
Europejskie tradycje polowań konnych
Stanisław Ledóchowski

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 

Przedstawiamy  dwa  eseje  Stanisława  Ledóchowskiego,  poświęcone  Karolowi  Colonna—
Czosnowskiemu, pisane niezależnie — w innym czasie i miejscu, w innych okolicznościach.

Ukazują one syna wołyńskiej ziemi, rzuconego przez dziejowe wydarzenia na rozległe teatrum Europy
i Bliskiego Wschodu. Autor charakteryzuje postawę swojego bohatera wśród zagrożeń przetaczającej się
wojny, a po jej zakończeniu, w powracającej do normalnego życia Anglii.

Równoległym  wątkiem  jest  tu  wzruszająca  przyjaźń  człowieka  z  koniem,  wyniesiona  nie  tylko
z rodzinnego domu, lecz związana także z własnym postrzeganiem świata.

Wypowiedź Stanisława Ledóchowskiego jest trafnym komentarzem do pasjonujących wspomnień Karola
Colonna-Czosnowskiego „Beyond the Taiga” i „Na łasce losu”. Stało się to możliwe dzięki wspólnej
pasji i Kresowej nostalgii, która oba spokrewnione ze sobą rody, dotknęła.

Na zakończenie podajemy podstawowe informacje dotyczące polowań konnych.

Równocześnie dziękuję Panu Stanisławowi Ledóchowskiemu, laureatowi tegorocznej nagrody imienia
Zygmunta  Krasińskiego,  za  przekazanie  do  Muzeum  Romantyzmu  jeździeckiego  sprzętu  i  ubiorów,
zarówno własnych, jak i stanowiących spuściznę po Karolu Colonna—Czosnowskim. Dziękuję również
za przyjęcie i wypełnienie obowiązków komisarza wystawy.

Polecam  więc  wszystkim  tę  bezprecedensową  ekspozycję,  będącą  nie  tylko  wzbogaceniem  naszego
Muzeum o nowy obszar ziemiańskiej obyczajowości, lecz świadczącą także o wymownej więzi pomiędzy
pokoleniami, silniejszej niż dziejowe kataklizmy.

Roman F. Kochanowicz

1/6



POŻEGNANIE KAROLA COLONNA-CZOSNOWSKIEGO

To  już  ostatnie  moje  słowa  do  Ciebie,  Karolu.  Wiadomość
o Twoim odejściu wydała się czymś równie niesprawiedliwym, co
nieuzasadnionym.  Byłeś  zawsze  taki  młody,  w śmiałym galopie
przez życie,  przez życie,  przez bariery i  żywopłoty...  W pełnym
zespoleniu z koniem porzucałeś prozaiczny świat, przenosząc się
tam, gdzie byłeś bliżej swoich poprzedników i Boga.

W urzekających wspomnieniach „Beyond the Taiga” i  „Na łasce
losu”  pisałeś  z  nostalgią:  „Te  długie  spacery,  niekiedy  po  50
kilometrów,  to  najwspanialsze  chwile  młodości.  Samowtór
z koniem  jechałem  przez  bezkresny  obszar  falujących  pól,
w większości własnej  ziemi,  czasem przez lasy,  to  znów wzdłuż
stawów, snując rojenia, napawając się przestrzenią. Zboże sięgało
nieomal do ramion, tak że jazda wśród łanów stwarzała poczucie
zaspokojenia i obfitości. 

Karol Colonn-Czosnowski. Zdjęcie ze
zbiorów Stanisława Ledóchowskiego.

Wokół  nikogo  i  niczego,  co  mogłoby  zakłócić  ten  błogostan,  cud  mojej  jedności  z  tym  światem.
W takich chwilach dopadała mnie złowroga myśl: A jeżeli pewnego dnia to wszystko nam zabiorą?”.

