrzegają w koniach ten 

pierwiastek wyjątkowości i dostojności. Bogusław Luśtyk starał się w tym świecie odnaleźć 

siebie i swoje miejsce. Malarstwo jest dla niego sposobem na odnalezienie radości i sensu. 

Jest to praca, z którą połączył się na całe życie i tak długo, jak będzie mógł, będzie to 

praktykował. W pracowni artysty można znaleźć dużo niedokończonych obrazów. Wiele z 

nich poszło w taką stronę, że ciężko znaleźć odpowiednie rozwiązanie do dalszej pracy lub 

zakończenia. Pomysły jednak nigdy nie opuściły Bogusława Luśtyka. Jego głowa jest pełna 

pomysłów na nowe prace. Często, rozpoczynając dzień, wie co zacznie malować. Z drugiej 

strony jednak mówi, że w malarstwie trzyma go niewiedza. Jeden pomysł może się 

przekształcić w coś zupełnie innego. Obraz, który z początku był czerwony, w każdej chwili 

może przybrać zupełnie inną barwę. Jeżeli w trakcie tworzenia zmieni się koncepcja, to 

artysta jest w stanie przemalować cały obraz dla jednego, niewielkiego fragmentu. Cechą 

charakterystyczną dla koni malowanych przez Bogusława Luśtyka jest to, że wydają się one 

niedokończone. Zwłaszcza ich kopyta. Artysta wyjaśnia to w następujący sposób: gdyby 

namalował dokładnie każdą nogę, każde kopyto, to byłoby tak, jakby przyczepił tego konia 

do ziemi i go zakończył. A to zwierzę jest w ciągłym ruchu. Nie można go okiełznać. Ta 

dzikość i dynamika zawsze w koniach była i będzie. Malując ruch, artysta odtwarza to, co 

tkwi w głębi konia. To jest uwydatnienie jego istoty.  
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Rozmówca: Dominik Nowacki 

Były dyrektor Cavaliady, Dominik Nowacki zgodził się poświęcić mi czas, aby 

odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących roli konia i jego znaczenia we współczesnym 

świecie. Dominik Nowacki stworzył wydarzenie, które łączy miłośników koni w wielu 

polskich miastach. Cavaliada to nie są tylko zawody. W ramach tego wydarzenia 

organizowane są konkursy w skokach, powożeniu zaprzęgami czterokonnymi, w 

Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Cavaliada jest wyjątkowym 

wydarzeniem, które od lat łączy piękno konia, emocje sportowe i niesamowity prestiż.  

1. Pozbawiony pomocy. Czy człowiek mógł istnieć bez konia? 

Nie jestem antropologiem, ale wydaje mi się, że człowiek pierwotny żył bez konia. 

Wydaje mi się, że działa to tak jak odkrycie koła oraz tego, że inne istoty da się udomowić, 

oswoić, a w kolejnym kroku, w ramach tego oswojenia i współżycia czerpać z tego korzyści. 

Myślę, że ten koń pozwolił człowiekowi skoczyć do przodu, ale czy człowiek mógł istnieć 

bez konia, pewnie mógł, ale być może był mniej szczęśliwy. 

2. Kulturowe konsekwencje oswojenia konia. 

Obserwuję pasję do konia takich jak wy, jak pani, jak moja żona i jak tysiące ludzi, 

którzy kupowali bilety na Cavaliadę. Wydaje mi się, że nie ma drugiego takiego sportu jak 

jeździectwo. Jestem o tym przekonany. Nie ma drugiego takiego sportu, który oprócz czegoś, 

co jest naturalne od A do Z w sporcie, czyli rywalizacji, pracy nad swoją psychiką, nad 

rozwojem ogólnym, sprawnością fizyczną, uczy jeszcze empatii, odpowiedzialności. Myślę, 

że dzisiaj dla młodego człowieka nie ma lepszej ścieżki do bycia człowiekiem przez „duże 

C”, jak jeździectwo. Kulturowy element w tym sporcie też dostrzegam. On szalenie zmusza 

człowieka do wyjścia poza swoje ramy i komfort. Może to jest jakiś fenomen, że kobiety są 

tam tak liczne. Wszędzie na świecie. To bardzo było też widać na Cavaliadzie i w mediach 

społecznościowych Cavaliady. Tam gdzie jest koń, tam jest znakomita większość kobiet. Na 

profilu facebook’owym dochodziło do 86% procent kobiet, garstką byli faceci. Nie chcę być 

szowinistą, ale może mężczyźni są zbyt skoncentrowani na sobie, może my jesteśmy 

cywilizacją dużego egoizmu, a kobiety kojarzą się jednak z postawą altruistyczną. Nie mówię 

już o takim elemencie, który to uwypukla, jak macierzyństwo, ale jednak kojarzy mi się, że 

kobieta jest bardziej na zewnątrz, a mężczyzna jest bardziej do środka. Nie chodzi mi o tego 

cichego, skupionego, przez 3 dni ukrytego w lesie, polującego z włócznią na mamuta faceta, 

ale coś z tego w dzisiejszym mężczyźnie też zostało. Proste, brutalne dążenie do celu, a 

kobieta myślę, że widzi jakby szerzej. Coś w tym jest, że ona kiedyś siedząc ze swoimi 
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współmieszkankami, milion rzeczy naraz robiła i patrzyła na inne dzieciaki tych kobiet i 

doglądała tego, tamtego. Była bardziej otwarta i ten koń jest może czymś bardziej naturalnym 

dla kobiet.  

Obserwuję to, że jeśli się koniowi da serce, to oddaje też serce. Może dlatego też 

łatwiej kobietom oddawać serce. Faceci są nauczeni brutalnego dojścia do celu, a z końmi się 

niestety tak nie da. 

Ten koń był bardzo istotnym elementem systemu wytwórstwa, pracy. W rolnictwie 

był niezbędny, w górnictwie. Ten koń był siłą, która pozwalała ten cały przemysł rozpędzić.  

Super jest historia Henriego Forda. Kiedy stwierdził, że ludzie będą powszechnie 

jeździć samochodami, to wszyscy się z niego śmiali, bo przecież od tylu lat koń służył, jako 

środek transportu. To pokazuje tylko, jak ten koń był ważny. Pokazuje, jak tamten człowiek 

myślał. Nie wyobrażano sobie, że coś może konia wyprzeć z naszego życia.  

3. Zyski wynikające z współistnienia.  

Jestem w 100% pewien, że zyski są dla człowieka. Czy dla konia, to nie jestem 

przekonany. Ten koń gdzieś tam sobie skubał trawę, był płochliwy jak antylopa, od razu całe 

stado uciekało. Teraz pojawia się pytanie, czy koń znalazł tyle samo szczęścia we 

współistnieniu z człowiekiem, co człowiek we współistnieniu z koniem? Chyba mam 

wątpliwości. Koń szalenie pchnął człowieka do przodu oddając często swoje życie. Jestem 

przekonany, że człowiek zyskał przeogromnie dzięki koniowi. Widziałem niedawno zdjęcia, 

jak Służewiec powstawał. Nie było wtedy żadnych dźwigów czy tirów, które przywoziły 

towar. Wszystko było robione siłą rąk ludzkich przy wsparciu konia. Jestem przekonany, że 

człowiek ogromnie się rozwinął dzięki pomocy konia, ale nie wiem czy koń dostał w drugą 

stronę tyle samo.  

4. Sieci zależności. Koń i człowiek.  

Myślę, że gdyby koniowi odebrano człowieka, to szybko byłby szczęśliwy na dużych 

polanach.  

5. Konsekwencje wojskowego wykorzystania koni. 

Jak wojsko gdzieś wchodzi, to zmienia się układ, rzeczywistość społeczna. Jednostka 

wojskowa sama sobie nie żyje i nigdy nie żyła. Tym bardziej w czasach, kiedy były konie. 

Można sobie wyobrazić, ile ludzi jest potrzebnych, nawet nie pod bronią, którzy muszą być 

zaangażowani i jakie warunki muszą być spełnione, żeby jakaś liczba koni cały czas była w 

gotowości. To przecież całkowicie zmienia rzeczywistość. Potrzebne były padoki, potrzebne 
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było wyżywienie dla tych koni. Chyba mało kto ma świadomość, jak duża logistyka przy tym 

musiała istnieć i to istotnie wpływało na otoczenie.  

Dzisiaj koń już nie służy temu, co kiedyś, bo człowiek w ogóle swoje życie paskudnie 

zmienił. Wszędzie są te samochody, którymi nie ma gdzie zaparkować. Dzisiaj taka lekkość 

zabija magię spotkania z drugim człowiekiem. Internet to już w ogóle zabił. A kiedyś był koń. 

I konno się jechało. 

6. Koń i dowódca. Kulturowy obraz dowódcy i jego konia. 

Nigdy nie szedłem tym tropem w próbie zrozumienia, czym był koń w wojsku albo 

jak to wojsko wyglądało. Zawsze zastanawiałem się na tym, że wojsko to jest takie miejsce, 

gdzie ze swoimi współbraćmi budujesz taką relację, że jak ktoś inny nie był na froncie, to 

tego nie zrozumie. Tam towarzyszą człowiekowi różnego rodzaju lęki i różne psychiczne 

zmiany. Myślę, że koń był na równi traktowany z człowiekiem. Myślę, że był partnerem 

takiego żołnierza. Śmierć konia na polu walki była tak samo bolesna, jak kolegi. Ten koń w 

relacjach, w zaufaniu jakie miał ze swoim partnerem, często oddawał życie.  

7. Dlaczego koniom, podobnie jak ludziom, buduje się pomniki, maluje obrazy?  

Jakim koniom? Czy tym z Kossaka, które ciągną po śniegu sanie, czy tym, na którym 

jest Juliusz Cezar i kroczy pośród podbitych ludów? Każdy koń jest wychwalany z innych 

powodów. Raz jakiś artysta pewnie podnosi temat konia dlatego, że koń po prostu jest piękny. 