Obawy te i przeczucia spełniły się z nawiązką. Upiór syberyjskiej Tajgi obwieścił kres Twojego świata,
tworząc  przedsionek  piekła  zarazem.  Pobyt  w  łagrze,  gdzie  umieszczono  Cię  wśród  prawdziwych
przestępców, okazał się bezwzględną szkołą życia, a zarazem wymagającą próbą charakteru. Przeszedłeś
ją  zwycięsko,  zachowując  nie  tylko  godność,  lecz  także  dając  przykład  innym,  wzbudzając  w nich
ludzkie  uczucia  i  odruchy.  I  oto  w  głuchej  Tajdze  usłyszano  słowa:  Oto  człowiek!  Okres  ten
wspominałeś bez nienawiści, pełen współczucia dla zniewolonego narodu.

Nadzieję przywróciła droga, nieomal na kolanach, do Polskiego Wojska. Droga żołnierza — tułacza,
tylekroć  przez  pokolenia  opiewana.  Łachmany łagru  zamieniłeś  wówczas  na  mundur  podchorążego
Broni  Pancernej,  poczym,  jako  prymus,  wybrałeś  wymarzony  1  Pułk  Ułanów  Krechowieckich,
wsławiony szarżą pod Krechowcami w 1917 roku. Słońce znów świeciło  pełnym blaskiem, a wizja
powrotu do wolnej Polski, po zwycięskiej wojnie, znacznie się przybliżyła.

Szlak  bojowy  we  Włoszech  z  II  Korpusem  gen.  Władysława  Andersa,  rozpocząłeś  w  stopniu
podporucznika,  dowódcy  plutonu  czołgów,  zakończyłeś  ciężko  ranny,  zmagając  się  ze  śmiercią.
Po latach skwitujesz to wszystko krótkim stwierdzeniem: „W sumie było całkiem nieźle”.

Nieoczekiwanie,  Twój  udział  w  wojnie,  stał  się  naszym  wspólnym  wspomnieniem,  odkąd  na
ofiarowanej mi książce napisałeś: „... z awansem do załogi mojego Shermana”. To zobowiązuje.

Powrót  do  cywilnego  życia,  związany  z  pobytem  w  Londynie,  oznaczał  początkowo  walkę
o przetrwanie, w której ponownie wykazałeś hart i determinację. Lecz i te przeszkody, w swoim stylu
pokonałeś. Toteż pewnego dnia wyjechałeś z Saddlecombe Stud na grzbiecie niezawodnego Dandina na
poła  starej  Anglii,  w  szeroko  rozwiniętej  ławie  galopujących  jeźdźców,  wpatrzony  w rwący potok
myśliwskiej  sfory,  wsłuchany  w  jej  przenikliwy,  raz  wznoszący  się,  to  znów  zanikający  głos.
Parafrazując  słowa  Kazimierza  Wierzyńskiego:  szedłeś  w  młodość,  wracałeś  po  swoje,  ktoś  przed
koniem wyrównywał w murawie wyboje...

Saddlecombe Stud — to dom, który powstał z Twoich marzeń, ale też z wołyńskich wspomnień, kiedy
podczas  wakacji  w  rodzinnym Pototurowie,  dzieliłeś  czas  pomiędzy  rozmowy z  ojcem a  jazdę  na
ulubionym komu.
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Dostrzegałeś  w  nim  istotę  obdarzoną  wrażliwością  umożliwiającą  porozumienie  z  człowiekiem.
Obalałeś bariery dzielące ludzi i stworzenia naznaczone tym samym, chociaż inaczej przejawiającym
się,  piętnem  Stwórcy.  Bezwiednie  spełniałeś  testament  z  Asyżu.  Twoje,  poza  książką,  napisane
wspomnienia „Champion”,  zakończyłeś:  „Modlę się, aby w Niebie też były konie.  Żeby,  gdy umrę,
powitali mnie tam, wraz z Dandino, pozostali moi przyjaciele”.

Cóż  zatem możemy Ci  dziś  ofiarować,  poza  dołączeniem się  do  tej  modlitwy i  nadzieją,  a  także
wdzięcznością,  za  tyle  niezapomnianych  chwil,  kiedy  dzieliłeś  się  z  nami  dobrodziejstwem swojej
niezwykłej osobowości. Może chociaż ten wiersz, księcia poetów, Bolesława Leśmiana:

Koniu smutny, aż do śmierci, z białą pręgą lejc na szerci.
Zaprzyjaźnij się ze mną, jak to czynisz z wołem, wejdź do mej chałupy, siądź razem za stołem.
Dam ci wody z mego dzbana, dam ci cukru, dam ci siana.
Dam ci bryłę szczerej soli, gleń świeżego chleba i przez okno otwarte przychylę ci nieba.
Nie sęp oczu brwi sitowiem, powiem tobie, wszystko powiem!
A gdy noc już nastanie, pozamykam dźwierze i wspólnie odmówimy wieczorne pacierze.

Warszawa, w kościele Sióstr Wizytek, 17 listopada 2015 roku.

WIDZIANE Z SIODŁA

Stoimy na progu nowej, stałej ekspozycji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Przekazuje ona pamięć
o zmarłym w południowej  Anglii,  Karolu  Colonna-Czosnowskim.  Był  on  serdecznym przyjacielem
wielu z nas, zarówno mieszkających w Wielkiej  Brytanii,  jak i w Polsce. Pozostawił po sobie wzór
nieskazitelnego  gentlemana,  oddanego  tradycji  kresowego  ziemiaństwa,  tradycji  wzbogacanej  od
połowy XIX stulecia doświadczeniami i stylem angielskich polowań konnych.

Na  bezkresnych  obszarach  Wołynia,  Podola  i  Bracławszczyzny  wypasały  się  stada  Sanguszków,
Dzieduszyckich, Rzewuskich... Łącząc egzotykę Orientu z kulturą Europejską. Wśród tych kresowych
rodów nie zabrakło także Colon-na-Czosnowskich, których zaangażowania na tym polu uosabiał ojciec
Karola,  Eustachy  (1881—1945),  właściciel  wołyńskich  Obór,  Radoszówki  i  Pototurowa.  I  chociaż
początki  rodu  Czosnowskich,  sięgające  XV-go  wieku,  kojarzą  się  z  Mazowszem,  to  jednak  już  od
połowy XVIII stulecia osiadają oni także na dalekim Wołyniu. I tak pozostanie aż do 1939 roku.

Pragnieniem Eustachego Czosnowskiego było podjęcie przez syna przerwanej przez wojnę rodzimej
pasji współżycia z koniem. Karol miał nieustanną świadomość tego dziedzictwa, czyniąc wszystko, aby
je  kontynuować.  O  tym  właśnie  opowiada  nasza  wystawa.  Nie  od  razu  jednak  do  tego  doszło.
Prześledźmy więc ową drogę, pełną przeciwieństw i zagrożeń.

Karol  Colonna—Czosnowski  urodził  się  zimą  1921  roku  we  Lwowie,  spędzając  dzieciństwo  na
Wołyniu, a lata szkolne 1934-39 w Chyrowie, słynnym Kolegium księży Jezuitów. Doskonałe wyniki w
nauce oraz wpływ doświadczonych pedagogów ukształtowały jego psychikę i  charakter  w kierunku
wysokich  wymagań  od  siebie  i  innych.  Wakacje  w  Oborach  i  w  Pototurowie  mijały  na  grzbiecie
ulubionego  konia.  Chwile  te  pozostały  w  jego  pamięci,  utrwalone  w  opublikowanych  po  latach
wspomnieniach.

Wkroczenie  17  września  Armii  Czerwonej  przyniosło  kres  dotychczasowemu  życiu.  Toteż  utartym
szlakiem przez Krzemieniec, stara się Karol przedostać do Anglii. Daremnie. Aresztowany przez NKWD
zostaje zesłany do łagru w głębi tajgi,  na północy Rosji.  Pobyt  na nieludzkiej  ziemi,  to najbardziej
przyjmujące fragmenty jego wspomnień: „Beyong the Taiga”, opublikowanych w 1989 roku w Anglii,
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a wznowionych w 2007 roku w doskonałym przekładzie Jerzego Chociłowskiego, pod tytułem „Na łasce
losu”, w opracowaniu graficznym profesora ASP Rosława Szaybo.