Czymś się zachwycił. Diabli wiedzą. Przyszła wiosna, słońce zaświeciło i on mówi: „Piękny 

w ruchu, jak ta dziewczyna, która mnie porzuciła”. Mamy dzieła sztuki, gdzie koń jest 

bezimiennym bohaterem. Po prosu jest piękny i tyle. Secretariat jest bohaterem, który ileś lat 

temu pokazał, w Stanach Zjednoczonych głównie, co to znaczy dystans społeczny. Odsadzał 

swoich towarzyszy, jeszcze nie było covidu, nie było zagrożeń, a on już biegł na dużym 

dystansie. Po prostu koń kosmicznych możliwości, jeżeli chodzi o szybkość. To legenda. 

Jeżeli koń jest legendą, to jest to powodem tego, że wchodzi na plakat, nazwijmy to tak. Nie 

wiem czy Kasztanka Marszałka Piłsudskiego była jakimś wybitnym koniem, czy 

uczestniczyła w jakichś wybitnych operacjach. Nie. Ona się znajdowała na plakatach dzięki 

miłości, jaką darzył ją Piłsudski. Myślę, że gdyby nie było tej relacji człowieka z koniem, to 

wiele tych koni nie byłoby w sztuce i kulturze obecnych. 

8. Czy konie kiedyś były darzone większym szacunkiem niż są obecnie? 

Pewnie zależy w jakim kraju. Polska ma niestety smutną historię. Znowu dotykamy 

tego co się stało po II wojnie światowej. Rozbito wszelkie systemy wartości, jakie istniały i 

kulturowa pozycja konia w tamtym społeczeństwie zniknęła. Człowiek sam zmienił swoje 
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otoczenie i swoją kulturę. Zapomniał o koniu i uważam, że przez ostatnie 15 lat Polska 

bardzo goni standardy zachodnie. Komuna całkowicie wyrzuciła konia w niebyt z polskiego 

krajobrazu.  

Jak zaczynałem w roku 2009 zajmować się Cavaliadą, to porównywałem sobie pewne 

realia ilościowe przemysłu konnego. W Niemczech kalkulowało się, że ok. 4 000 000 osób 

dotyka przemysłu konnego, czyli 5%. W realiach polskich, problem był taki, że nikt nigdy nie 

policzył tego, ale przypuszczam, że było to ok. 200 000 osób, czyli 0,5%. We Francji i Anglii 

podobnie, jak w Niemczech. W krajach Europy Zachodniej mniej więcej 5% osób dotyka 

przemysłu konnego. Nie mówię, że posiada konia czy jest zawodowym sportowcem. Czasami 

to oznacza, że ktoś robi baty zawodowo w małej firmie, czasami ktoś paszę rozwozi, ktoś ma 

stajnię rekreacyjną. Ktoś może pomyśleć, że naród polski nie powinien być tak oddalony od 

Niemców czy Francuzów. Ktoś kto wchodzi w taki biznes, to myśli, że to super okazja. 

Biznesmen czy manager myśli, że społeczeństwo będzie gonić ten standard. To nie jest 

możliwe, żeby nagle na takim kawałku ziemi, w Polsce, okazało się, że tu urodzeni nie 

kochają koni, nie wiedzą kim one są. Potrzeba było trochę odczekać, żeby pewne elementy 

kulturowe wróciły i zostały na nowo odkryte. Uważam, że jeszcze jedno pokolenie jest 

potrzebne. Nie wystarczy mówić, że coś jest fajne i koniec. Dzisiaj na rynku w Polsce brakuje 

koni do rekreacji. Ludzie szukają na siłę. Nie jesteśmy w stanie nadgonić z ofertą. Szkółek 

jest za mało. Warszawa jest świetnym przykładem, bo tam szkółki i stadniny rosną, jak 

grzyby po deszczu. Jest super zagłębiem jeździeckim. Bije wszystkich na głowę.  

9. Co obecnie mogą symbolizować konie? Jakie jest ich obecne znaczenie? 

Pracując na Torze Służewiec doświadczam tego, że wyścigi zupełnie nie mają marki. 

Nie mają swojego wizerunku. Jest to coś bardzo niszowego, dlatego, że ktoś zapomniał o tym, 

że trzeba się komunikować i szukać miłośników. Wyścigi się zamknęły w swoim świecie. 

Służewiec jest znany z tego, że to jest najdłuższy taki mur, ulica Puławska i on jest pokryty 

graffiti. Jak ankietowaliśmy, to ludzie nie wiedzieli, że za tym murem jest Tor Służewiec. Nie 

wiedzą, że to istnieje. Wydaje mi się, że koń i jego wizerunek jest dopiero na nowo 

budowany. Proces odbudowywania nie jest oparty o to, że to jest ekskluzywne. Cavaliada 

była najsilniejszym impulsem do krzyczenia o koniach. Udało nam się zbudować narrację 

taką, że konie są dla ludzi o odpowiedniej wrażliwości, empatii. Dla mnie obecność konia w 

życiu dzisiejszego człowieka dowodzi jego dojrzałości, rozwiniętej wrażliwości. Nie lubię 

bardzo sprowadzania tego do jakiejś kwestii elitarności, ekskluzywności, jakiegoś bogactwa. 

Nie o to chodzi. Koń wymaga odpowiedniej opieki. Jest członkiem rodziny, o którego 
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wszyscy się troszczą. Oddaje się człowiekowi. Jest majestatyczny. To jest niesamowite, że tak 

olbrzymie zwierzę mogłoby mnie ruchem głowy zabić, a jednak się nam poddaje.  

10. Do czego i dla kogo dzisiaj są przeznaczone konie? 

Dla dziewczyn.  

FEI wyprodukowało za ogromne pieniądze serię filmów. FEI odpowiada za najwyższy 

poziom sportowy w jeździectwie. Oni zrobili coś niesamowitego. Te filmy nie pokazują w 

ogóle sportu. Pokazują co dobrego robi dzisiaj koń w życiu człowieka. Pokazali na przykład 

ośrodki hipoterapeutyczne dla żołnierzy po wojnie. Konie ratowały tych ludzi. Oni byli 

zniszczeni psychicznie, a te konie ich z tego wyciągnęły.  

Koń jest przeznaczony do różnych rzeczy. Na szczęście coraz mniej w rolnictwie, ale 

jest też przeznaczony do wysokiego sportu i do ratowania ludzi. Jest po prostu przyjacielem 

człowieka. Koń spowodował, że nasza kultura jest inna. Nie jesteśmy chamami 

jaskiniowcami, tylko musimy się o tego konia troszczyć i gdzieś to nas otwiera.  

Komentarz 

Dominik Nowacki, podobnie jak pozostali rozmówcy, uważa, że na oswojeniu konia 

zyskał przede wszystkim człowiek. To właśnie tym zwierzętom zawdzięczamy to, co 

osiągnęliśmy. Oswojenie konia pozwoliło na wykorzystanie ich możliwości i poprawę jakości 

życia wielu ludzi. Z czasem konie zostały wyparte przez technologię. Nie znaczy to jednak, że 

stały się mniej ważne. Rola koni zmieniała się ma przestrzeni lat. Początkowo pracowały w 

rolnictwie, w armii, transporcie, górnictwie. W wojsku konie odegrały szczególną rolę. 

Dominik Nowacki zwrócił uwagę na pewną rzecz, o której zapomnieli moi poprzedni 

rozmówcy. Konie były elementem tworzącym wojsko. Pomija się jednak tych, którzy je 

pielęgnowali i dbali, aby były w ciągłej gotowości. Wojsko musiało wykazać się dużą 

logistyką. Niezbędne były nie tylko stadniny. Konie musiały mieć odpowiednie pożywienie, 

opiekę, padoki. Mało kto jest świadomy tego, jak wiele pracy i ludzi było zaangażowanych w 

ten proces.  

Mój rozmówca zaznaczył, że człowiek utworzył z koniem specjalną więź. Jeśli odda 

mu się serce, to on odwdzięczy się tym samym. Niezwykła jest relacja, która utworzyła się 

między końmi a kobietami. Kobiety nie boją się okazywania emocji, nie są zamknięte w 

sobie. Potrafią przelać swoją miłość na drugiego człowieka, a także na zwierzęta. Jeśli któraś 

z nich staje się właścicielką konia, oddaje mu swoje serce i w zamian otrzymuje to samo. 

Cechą charakteryzującą kobiety jest również cierpliwość w dążeniu do celu. Mężczyźni 

starają się osiągnąć sukces siłą. Brutalnie chcą dopiąć swego, a takie metody nie sprawdzają 
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się w pracy z końmi. Niezbędna jest cierpliwość, pokora i wzajemne, bezgraniczne zaufanie. 

Bez tych elementów nie osiągnie się sukcesu.  

Jak wspomniałam w pierwszym rozdziale, wiele koni zostało upamiętnionych ze 

względu na to, że przez swoje osiągnięcia przeszły do historii. Jednym z takich koni jest 

niezwykły Secretariat. Podczas wyścigów zostawiał swoich rywali daleko w tyle. Był koniem, 

w którego nikt nie wierzył. Wyśmiewano się z niego oraz jego właścicielki, Penny Chenery. 

Big Red jest uważany za jednego z najlepszych koni wyścigowych w historii. Największą 

sławę przyniosła mu wygrana Triple Crown w 1973 roku, kiedy to pobił rekordy, które do 

dzisiaj nie zostały pobite. Secretariat jest koniem, który doczekał się kilku pomników. Dwa z 

nich można podziwiać się Kentucky Horse Park. Istnieją również dzieła sztuki, gdzie koń jest 

bezimiennym bohaterem. Malarz, rzeźbiarz postanowił uwiecznić postać konia, bo jest to po 

prostu piękne zwierzę. Majestatyczne, dostojne, niepoznane, skrywające w sobie wiele 

tajemnic, są inspiracją dla artystów. O tym, że artyści postanawiają uwiecznić w swojej sztuce 

wizerunek konia decyduje więź, która wieki temu utworzyła się między tymi zwierzętami a 

ludźmi. Ta więź doprowadziła do tego, że rola koni się zmieniła. Już nie są wykorzystywane 

w kopalniach, fabrykach czy na roli. Współcześnie konie są obecne w sporcie i rekreacji. 

Pomimo tego, że ich przeznaczenie się zmieniło nie przestały być istotnym dla człowieka 

towarzyszem.  

Według Dominika Nowackiego konie nie są dla wszystkich. Należy charakteryzować 

się odpowiednią empatią i wrażliwością, aby być dobrym właścicielem wierzchowca. 

Posiadanie konia dowodzi dojrzałości człowieka. Dla mojego rozmówcy koń jest członkiem 

rodziny, o którego należy się troszczyć. Niesamowite jest to, że koń nam się poddaje. Jest 

ogromnym, ciężkim zwierzęciem, które z łatwością mogłoby zrobić człowiekowi krzywdę, a 

jednak się na to nie decyduje. Zamiast tego postanowił nam się poddać i rozpoczął 

współpracę trwającą od wieków. Konie za okazaną dobroć potrafią nam się odwdzięczyć. 

Nawet nieświadomie. Już same zajęcia z hipoterapii, podczas których koń nie ma żadnych 

zadań. Jego rolą jest bycie spokojnym. Ma jedynie chodzić tam, gdzie każe mu jeździec lub 

trener stojący obok. Dzięki samej obecności konia samopoczucie i zdrowie dzieci się 

poprawia. Konie są przyjaciółmi ludzi. Obecnie są przeznaczone również do sportu. Ta 

relacja budowana od wieków jest również widoczna w jeździectwie. Jeśli okażemy koniowi 

miłość, szacunek i zaufanie, on odwdzięczy nam się tym samym. Dzięki tym trzem 

czynnikom koń i jeździec mogą osiągnąć ogromne sukcesy i wspólnie przejść do historii. 
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Rozmówca: Henryk Święcicki 

W Polsce WKKW cieszy się coraz większą popularnością. Jednym z organizatorów 

takiego konkursu, mającego miejsce w wielkopolskim Baborówku, jest Henryk Święcicki. Do 

tej niewielkiej miejscowości przyjeżdżają zawodnicy z światowej czołówki WKKW. Konie 

są obecne w rodzinie Święcickich od pokoleń. Cała rodzina jest zaangażowana w ich hodowlę 

i prowadzenie ośrodka jeździeckiego.  

1. Pozbawiony pomocy. Czy człowiek mógł istnieć bez konia? 

Myślę, że tak. Każdy miłośnik koni powie, że koń wywarł na rozwój człowieka 

olbrzymi wpływ i jego rola w tym rozwoju była niezwykle znacząca. Można żyć bez koni. 

Jest mnóstwo nacji, które w ten sposób funkcjonują. Oczywiście nasza, szczególnie 

chrześcijańska i europejska, jest związana z końmi. Wszędzie mamy mnóstwo przykładów. 

Konie w naszej kulturze odegrały szczególną rolę. Według mnie, człowiek bez konia mógł 

stworzyć cywilizację. Za przykład można podać Eskimosów, którzy dają sobie bez nich radę. 

Nie wiem jednak, czy rozwój byłby tak sprawny, gdyby nie pomoc tych zwierząt. 

2. Kulturowe konsekwencje oswojenia konia. 

Myślę, że jako pierwszy przykład można podać podróże. Konie były wykorzystywane 

do poruszania, przemieszczania się. Trochę później do pracy. Koń był kiedyś bardzo drogim 

zwierzęciem i na majątkach bardziej używano koni do transportu, do szybkiego poruszania 

się i do lekkich prac. Do tych cięższych prac raczej używano wołów. W okresie 

międzywojennym w Wielkopolsce duże stadniny, które powstały, nie pojawiły się dlatego, 

aby produkować konie do pracy na roli, ale dlatego, aby produkować konie dla wojska. Aby 

wojsko miało dużo koni, trzeba było mieć dużo kobył, a jak było dużo kobył, to używano ich 

również do pracy na roli.  

3. Zyski wynikające z współistnienia. 

Wkład koni był olbrzymi. Służyły przede wszystkim w transporcie, do pomocy w  

przemieszczaniu się ludzi. Tak jak dzisiaj możemy się posłużyć telefonem, tak służył 

wcześniej koń. On brał udział w takim porozumiewaniu się ludzi. Ułatwił to. Przy użyciu 

różnych pojazdów, bo nie tylko poruszano się wierzchem, ludzie mogli się przemieszczać.  

4. Sieci zależności. Koń i człowiek. 

Konie by sobie bez ludzi świetnie poradziły. Człowiek ukształtował rasy koni, ale te 

rasy były powiązane ze środowiskiem, i z zapotrzebowaniem. Arabowie, na przykład, 

potrzebowali specyficznych koni, takich, które wytrzymają dalekie trasy przez pustynię, 

upały. Inne konie, w Europie, pomagały opanować rozwijające się rolnictwo.  
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Dzisiaj sami sobie tworzymy rasy. Sztucznie dobieramy cechy w hodowli, żeby 

uzyskać wyspecjalizowane linie. Jedne są do wyścigów, inne do ujeżdżenia, a jeszcze inna 

grupa do skoków czy zaprzęgów. Myślę, że te konie, które dzisiaj są wykorzystywane w 

sporcie nie poradziłyby sobie, gdyby zostały wypuszczone na wolność. Przetrwałyby tylko te 

najsilniejsze.  

5. Konsekwencje wojskowego wykorzystania koni. 

Koń kiedyś, jak również dzisiaj na przykład w policji, służył do walki czy do 

szybkiego ataku, ale to było dawno temu. Dzisiaj panuje przekonanie, że ułani z szablą jechali 

i walczyli na koniach. To jest bardzo złe przekonanie. Historycznie tak. Koń służył do 

przemieszczania się i atakowania, ale w ostatnim okresie Polska nie była tak dobrze 

rozwiniętym krajem. Konie trzymano nie tylko ze względu na sentyment, jakim darzono 

kawalerię, ale dlatego, że w państwie panowała biedna. Motoryzacja nie była dobrze 

rozwinięta. Polacy świetnie sobie radzili, ale nie było dobrze rozwiniętego przemysłu. 

Rozwinięty był tzw. „przemysł koński”. Największe ilości koni hodowano na wschodzie. 

Hodowano je w bardzo rozsądny sposób. Stanisław Łącki, który miał bardzo duża stadninę, 

przygotowywał konie do pracy w wojsku i posługiwał się też nimi na roli.  

Państwowa Komisja Wojskowa kupowała konie i hodowała je m.in. do zaprzęgów, 

czyli do artylerii ciężkiej oraz hodowane były również oficerskie konie dla żołnierzy. 

Kawaleria i sposób walki, który był przedstawiany, to nie była szarża i atak. To miało miejsce 

w momencie ucieczki. Wojsko miało się poruszać na koniach. W momencie walki żołnierz 

miał zeskoczyć z konia i działać, jak piechota. W razie oblężenia piechota nie mogła daleko 

uciec, a oni wsiadali na konie i odjeżdżali. Szarża, o której się mówi, która też została 

pokazana w filmie „Lotna”, jest zaprzeczeniem tego, co było naprawdę. Wojsko tak nie 

działało. Konsekwencją posiadania koni było to, że nie mieliśmy motocykli, sprzętu, dlatego 

pozostało nam poruszać się na nich. Był to  bardziej prymitywny sposób prowadzenia walk, 

ale nie mieliśmy wyboru. Oczywiście, ułani na koniach robili wrażenie. To było piękne, ale 

był to też wyraz zacofania. Kulturowo, to była wielka szkoła, świadczyło to o przynależności 

do pewnej grupy. Był to pewnego rodzaju kulturowy awans żołnierzy. Potomkowie chętniej 

wspominają, że dziadek był w pułku ułańskim, aniżeli piechoty.  

6. Konie w historii militarnej. 

Ja jeszcze nie spotkałem publikacji, która by pokazała, z których stadnin pochodziły 

najlepsze militarnie konie. Był taki okres, o którym pisze Czapski, że u nas w hodowli nie 

było tej selekcji sportowej. Mówiono, że koń ma sprawdzić się w boju i ratować żołnierza. 
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Koń był szybki, wytrwały, nie do dogonienia podczas ucieczki i w ten sposób ratował 

swojego właściciela. A wiadomo, że koń nie jest zwierzęciem atakującym, tylko uciekającym. 

U nas trudno jest wymienić takie konie hodowlane i militarne z imienia.  

7. Koń i dowódca. Kulturowy obraz dowódcy i jego konia.  

Koń jest przyjacielem, ale też trochę niewolnikiem. Dobrze traktowanym 

niewolnikiem. Jest na dobre i złe związany ze swoim panem. Konie miałyby gorzej na 

wolności. Myślę, że na zupełnej wolności one inaczej się rozwijają, mają inną psychikę. 

Konie w sporcie, przy swoim panu zachowują się inaczej. Inaczej był też traktowany koń w 

rolnictwie, w którym już się ich nie używa. Był potrzebny przy majątkach. Służył, jak dzisiaj 

taki samochód dostawczy. Jechał do kościoła, pracował na roli. Dzisiaj, poziom naszej 

hodowli, poziom organizacji jeździeckiej jest gorszy, aniżeli ten na Zachodzie. Tam hodowcy 

odeszli od metod hodowlanych. A u nas, ta opieka państwa czasami jest negatywna. Ona 

stawiała warunki. Państwo bardzo dbało wtedy o swoje stadniny. System selekcji, 

użytkowania koni spowodował, że one nie rozwijały się tak szybko, jak mogły. Nawet 10 lat 

temu nie istniały jeszcze wyraźne kryteria w hodowli koni, a potem wprowadzono selekcję na 

cechy, charaktery. Podział na konie do ujeżdżenia, WKKW, do wozów nie był sprecyzowany, 

więc wyhodowaliśmy średnie konie.  