Aby  pobyt  w  łagrze  uczynić  jeszcze  bardziej  uciążliwym,  umieszczano  często  Polaków  wśród
prawdziwych przestępców. Wymagało to szczególnej odporności i odwagi. Także i ten egzamin zdał
Karol celująco, zdobywając postawą pełną godności, lecz zarazem zrozumienia i tolerancji, powszechny
szacunek i uznanie. Czynił wszystko co możliwe, aby przywrócić w tych ludziach poczucie własnej
wartości.

Lato  1941  roku  przyniosło  nieoczekiwaną  zmianę.  Podpisane  przez  gen.  Sikorskiego  porozumienie
uwolniło  tysiące  zesłańców,  którzy  najrozmaitszymi  drogami  przedostają  się  teraz  do  obozów
szkoleniowych w Kazachstanie i Uzbekistanie, a stamtąd po roku, do „ziemi obiecanej” w Iranie.

Intensywne  kursy  oficerów  broni  pancernej  zostają  uwieńczone  latem  1943  roku  awansem
na podporucznika,  otrzymanym  z  rąk  gen.  Władysława  Sikorskiego,  na  miesiąc  przed  katastrofą
w Gibraltarze.  Jako  prymus  korzysta  Karol  z  prawa  wyboru  pułku,  zgodnie  z  którym  otrzymuje
przydział do legendarnego 1 -go Pułku Ułanów Krechowieckich.

Odtąd  ze  swoim pułkiem uczestniczy  w  kampanii  włoskiej  II  Korpusu  gen.  Władysława  Andersa.
W bitwie  o  Monte  Casino  pułk  stoi  w  odwodzie,  aby wkrótce  wziąć  udział  w  bitwach  o  Anconę
i Bolonię.  W sierpniu  1944  roku,  kiedy  w  odległej  Warszawie  trwa  powstanie,  jego  czołg  zostaje
trafiony  pociskiem,  w  wyniku  czego  Karol  Czosnowski,  częściowo  sparaliżowany,  zmaga  się
ze śmiercią w szpitalu.

Po wyleczeniu wraca do pułku. Wojnę kończy w stopniu porucznika, z Krzyżem Walecznych. Trudno
mu było uwierzyć, że to wszystko miał już poza sobą. I wtedy rozpoczyna się kolejny rozdział jego
życia,  wypełnionego zarówno adoracją rodzimej  ziemi i  walką o jej  zachowanie,  jak i  znalezieniem
odpowiedniego ekwiwalentu w zmienionych okolicznościach i warunkach.

Dramatem żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, stało się podporządkowanie Polski Stalinowi
i utrata ziem wschodnich, ze wszystkimi konsekwencjami tej sytuacji.  Większość oficerów pozostaje
więc na emigracji, głównie w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.

Porucznik Karol  Czosnowski  wybiera Londyn,  gdzie  próbuje stworzyć  podstawy nowej  egzystencji.
Perypetie z tym związane wymagały często prawdziwej odwagi, decyzji stawiających wszystko na jedną
kartę, teraz albo nigdy. Nie tracił przy tym z oczu wizji powrotu do życia na wsi. Przybrało ono tutaj
wysublimowaną formę tradycyjnego „Country live , będącego niedościgłym połączeniem praktyczności
z wytworną elegancją, Styl „Old England pozostał synonimem dobrego gustu.

Los  okazał  się  i  tym razem dla  naszego bohatera  łaskawy,  umożliwiając  mu w 1973 roku nabycie
pięknie położonej farmy Saddlecombe Stud w hrabstwie Surrey południowej Anglii. Wznosi tam nowy
dom,  stajnie  z  wieżą  zegarową,  krytą  ujeżdżalnię,  gromadzi  dzieła  sztuki  związane  z  koniem,
Uczestnictwo w polowaniach konnych będzie teraz jego głównym zajęciem.

Polowania  konne  za  psami  — hunty,  stały  się  w Anglii  nie  tylko  narodowym sportem,  lecz  także
osobliwym rytuałem, pilnie przestrzeganym przez jego uczestników. Na tym tle powstał odrębny dział
grafiki, ukazującej sceny polowań konnych na wielobarwnych printach, wykonywanych w seriach i to
zazwyczaj w dużym formacie, jako nieodzowna, dekoracja męskich gabinetów.