8. Dlaczego koniom, podobnie, jak ludziom buduje się pomniki, maluje obrazy? 

Więcej jest pomników zbudowanych dla koni niż dla psów. Też są zwierzętami 

domowymi. Koń jest bliski sercu. Jest wpadający w oko, jest darzony miłością. Nie powstało 

tyle obrazów, czy nie było tylu inspiracji psów, co koni. Wszędzie tego konia używano. Jest 

on bardzo wdzięcznym zwierzęciem do namalowania. Tak, jak niezwykle wymagające jest 

namalowanie starej, spracowanej dłoni, tak samo ciężko jest dobrze, realistycznie namalować 

konia. Ze zwierząt koń jest tym najbardziej wpadającym w oko. O koniach myślimy szerzej. 

Konie uważamy za styl, sposób życia, ale nie jest to sposób na życie. Nie uważam, że 

możemy żyć z hodowli konia. Żyjemy przy koniach i wraz z nimi tworzymy klimat.  

9. Czy kiedyś konie były darzone większym szacunkiem, a ich rola była bardziej znacząca?  

Nie wszyscy ludzie konie kochają i wielbią. Tak, jak ludzie dobrze odnoszą się do 

siebie nawzajem, tak samo odnoszą się do koni. Większość darzy je sentymentem, ale myślę, 

że w przeszłości nie okazywano im więcej szacunku.  

W tym najwyższym sporcie nadal większością są mężczyźni. Jest to jeden z niewielu 

sportów, gdzie mężczyźni rywalizują z kobietami na tym samym poziomie, w tej samej 

grupie. Istnieją osobne konkursy dla pań, ale dla panów już nie ma, chociaż przed wojną 



ROZDZIAŁ 3 

 143 

organizowano takie dla oficerów. W konkursach hippicznych kobiety są na równi traktowane 

z mężczyznami. Na Cavaliadzie mamy konkurs „Venus vs Mars”, w którym biorą udział 

pary, kobieta i mężczyzna. To jest też muzyczne widowisko, w którym kobiety są traktowane, 

jak mężczyźni. Jest ten konkurs „Speed and Music”, który wraz z „Venus vs Mars” jest 

krytykowany przez osoby, które zawodowo zajmują się jeździectwem. Jeźdźców trzeba 

zachęcać, zwłaszcza seniorów. To są takie konkursy, show, na których można narazić konia 

na kontuzje. To jest bardziej zabawa. Coś jest w tych koniach.  

10. Co obecnie mogą symbolizować konie? Jakie jest ich obecne znaczenie? 

Koń jest symbolem użytkowości. Koń ma służyć w sporcie. To jest główna siła 

napędowa. Jest to zwierzę użytkowe.  

11. Do czego i dla kogo dzisiaj są przeznaczone konie? 

To jest sport, w którym mężczyźni osiągają lepsze wyniki niż kobiety. Niektórzy 

jeźdźcy, kobiety są bardzo brutalne. Ich głównym celem jest sport, ale uważam, że w 

większości przeważają instynkty macierzyńskie. Dziewczyny mają zakodowany ten instynkt 

opieki i się świetnie realizują. Myślę, że dla chłopców jest więcej miejsca w różnych 

sportach, niż dla dziewczyn. Dzisiaj, dość podstawowa sprawa, jest to też sposób na 

wychowanie. Przez elektronikę nie żyjemy naturalnie. Żyjemy otoczeni różnymi dobrami. A 

jeździectwo jest pewnego rodzaju powrotem do natury, do kontaktu ze zwierzętami. Dzieci, 

które nie biorą w tym udziału są mniej sprawne. A dzieci bardzo chcą same się rozwijać w 

tym kierunku. Ta masowość i to wychowanie bardziej związane z przyrodą jest 

najważniejszym, co możemy społeczeństwu dać.   

Komentarz 

Jak wspomniałam w pierwszym rozdziale niniejszej pracy, rola konia w rozwoju 

człowieka była olbrzymia. Ich praca była nieoceniona, ale człowiek mógł bez niego istnieć. 

Istnieją nacje, które żyły i nadal funkcjonują bez koni. Za przykład mój rozmówca podał 

Eskimosów. Rozwój cywilizacji byłby jednak znacznie utrudniony bez pomocy koni. W 

naszej, europejskiej kulturze, koń odegrał szczególną rolę. Zwłaszcza w transporcie. Henryk 

Święcicki porównał konia do telefonu, którym posługujemy się współcześnie bez przerwy. 

Kiedyś tak samo było z koniem. Jeśli był potrzebny, to zaprzęgano go do wozu i 

rozpoczynało podróż.  

Henryk Święcicki wspomina, że początkowo konie nie były używane do pracy w polu. 

Najpierw wykorzystywano je w transporcie i przewożeniu ładunków. W pracy na roli 

posługiwano się raczej wołami. Wynikało to z tego, że kiedyś koń był bardzo drogim 
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zwierzęciem. Na majątkach służył głównie do przemieszczania się. Czasami wykorzystywano 

go do lekkich prac. Mój rozmówca wspomina również, że hodowle koni nie były prowadzone 

dlatego, aby potem oddać te zwierzęta do pracy na roli. Ich zadaniem było zasilenie szeregów 

armii. Dopiero po jakimś czasie, kiedy wzrosła liczba klaczy, zaczęto je wykorzystywać do 

pracy w polu.  

W przeszłości nie było tak szerokiego wyboru koni, jaki mamy obecnie. Obecnie 

możemy sztucznie dobierać cechy, krzyżować rasy tak, aby powstały wierzchowce idealne do 

różnych sportów. Tworzymy konie do skoków, WKKW, ujeżdżenia i wielu innych. 

Technologia tak się rozwinęła, że sztucznie możemy stworzyć konia idealnego. Dzisiejsze 

konie, zwłaszcza te wykorzystywane w sporcie, nie poradziłyby sobie, gdyby zostały 

wypuszczone na wolność. Przetrwałyby pojedyncze i najsilniejsze osobniki. Współcześnie 

koń jest przyzwyczajony do tego, że mieszka w bezpiecznej stajni, ma zielone, trawiaste 

wybiegi i człowiek przynosi mu jedzenie. Konie, które są do tego przyzwyczajone raczej nie 

przetrwałyby na wolności, gdzie musiałyby uciekać przed drapieżnikami i same zdobywać 

pożywienie. 

Henryk Święcicki wspomina również walki ułanów. Obecnie panuje pogląd, że 

żołnierze atakowali wroga konno z szablami w dłoniach. Jest to błędne przekonanie. Gdy 

dochodziło do walki, żołnierze zeskakiwali z koni i walczyli jak piechota. Szarża i atak 

zdarzały się jedynie w momencie ucieczki. W przypadku oblężenia kawaleria miała dużo 

większe szanse na ucieczkę niż piechota. Stała się ona również częścią polskiej tradycji i 

kultury. Była niestety również symbolem zacofania. Armia nie była zmechanizowana, a więc 

wojsko było zmuszone do poruszania się wierzchem.  

Konie były traktowane jak przyjaciele. Nie można jednak zapomnieć, że stały się 

również niewolnikami ludzi, ale takimi którzy byli i są dobrze traktowani. Konie dzielnie 

walczyły u boku ludzi, były z nimi na dobre i na złe, w czasie walk i w czasie pokoju. Są one 

darzone przez ludzi miłością. Czasem większą niż inne zwierzęta domowe. To jest powodem 

tego, że staramy się je upamiętnić. Chcemy w pewien sposób im podziękować za pracę oraz 

trud, który włożyły w rozwój cywilizacji. Obecnie darzy się konie ogromnym sentymentem. 

Zajmują wyjątkowe miejsce w życiu człowieka. Nie znaczy to jednak, że każdy darzy je 

takim szacunkiem, na jaki zasłużyły. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy w przeszłości 

konie były darzone większym poszanowaniem niż są obecnie. Pewnie nie. Być może ciężko 

w to uwierzyć. Kiedyś koń odgrywał kluczową rolę w codziennym życiu człowieka. Nie było 

jednak żadnych zasad, regulaminów czy organizacji, które by sprawdzały, jak się z końmi 
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postępuje. Dzisiaj koń jest wykorzystywany przede wszystkim w sporcie. Czasem jeźdźcy 

próbują w brutalny sposób dojść do celu. Pomimo tego, koń ma zapewnioną opiekę na 

najwyższym poziomie i niczego mu nie brakuje. Mój rozmówca zwrócił również uwagę na 

fakt, że jeździectwo jest sportem, w którym kobiety i mężczyźni są traktowani na równym 

poziomie. Nie ma osobnych konkursów dla kobiet i dla mężczyzn. Każdego obowiązują 

równe zasady i każdy musi się do nich dostosować.  

W jeździectwie również niezwykłe jest to, że jest ono powrotem do natury. Obecnie 

żyjemy otoczeni przez technologię, różne dobra i udogodnienia. Konie pozwalają nam na 

chwilę o tym zapomnieć. Według Henryka Święcickiego obcowanie z końmi, zwierzętami i 

naturą jest najlepszą rzeczą, jaka mogła nam się przytrafić, zwłaszcza tym najmłodszym. 
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Rozmówca: Józef Wilkoń 

Ilustrator, malarz, rzeźbiarz, autor scenografii. Józef Wilkoń urodził się 12 lutego 

1930 roku w Bogucicach koło Wieliczki. Obecnie mieszka i pracuje w Piasecznie. Obrazy, 

które tworzy, na których główne miejsce zajmują konie, przypominają malowidła naskalne. 

Charakterystyczne pajęcze nogi stały się znakiem rozpoznawczym artysty. Józef Wilkoń 

należy do grupy najwybitniejszych artystów zajmujących się ilustracją. Na jego dorobek w tej 

dziedzinie składa się prawie dwieście książek. Tworzy zarówno dla dzieci, jak i dla 

dorosłych. Ilustrowane przez niego książki przetłumaczono na ponad 20 języków 

1. Pozbawiony pomocy. Czy człowiek mógł istnieć bez konia? 

Człowiek zawdzięcza koniowi wszystko, co dotyczy jego rozwoju i 

postępucywilizacyjnego. Człowiek powinien postawić koniowi światowy pomnik. To, co koń 

zrobił dla człowieka można porównać jedynie do tego, jak elektronika przyspieszyła rozwój 

cywilizacji. Zawdzięczamy koniowi wszystko. Możliwość przemieszczania się, siłę, koń był 

motorem. Koniom zawdzięczamy tak wiele, że hańbą jest, że dziś człowiek pakuje konie do 

tirów i wiezie je na mięso m.in. do Włoch. Tak się rewanżuje człowiek za to, co koń włożył w 

rozwój cywilizacji.  

2. Kulturowe konsekwencje oswojenia konia.  

Są takie dwie relacje ludzkie i zwierzęce: koń i człowiek oraz pies i człowiek. 

Przyjaźń i relacje z psem nie dały takich skutków, jak z koniem, ze względu na wykorzystanie 

siły, mądrości i wytrwałości konia. Oczywiście swój podstawowy udział w historii człowieka 

miał koń na wojnie. Koń, jako środek do walki. Koń i jeździec to była jedność. Jedno ciało 

sprzężone, jak pocisk, jak rakieta z człowiekiem. Koń w tych najgorszych momentach 

ludzkości, a było ich wiele, a właściwie bez przerwy, do dziś nadal, służył człowiekowi 

wiernie. Nie odstępował go na krok w tej haniebnej relacji. Nie można sobie wyobrazić 

jeźdźca bez konia i to jest ta ciemna strona tych relacji, którą wymyślił człowiek, bo człowiek 

wymyślił wojnę, a koń się mu podporządkował. Natomiast to, co koń spowodował i jak 

wpłynął na rozwój cywilizacji, to jest jedna wielka epopeja służby konia w życiu człowieka. 

Pomagał w przemieszczaniu się, pomagał swoją siłą. Powiedziałbym, że jest coraz więcej 

miłośników koni. Ludzie kochają konie. W grę wchodzi jeszcze element piękna. Koń jest 

cudem natury, jeśli chodzi o urodę formy. I to też było powodem relacji koń i człowiek, bo 

jak daleko sięgnąć w sztukę, do jaskiń, to koń był tam motywem. Człowiek dopatrywał się w 

koniu tej urody, która jest do dziś. Dla mnie najwspanialszy jest arab, jego sylwetka, piękno 

formy i ruchu. Wydaje mi się, że arab jest świadom swojej urody. Rzadko inne zwierzę 
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potrafi ją demonstrować jak jakiś rasowy model. To, co koń wyprawia z sobą, demonstrując 

swoje piękno, swój ruch, to jest coś nieprawdopodobnego. Mam na myśli konie arabskie, 

które w tym celują. To ma swoją historię, swój początek w jaskiniach. A jeszcze w Grecji, 

Mezopotamii, gdziekolwiek powstawały duże kultury, duże cywilizacje, tam zawsze 

przedmiotem rzeźby czy malarstwa był koń, np. na wazach greckich. Znaczenie konia dla 

człowieka było szczególne. To jest fascynujące. 

3. Zyski wynikające z współistnienia. 

Koń arabski, który dla mnie jest takim szczytowym osiągnięciem piękna, formy 

zwierzęcia, na pewno rozwinął się w stosunku do przodków, do innych koni. Nie ma nic tak 

pięknego, jak koń arabski. I w tym sensie zyskał, że jest przedmiotem hodowli, dumy. 

Natomiast, co mógł zyskać koń, jeżeli końskie mięso jest przysmakiem 

„Śródziemnomorców”? Nie można sobie wyobrazić Polaka jedzącego końskie mięso. To się 

wiąże z tradycją, że koń to coś innego niż pozostałe zwierzęta przeznaczone na mięso, że koń, 

nawet można powiedzieć, to przyjaciel, towarzysz człowieka.  

4. Sieci zależności. 

Przypomnijmy sobie „Śmierć pułkownika” Mickiewicza o koniu Emilii Plater i to, jak 

koń wchodził do pomieszczenia i się z nią żegnał. Używanie konia łączyło się z jakimś 

szacunkiem. Mam w pamięci przykłady furmanów, którzy bez opamiętania bili konie. To się 

wiąże z absolutną destrukcją rozumu i uczuć. Chciałbym powiedzieć, że taki człowiek to 

bydlę, ale to bez sensu, bo bydlę to osobowość godna szacunku, a człowiek jest straszny. 

Znam przykłady znęcania się nad koniem, ale to tylko świadczy o tym, że człowiek 

uprawiający określone zawody, przy których używano konia, ma całkowicie spaczoną 

psychikę i to jest stan chorobowy. Normalnie rzecz biorąc kojarzę chłopa, który z szacunkiem 

po pracy na roli konia odprowadza do stajni. Zawsze szacunkiem i miłością się otaczało 

konie, jak tę Kasztankę Piłsudskiego i Bucefała. Było to szczególne zwierzę. Koń i pies, ale 

to mogło dotyczyć różnych zwierząt. 

5. Koń i dowódca. Kulturowy obraz dowódcy i jego konia.  

Więź między jeźdźcem wojennym, a jego koniem musiała być szczególna. Musiała 

być jakaś wielka więź uczuciowa, wielkie zaufanie. To nie mógł być koń, który mógł być 

bity. Jestem przekonany, że tylko nauka obopólna, gdzie jeździec uczył się wydobywać 

maksymalne z konia korzyści, a koń również uczył się od swojego pana, mogła być w tym 

przpadku stosowana. Jakaś wzajemna więź. To jest przykre, bo przecież historia człowieka i 

konia to jest historia wojen w ogromnej mierze. I te relacje miały taki charakter, że koń służył 
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w jego niecnych rozgrywkach ludzkich. To człowiek wymyślił wojnę i człowiek jest 

odpowiedzialny za jej skutki. Zwierzęta nie mają potrzeby zabijać ponad konieczność. Koń w 

tej niecnej sprawie służył, więc oczywiście możemy dzielić wojny na podboje i wojny 

wyzwoleńcze. Wojna, jako zjawisko, jest przekleństwem ludzkim. Koń w wojnie był 

nieoceniony. Wszystkie wojenne epizody w historii Polski z udziałem jazdy, od husarii aż do 

Somosierry, zawdzięczają swój sukces koniom. Był on bohaterem polskiego oręża. To jest w 

ogóle osobny rozdział. Potem mamy konia w historii sztuki, konia w historii postępu 

gospodarczego, w rolnictwie. Bez konia nie byłoby rolnictwa. Człowiek powinien koniom 

postawić pomnik w jakimś światowym miejscu, bo to, co im zawdzięcza, jest nie do 

porównania z niczym innym. 

6. Konie w historii militarnej. 

Musiało być ich od groma! To musiały być przyjaźnie. Zawisza Czarny też musiał 

mieć swojego konia. On na piechotę nie walczył, tylko na koniu. Czyngis-chan bez swoich 

koni byłby nikim.   

7. Dlaczego koniom, podobnie jak ludziom, buduje się pomniki, maluje obrazy? 

Człowiek zawdzięcza koniowi wszystko. Postęp w gospodarce, rolnictwie i nie tylko 

zawdzięcza właśnie koniom. Człowiek powinien włożyć całą swoją siłę w postawienie 

koniom pomnika, godnego pomnika w światowym miejscu, aby każdy mógł widzieć ile my 

tym wspaniałym zwierzętom zawdzięczamy. 

8. Czy kiedyś konie były darzone większym szacunkiem, a ich rola była bardziej znacząca? 

Doszliśmy do tego momentu, że nie jest to powszechne, ale bardzo dużo ludzi już 

zastanawia się nad relacją człowiek i zwierzę. To już nie jest ta relacja, w której zwierzęta 

głównie hodowało się na mięso. Obecnie ten problem trafił do naszej świadomości. Jeszcze 

dzisiaj mamy coś takiego, osobliwego, co się nazywa związkiem łowieckim. Mamy 

myśliwych, którzy uzasadniają swoje hobby i potrzeby strzeleckie i inne. Jest to absolutnie 

organizacja, która w najbliższych latach powinna zniknąć z powierzchni ziemi. Dzisiaj być 

myśliwym, to jest wstyd. Strzelać z broni palnej do zwierzęcia, to jest hańba.  

Wracając do koni. W Polsce jest było dwóch przeciwstawnych malarzy z punktu 

widzenia techniki. Piotr Michałowski i Juliusz Kossak. Inni Kossakowie to już są duperele. 

Akwarele Juliusza są obłędne.  

9. Co obecnie mogą symbolizować konie? Jakie jest ich obecne znaczenie? 
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Szybkość, wdzięczność, płynność. Mówiło się o wierności takich rumaków. Ja się 

boję koni, kocham je, ale się boję. Nie mogłem nigdy wyczyścić Łyska, swojego konia u 

dziadka, bo mnie przyciskał do ściany.  

10. Do czego i dla kogo dzisiaj są przeznaczone konie? 

No więc dopóki jest turystyka, są piękne ośrodki do pieszego zwiedzania, to powozy 

turystyczne górują nad motorowymi. W Krakowie są prześliczne te dorożki. Piękne, 

wypieszczone konie. Niech to przetrwa. Jazda takim końskim zaprzęgiem to jest wrażenie 

niezapomniane. Zimą nic nie zamieni takiej sanny. Konie są nam potrzebne na pewno do 

celów turystycznych, do hodowli dla celów wyścigowych, ale teraz jest jakiś kryzys. 

Światowy również. Konie są potrzebne do sportu, sztuki, hipoterapii, która jest bardzo ważna. 

Pomaga i dzieciom i dorosłym.  

Komentarz 

Józef Wilkoń zauważył, że przyjaźń, która powstała między człowiekiem i koniem 

przyniosła efekt, jakiego nie można znaleźć w żadnej innej relacji. To koniom zawdzięczamy 

to, gdzie obecnie się znajdujemy. Postęp w rozwoju, do którego przyczynił się koń, mój 

rozmówca porównuje do postępu, który możemy zawdzięczać elektronice. Ogromnym 

wstydem jest to, jak człowiek współcześnie odwdzięcza się koniom za to, co dla nas zrobiły. 

Dzisiaj konie wywożone są na rzeź, a Polska stała się jednym z największych eksporterów 

tych zwierząt na mięso. Do tego nigdy nie powinno było dojść. Człowiek zawdzięcza koniom 

tak naprawdę wszystko, co dotyczy jego rozwoju.  

Relacja miedzy człowiekiem i koniem jest niezwykła. Tak samo wyjątkowa jest 

relacja, która utworzyła się między człowiekiem i psem. Ta druga nie dała niestety takich 

samych efektów. Jak pisałam w pierwszym rozdziale, ludzie nauczyli się wykorzystywać 

rozmiary i siłę koni, aby osiągnąć wyznaczone przez siebie cele. Przede wszystkim 

wykorzystywano je w wojsku. Konie zostały zmuszone do walki w konfliktach, do których 

doprowadził człowiek. Pozostały mu jednak wierne i trwały przy jego boku na dobre i na złe. 

Dzisiaj konie nadal służą wiernie ludziom. Nie jest to już tak niebezpieczna współpraca, jak 

kiedyś, ale ciągle jest wymagająca. Relacja konia i człowieka jest niezwykła. Oni razem 

tworzą jedność, są ze sobą sprzężeni. Koń stał się bohaterem polskiego oręża. Bitwy, podczas 

których żołnierze zwyciężyli, zwyciężyli dzięki koniom.  

Koń zyskał dumę. Na stałe zadomowił się w tradycji i kulturze. Zwłaszcza polskiej. 

Relacja, która powstała między jeźdźcem-żołnierzem i koniem była szczególna. Zasługuje 

ona na wyróżnienie. Nie doszłoby do tego, gdyby koń był źle traktowany, bity, nad którym by 
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się znęcano. To była relacja pełna szacunku oraz zaufania. Jeden polegał na drugim. Ufali 

sobie nawzajem i mieli pewność, że o siebie zadbają, nawet w najniebezpieczniejszych 

momentach. Dzięki tej niezwykłej relacji człowiek osiągnął sukces i  się rozwinął. To 

zasługuje na wyróżnienie. Józef Wilkoń powtarza, że koń zasługuje na pomnik. I to nie byle 

jaki. Powinien to być godny monument postawiony w światowym miejscu, aby każdy kto 

koło niego przechodzi wiedział, jaką ważną rolę odegrał koń w rozwoju cywilizacji i życiu 

wszystkich ludzi.        Los zwierząt, nie tylko 

koni, ale wszystkich żyjących zwierząt jest bardzo istotny dla mojego rozmówcy. Zaznacza, 

że wstydem i hańbą jest to, że współcześnie konie i inne zwierzęta to wywożone do rzeźni. 

Wstydzić powinien się również każdy, kto jest myśliwym. Minęły czasy polowań dla 

przyjemności lub kiedy było się zmuszonym do polowania, aby przetrwać. Nikt nie powinien 

strzelać do zwierząt.  

Jak pisałam w drugim rozdziale, konie spośród innych zwierząt wyróżnia 

wdzięczność, płynność, duma i wdzięk. Są to dla nich cechy charakterystyczne. Zwłaszcza 

dla konia arabskiego, który stał się dumą polskiej hodowli. Araby zajmują wyjątkowe miejsce 

w sercu artysty. Są one dla malarza najwyższym osiągnięciem piękna formy. Żadne inne 

zwierzę nie jest tak piękne, nie ma w sobie tyle gracji i dumy, co koń arabski. Spośród innych 

koni wyróżnia go również to, że sprawia wrażenie, jakby był świadomy swojego piękna. Nie 

boi się go okazywać. On nawet chce to piękno uwydatnić. Jego głowa, zdecydowane 

spojrzenie, ruch, sprawiają, że człowiek nie może przejść koło takiego zwierzęcia obojętnie.  
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Podsumowanie  

Konie są wspaniałymi zwierzętami. One się takie rodzą. Pełne gracji, wdzięku. Są po 

prostu doskonałe. Dzikie konie potrafiły wszystko, co było im potrzebne do przetrwania. 

Dopiero w momencie, w którym zostały udomowione, musiały nauczyć się nowych rzeczy. 

Musiały nauczyć się, jak żyć w zupełnie innym świecie. Cherry Hill, autorka książki „Co 

każdy koń wiedzieć powinien” wspomina, że: „Rozwijając partnerstwo z koniem, najlepiej 

zachować te wszystkie cechy, dzięki którym koń jest właśnie koniem. Dzięki temu nie ma 

przegranych, zwycięzcami są zarówno człowiek, jak i koń. Jeśli człowiek i koń będą 

współpracować na rzecz bezpieczeństwa, efektywności i porozumienia, nasze doświadczenia 

będą satysfakcjonujące i udane”228. Nie wolno całkowicie odbierać koniom wolności. Muszą 

one mieć czas, aby wyjść na padok i przebywać z innymi końmi, ponieważ są to zwierzęta 

stadne. Najbezpieczniej czują się wśród swoich.     W relacji z 

koniem jedną z najważniejszych i podstawowych rzeczy jest zaufanie. Koń, aby człowiekowi 

zaufać, musi całkowicie wyzbyć się strachu. W tym momencie współpraca przynosi najlepsze 

efekty. To zaufanie doprowadziło do tego, że koń walczył dzielnie z człowiekiem podczas 

wojen: „[…] konie nie są agresywne, ich instynktowną reakcją na problemy jest ucieczka 

zamiast walki”229. Aby partnerstwo między człowiekiem a koniem było udane, należy być 

odpowiedzialnym, szanującym konia przywódcą. W tym miejscu mogę ponownie przytoczyć 

wypowiedź Cherry Hill: „Ponieważ konie są z natury naśladowcami, akceptują nas w roli 

przywódców, pod warunkiem, że jesteśmy mądrzy i uczciwi wobec nich”230.  

 Moi rozmówcy zauważyli, że rola konia na przestrzeni lat zmieniła się w niesamowity 

sposób. Od koni już nie zależy byt człowieka. Nie potrzebuje go do pracy w polu. 

Technologia tak się rozwinęła, że miejsce koni zajęły ciężkie maszyny. Nie potrzeba konia do 

transportu, bo w tym miejscu również technologia je zastąpiła. Tak samo jak w wojsku. 

Obecnie konie wykorzystywane są przede wszystkim w sporcie, rekreacji i, jak zauważyła 

część moich rozmówców, w hipoterapii. W tym miejscu pozwolę sobie na dokładne 

wyjaśnienie tego, czym jest hipoterapia i dlaczego ma ona tak pozytywny wpływ na dzieci i 

dorosłych. „Hipoterapia to wyjątkowa forma rehabilitacji psychoruchowej, która zasadza się 

na pracy z koniem. Terapia oddziałuje na ruchowy, sensoryczny, psychiczny i społeczny 

 
228 Ch. Hill, Co każdy koń wiedzieć powinien,  Łódź 2016, s. 9. 

229 Ibidem, s. 1. 

230 Ibidem, s. 72. 
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aspekt rozwoju człowieka”231. Dzięki hipoterapii pacjent ma możliwość poprawy sprawności 

fizycznej, jak również psychicznej. Dzięki obcowaniu z koniem, dzieci i dorośli mają 

możliwość rozpoczęcia pięknej przygody opartej na zaufaniu, szacunku i radości z tymi 

pięknymi i majestatycznymi zwierzętami. Nie trzeba jeździć konno, aby osiągnąć 

zadowalające efekty. Zdarzają się przypadki, kiedy samo obcowanie z koniem, 

wyprowadzenie go na spacer, przynosi oczekiwane rezultaty. Czasem wystarczy również 

świadomość, że opiekujemy się tak dużym zwierzęciem, które z łatwością mogłoby zrobić 

nam krzywdę, a jednak się nam poddaje. Konie są zwierzętami, które uczą cierpliwości, 

szacunku do drugiego stworzenia i pokory. Jeśli współpraca jest na tym oparta, to sukces jest 

w zasadzie gwarantowany. Konie są wrażliwymi zwierzętami. Wydają się silne, 

niezniszczalne, odporne na ból, ale one czują więcej niż nam się wydaje, dlatego przemoc 

nigdy nie jest rozwiązaniem. Monty Roberts wspomina, że; „Przemoc wynika ze stanu ducha 

tego, kto się jej dopuszcza, nigdy nie jest winą ofiary”232. Przemocy dopuszczają się ludzie, 

którzy znaleźli się w miejscu, z którego uważają, że już nie ma wyjścia. Siłą próbują zmusić 

konie do spełnienia swoich oczekiwań, chcą narzucić im swoją wolę. Najważniejsze jest, aby 

dojść do porozumienia. Jeżeli koń nie chce czegoś zrobić, oznacza to, że robimy coś źle. 

Przekaz nie jest do końca czysty i jasny.  

Z przeprowadzonych przeze mnie wywiadów wynika, że koń w wyniku oswojenia 

wiele stracił. Odebrano mu przede wszystkim wolność i niezależność. Zyskał jednak 

wiernego towarzysza. Bywało, że narażał on konia na różne niebezpieczeństwa i kontuzje. 

Pozostali jednak partnerami, a ich współpraca trwa od wieków. Konie i ludzie stali się 

nierozłączni. „Koń był towarzyszem Polaka w dobrych czasach i złych, a w czasach wojny 

dzielił z nim nie tylko chwałę zwycięstwa, ale także tragedię klęski, trudy wojenne, rany i 

śmierć”233. Można powiedzieć, że dzieje Polski są dziejami kawalerii. Niezwykłe bitwy, w 

których konie odegrały szczególną rolę to m.in. Grunwald, Kircholm, Wiedeń, Beresteczko, 

Somosierra i Rokitna. Wielkie bitwy, które utworzyły naszą historię.   

 
231 J. Bojarczuk, Hipoterapia. Wskazania, metody, ćwiczenia, Kraków 2018, s. 6. 

232 M. Roberts, Czego uczą nas konie, Poznań 2002, s. 108. 

233 K. Rutczyński, Koń w życiu i sztuce polskiej, 1992, s. 1. 
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Rola konia na przestrzeni lat zmieniła się jednoznacznie i przyczyniła się do postępu 

cywilizacyjnego. Zanim koń stał się dzisiejszym towarzyszem człowieka, służył mu za 

pożywienie. Człowiek pierwotny używał końskiego mięsa, szpiku kostnego czy mózgu jako 

pożywienia i przysmaku 234 . Dla człowieka pierwotnego konie były też inspiracją i 

natchnieniem dla jego twórczości w postaci malowideł. Najwięcej rysunków, które 

przedstawiają postać konia, powstało w południowej Francji i północnej Hiszpanii w XX 

wieku235.  

W następnych latach po oswojeniu konia, człowiek zaczął transportować ciężkie i 

duże przedmioty czy wspomagać się nim podczas polowania na dużą zwierzynę. To właśnie 

to rodzaju polowania dały możliwość wykarmienia znacznie większej ilości ludzi. 

Upolowanie tak dużej zwierzyny, jak na przykład jelenia, starczało na wykarmienie ludzi 

przez dłuższy czas. Konie pomagały również w przemieszczaniu się ludności. To właśnie 

dzięki nim ludzie zaczęli pokonywać dłuższe dystanse i trudniejsze drogi dużo szybciej. We 

wczesnych kulturach, koń był również wykorzystywany w celach walki z wrogiem. 

Posiadanie rączych i szybko regenerujących się wierzchowców, umożliwiające umknięcie 

wrogowi lub doścignięcie ofiary, było celem wielu ludzi 236. Z wielu ról konia można zatem 

wywnioskować, że on tak jak żadne inne zwierzę przyczynił się do rozwoju i 

rozprzestrzenienia się kultury człowieka.  

W dzisiejszych czasach rola konia bardzo się zmieniła. Koń przestał być narzędziem 

niezbędnym do pracy i walki. Na przestrzeni lat konie były również wykorzystywane pod 

względem czysto rozrywkowym, już pierwsze plemiona, które konie udomowiły, 

organizowały prowizoryczne wyścigi z udziałem tych zwierząt, dziś jednak konie na dobre 

zadomowiły się w przemyśle sportowym. Coraz więcej ludzi decyduje się na posiadanie 

konia i rozpoczęcie swojej przygody z jeździectwem. Choć wielu wydaje się, że jeździectwo 

jest sportem tylko dla wybranych i majętnych, z rozmów, które przeprowadziłam wynika, że 

tak nie jest. Obecnie istnieje wiele dyscyplin, takich jak WKKW, skoki, ujeżdżenie, wyścigi, 

które ciągle się rozwijają. Kiedyś ludzie polegali na koniu i efektywności jego pracy. Dzisiaj 

jest podobnie. Wielu zdecydowało, że konie będą ich sposobem na życie. Obecnie powstaje 

coraz więcej stajni na wysokim i profesjonalnym poziomie, na które stale rośnie 

zapotrzebowanie. Duże grono osób zdecydowało również, że zajmą się jeździectwem 

 
234 E. Skorkowski, Koń w czasie i przestrzeni, 1975, s. 52. 

235 Ibidem. 

236 T. Pickeral, Piękne konie. Ilustrowana historia ras, Warszawa 2011, s. 202.  
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zawodowo. Oni na koniach polegają. Osiąganie sukcesów na parkurach jest ich pracą i to 

również przekłada się na sukces finansowy, który jest niezbędny do kontynuowania tej 

przygody. Pozytywne skutki rehabilitacji i terapii z koniem, tak zwanej hipoterapii wpływają 

na coraz większe zapotrzebowanie na konia w tej dziedzinie.  

Rola konia w kulturze zmieniła się na przestrzeni lat. Dziś koń nie jest niezbędny w 

życiu codziennym. Aczkolwiek rola konia w dzisiejszym społeczeństwie jest znacząca i ma 

szerokie zastosowanie w sporcie, rozrywce czy medycynie. Figura konia i jego kontekst 

kulturowy zmieniły się dzięki pomysłowości człowieka. Koń nadal jest dużą częścią kultury 

polskiej i człowiek znalazł dla niego miejsce w naszym codziennym życiu. W dalszym 

rozwoju kultury nie wolno zapomnieć, iż konie są bardzo wymagające i wrażliwe oraz, że 

potrzebują stałej opieki.  

Z rozdziału pierwszego wynika, że gdyby nie nieoceniona pomoc koni, nie bylibyśmy 

w miejscu, w którym znajdujemy się obecnie. Wiele im zawdzięczamy. Koń pomagał 

chłopom w pracy na polu, transportował ludzi i ładunki, służył podczas różnego rodzaju 

rozrywek i zabaw, to na jego grzbiecie myśliwi polowali i łapali zdobycze, a także dzielnie 

służył w wojsku i walczył u boku człowieka do samego końca. Dzięki niemu życie człowieka 

stało się lepsze na każdej płaszczyźnie. Oswojenie konia doprowadziło do poprawienia się 

bytu ludzi. O tym jak niezwykła była rola, którą koń odegrał w dziejach ludzkości, świadczy 

jego obecność w mitologii greckiej. Był on wówczas zwierzęciem przynależącym do 

arystokracji. Posiadanie konia uszlachetniało człowieka. Nie był wtedy on zwykłym 

jeźdźcem, lecz rycerzem. Grecy wierzyli, że po śmierci ich rumak dalej będzie im 

towarzyszył oraz, że spędzą ze sobą wieczność.  

Konie, dzięki swoim zasługom, stały się motywem często pojawiającym się w sztuce. 

Początkowo przedstawiano je za pomocą pomników. Nie były to jednak monumenty w pełni 

im poświęcone. Wraz z koniem przedstawiano jeźdźca, który go dosiadał. Konne posągi 

wielkich władców miały za zadanie przedstawić ich wielkość oraz przywództwo nad ludami. 

Takich pomników doczekali się m.in. Marek Aureliusz i Cesarz Kommodus.  

Po napisaniu pierwszego rozdziału utwierdziłam się w przekonaniu, że bez koni 

niewiele byśmy osiągnęli. Im zawdzięczamy wszystko, do czego doszliśmy. Dzięki nim 

rozwinęła się nasza cywilizacja, a także kultura. Myślę również, że konie na dobre 

zadomowiły się w polskiej tradycji. Jest ona silnie z nimi związana. Każdy, kto miał do 

czynienia z końmi, nawet przez chwilę, potwierdzi, że uczą one cierpliwości, pokory oraz 
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ciężkiej pracy. Praca z tymi zwierzętami nie jest łatwa i krótka. Ta współpraca jest 

długotrwała i czasem bywa monotonna, ale warto poczekać na jej efekty.  

 Od wieków pozostawiamy tym zwierzętom dowody uznania w postaci poezji oraz 

dzieł sztuki. Nie można jednak zapomnieć o tym, że konie, tak nam wierne, często ginęły w 

konfliktach, do których doprowadzili ludzie. Te zwierzęta nie były niczego świadome. Bały 

się, chciały uciekać, bo tak nakazywał im instynkt, a jednak, mimo to, dzielnie wytrwały u 

boku swoich jeźdźców. W tym miejscu pozwolę sobie przytoczyć wiersz, który towarzyszy 

mi od najmłodszych lat. Jest to utwór Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, zatytułowany 

„My, konie”: 

„My, konie, nie chcemy umierać na wojnach 

lub jak wczoraj w rozrachunkach ulicznych, 

gdy nas zginęło sto! 

Niech się ludzie sami mordują nawzajem, 

niechaj płynie ich krew niespokojna, 

niech ich leży na ulicach stos. 

Wierzmy, że przyjdzie zbawca. Koń złoty! 

Mściciel koni! 

Jak słońce grzywa jego, a ogon jak kometa! 

Zarży, aż na twarz padną ludzie w pokornym ukłonie,  

i wszystkich nas wywiezie do raju Mahometa! 

Ziemię trąćmy kopytem  

i okiem zmierzmy wyniosłem i dzikiem! 

Pożegnamy się tylko z arabskim Szeikiem  

i z owsem.” 

W drugim rozdziale przeanalizowałam życie oraz twórczość wybitnych polskich 

artystów, miłośników koni: Juliusza Kossaka, Wojciecha Kossaka, Józefa Chełmońskiego 

oraz Ludwika Maciąga. Każdy z nich darzył konie niezwykłą miłością oraz szacunkiem. 

Mimo, że tematyka ich prac była zróżnicowana, to te najlepsze przedstawiają konie.. 

Malowali sceny batalistyczne, jak również obrazy przedstawiające konie magnackich rodów.  

Juliusz Kossak zasłynął, jako najbardziej znany polski akwarelista. O tym jak ważną 

rolę odegrały konie w jego życiu, mogą świadczyć notatki, które powstawały przy jego 

szkicach. Często używał zdrobnień takich jak łebek czy pyszczek. Artysta walczył o to, aby 

jego obrazy były jak najprawdziwsze. Chciał przedstawić rzeczywistość taką, jaka jest. 

Malował to, co znajdowało się wokół niego. Uczył się obserwować, aby jego prace były jak 

najbardziej rzeczywiste. 
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Swoją edukację artystyczną rozpoczął od zajęć z rysunku we Lwowie. Jego 

nauczycielem był wówczas Jan Maszkowski. W latach 1844-1850 obserwował życie oraz 

obyczaje panujące na szlacheckich dworach na Podolu, Wołyniu, Ukrainie oraz w 

Małopolsce. Kossaka można określić mianem samouka. Obserwując naturę oraz zachowania 

ludzi i zwierząt, w szczególności koni, wytworzył styl nie do podrobienia. Konie malowane 

przez Juliusza Kossaka wyróżniały się piękną sylwetką, dokładnym zarysem mięśni. Artysta 

nie miał problemu z namalowaniem konia w ruchu. Koń był wspaniale uchwycony czy to w 

galopie, czy gdy pozował do portretu.  

W twórczości Juliusza Kossaka często pojawia się motyw polowań. Świadczy to o 

uczuciu, jakim darzył polską wieś. Z ogromną swobodą i lekkością poruszał się w tym 

temacie, ponieważ był uczestnikiem wielu gonitw i polowań. Jego obrazy są jak najbardziej 

rzeczywiste i pełne szczegółów. Jego malarstwo jest niezwykle charakterystyczne i nie da się 

go pomylić z żadnym innym. Kossak wypracował swój własny styl. Jasne, delikatne kolory, 

delikatne postacie, pięknie namalowane, nawet najmniejsze, szczegóły są tym, co 

charakteryzuje artystę. 

 Drugim czołowym malarzem polskiego malarstwa historycznego i batalistycznego, 

zaraz po Juliuszu Kossaku, jest jego syn, Wojciech Kossak. Swoją naukę rozpoczął u boku 

ojca. W latach 1871-1873 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie.  

Do jednej z najbardziej znanych prac Wojciecha Kossaka należy „Przejście Napoleona 

przez Berezynę w 1812 r.”, którą stworzył wraz z Julianem Fałatem, Antonim Piotrowskim, 

Kazimierzem Pułaskim, Janem Stanisławskim oraz Michałem Wywiórskim. Artysta zapisał 

się w historii malarstwa polskiego, jako malarz historyczno-batalistyczny. Cechą 

charakteryzującą jego malarstwo jest patriotyzm, który przejawia się w seriach obrazów 

poświęconym powstaniu listopadowemu, 1831 roku, walkom legionów z czasów I wojny 

światowej  i wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku.  W jego sztuce można znaleźć również wiele 

obrazów o antyniemieckiej wymowie. Powstały one w 1909 roku. Są to m.in. „Drapieżny 

lennik”, „Jeszcze Polska nie zginęła” i „Rugi pruskie”. 

Wojciech Kossak, podobnie jak ojciec, z ogromną łatwością malował obrazy 

przedstawiające konie. Bez najmniejszego problemu prezentował je w dzikim galopie, stępie, 

podczas walk czy w czasie spoczynku. Był niezwykle pracowitym malarzem. Oprócz  

panoram pozostawił ponad dwa tysiące obrazów. Cała kolekcja jest rozproszona. Nie ma 

jednego miejsca, w którym moglibyśmy podziwiać wszystkie prace artysty. Do dzisiaj 

powstaje jednak wiele kopii i falsyfikatów. Wiele z prac malarza zostało zniszczonych i 
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skradzionych podczas obu wojen światowych: „[…] w samej Warszawie powstańczej 

spłonęło wiele, strzelano do nich, dziurawiono bagnetami; duża ilość płócien malowanych za 

granicą pozostała tam na zawsze, niemało Wojciechów wywieziono z kraju. Zaledwie mała 

część tej twórczości trafiła do zbiorów publicznych, gdzie zresztą przeważnie nie jest już 

wystawiana […]”237. W polskich muzeach znajduje się około 140-160 prac tego wybitnego 

malarza238. Duża część z nich nadal pozostaje w rękach prywatnych. 

W dalszej części drugiego rozdziału przeanalizowałam życie oraz twórczość Józefa 

Chełmońskiego. Jest on jednym z najbardziej znanych i cenionych polskich artystów. 

Pochodził z mało zamożnej szlacheckiej rodziny. W jego rodzinnym domu sztuka jednak była 

wysoko ceniona. Malarskie początki spędził pod opieką Wojciecha Gersona. W wczesnym 

dzieciństwie artysta uczył się w domu, ponieważ jego rodzice nie mieli środków na opłacenie 

edukacji w szkole. Od dziecka Chełmoński wiedział, że zostanie artystą: „Według relacji 

rodzinnych od najmłodszych lat zdradzał zdolności do rysunku i uważnie obserwował naturę 

– krajobrazy, zwierzęta i rośliny. Szkicował psy i konie […]”239. Rodzice, zwłaszcza ojciec, 

który również interesował się rysunkiem, wspierał syna w jego decyzji. Nie stawiał mu na 

drodze żadnych przeszkód, pomimo tego, że był to ryzykowny wybór. 

Chełmońskiemu inspiracji dostarczały podróże na Podole, Ukrainę, Wołyń, 

Pińszczyznę, Polesie i Litwę. Był ogromnym patriotą i miłośnikiem natury, która zajmuje 

główne miejsce w jego malarstwie. Często tworzył obrazy przedstawiające wiejską 

codzienność podporządkowaną rytmowi natury. 

Ostatnim artystą, któremu poświęciłam część drugiego rozdziału jest malarz i 

rzeźbiarz Ludwik Maciąg. Był wybitnym batalistą, pejzażystą, a także pedagogiem. Przez 

wiele lat pracował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. „Dla miłośników narodowych 

tradycji jest Ludwik Maciąg autorytetem i przewodnikiem, nie tylko przypominającym 

epizody naszej sławy i chwały (Wiedeń, Somosierra, Wólka Węglowa…), lecz nade wszystko 

ukazującym, jak można łączyć dochowanie wierności własnym ideałom z wyzwaniami nadal 

żywej i rozwijającej się sztuki”240. Sztuka Maciąga była pełna miłości do natury i wszystkich 

zwierząt, a w szczególności koni. Ta miłość była jednocześnie racjonalna. Jego obrazy 

przedstawiały prawdziwą rzeczywistość. Bez żadnych kłamstw. Czasem bywała ona brutalna, 

 
237 K. Olszański, Wojciech…, s. 59. 

238 Ibidem. 

239 A. Melbechowska-Luty, op. cit., s. 17. 

240 S. Ledóchowski, op. cit., s. 4.  
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ale prawdziwa. Artysta w swojej sztuce nie kłamał. Koń w sztuce artysty nie był 

przedstawiany jedynie podczas scen batalistycznych. Był on także  malowany podczas rajdów 

i polowań, w których sam artysta uczestniczył. Wiele płócien, jak i gobelinów zostało 

poświęconych biegom z okazji święta św. Huberta. Malarstwo artysty było pełne sann oraz 

codziennego wiejskiego życia. Ludwik Maciąg stworzył także wiele ilustracji do znanych 

bajek, m.in. do „Kopciuszka”.  

Konie artysty były bardzo charakterystyczne. Silne, mocno zbudowane o szerokich 

zadach. Takie w jego oczach były najpiękniejsze. „Koń Maciąga jest syntezą suchego, a 

wreszcie niestrudzonego oracza polskiej gleby”241. 

Drugi rozdział pokazał mi, jak ważną rolę pełnił koń w sztuce polskich artystów. 

Konie pozostają nieodłączną częścią naszej narodowej świadomości. Wzbogacają ją o 

pierwiastki piękna i wolności, za którymi ciągle tęsknimy. Są naszą ucieczką do natury. 

Pozwalają nam, chociaż przez chwilę, poczuć wolność i oderwać się od rzeczywistości. 

Artyści w swoich pracach zawsze do nich wracali. Ich piękno sprawiało, że ciągle chcieli je 

malować. Konie skrywają w sobie tajemnicę, która była i nadal jest pociągająca dla artystów. 

Ich duma i wdzięk są czymś, co każdy malarz stara się ukazać w swoich pracach. Myślę, że 

przedstawionym przeze mnie artystom się to udało. 

Ostatni rozdział pracy poświęciłam rozmowom w miłośnikami koni. Pytałam o rolę 

konia w przeszłości oraz współcześnie. Wspólnie z moimi rozmówcami doszłam do wniosku, 

że gdyby nie zaangażowanie koni, niewiele byśmy osiągnęli. Ich pomoc w rozwoju naszej 

kultury oraz cywilizacji była nieoceniona. Konie spośród innych zwierząt wyróżnia 

niezwykła siła, a zarazem wdzięk, gracja i lekkość w poruszaniu się. Konie przez wieki były 

towarzyszami ludzi. Pomagały im podczas pracy w polu, w transporcie, przemieszczaniu się i 

chyba, przede wszystkim, na wojnach. Nieświadome niebezpieczeństwa, jakie im groziło 

dzielnie wiozły żołnierzy na swoich grzbietach i często przypłacały to życiem i poważnymi 

kontuzjami. Człowiek jednak nigdy ich nie zostawił. Dbał o nie najlepiej jak mógł, ponieważ 

były mu potrzebne i wiele od nich zależało. Współcześnie rola koni się zmieniła. Dzisiaj 

wykorzystywane są przede wszystkim w sporcie i hipoterapii. Pomimo tego, że ich obecność 

w życiu człowieka nie jest już niezbędna, dalej są nam potrzebne. Pomagają nam wrócić do 

korzeni. Sama ich obecność sprawia, że człowiek czuje się lepiej. Konie dają nam możliwość 

powrotu do natury. Pozwalają nam się oderwać od rzeczywistości i wyciszyć.

 
241 Ibidem, s. 6. 
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