Takim ośrodkiem kultywowania polsko-angielskich tradycji, nawiązującym do polowań w Antoninach
i Łańcucie Potockich, okazało się Saddlecombe Stud, naturalnie we właściwych proporcjach i skali. Lata
tu spędzone to na wpół realny sen spełniający marzenia całego życia, poczynając od szkolnych wakacji,
poprzez chwile wytchnienia w cieniu czołgu, aż do wieczornych spacerów brzegami Tamizy, pełnych

4/6



zadumy, wspomnień i nadziei.

Rytm dnia wyznaczały prace w stajni i przy koniach, których było kilkanaście: własnych i przyjaciół.
Karol  codziennie  dosiadał  jednego  z  nich,  w  pory  deszczowe  korzystając  z  krytej  ujeżdżalni.  Ten
powtarzający się porządek ulegał zakłóceniu, kiedy rozpoczynano przygotowania do polowania, a także
przy powrocie po jego zakończeniu. W tych wszystkich zabiegach i staraniach najważniejszy był koń,
jeździec pozostawał zawsze na drugim miejscu. Królem stajni był przez długie lata wałach pełnej krwi,
Dandino, jasnokasztanowej maści,  o wyjątkowej urodzie i  eksterierze.  Nabyty jako 4-ro latek,  uległ
śmiertelnemu wypadkowi w gonitwie za lisem mając 19 lat. W Saddlecombe Stud pozostały fotografie
i olejny portret jego szlachetnej głowy.

Karol Colonna-Czosnowski jeździł w wielu doskonałych klubach, lecz szczytem jeździeckiej  kariery
stało się członkostwo elitarnego Klubu Quron w hrabstwie Leicerstershire. W tej dziedzinie osiągnął
właściwie wszystko.

Opinogóra, 10 września 2016 roku.

POLOWANIA KONNE

Obyczaj  polowań  konnych  (na  lisy  w  Anglii,  na  jelenie  we
Francji), narodził się u zarania czasów nowożytnych, na przełomie
XV i  XVI  stulecia,  uzyskując  swoją  wyrazistą  formę  w  epoce
baroku.  Obecnie,  jest  to  jeden  z  najpopularniejszych  sportów
w Anglii,  zaskakująco  niezgodną  z  kierunkiem  rozwoju
współczesnej cywilizacji. 

Zwrócił  na  to  uwagę  Karol  Colonna-Czosnowski,  wspominając
wrażenie  jaki  wywarł  na  nim  podczas  wieczornego  powrotu  z
huntu, wschodzący księżyc. A było to w tym samym czasie, kiedy
postawił na mm swoją stopę człowiek.

Autor przed biegiem mysliwskim św.
Huberta u Tomasza Pieczyńskiego

w Zaborowie

Chcąc przybliżyć zwiedzającym naszą wystawę, wypada objaśnić zasady tej fascynującej swoją urodą
i niewyrażalnymi emocjami, obyczajowości.

Polowania konne,  w pełnym brzmieniu:  polowania konne za psami (The hounds,  a  z francuska par
force),  przebiegają  w  ustalonym  porządku.  Czoło  polowania  tworzy  sfora  kilkudziesięciu  psów
myśliwskich  (foxhoundów) pod czujnym okiem doświadczonego opiekuna i  tresera (houndsmanna),
mającego  do  pomocy  dwóch  lub  trzech  dojeżdżaczy  (whipów,  we  Erancji  piąueurów),  z  długimi,
plecionymi batami, pilnującymi sfory przed jej rozproszeniem, a także wyrządzeniem niepotrzebnych
szkód.

Za  psami  rozciągniętą  grupę  jeźdźców  prowadzi  master  (master  of  hounds),  którego  nie  wolno
wyprzedzać. Właściwe polowanie rozpoczyna się od momentu, kiedy psy wejdą na trop lisa, ogłaszając
to głośnym skowytem i ujadaniem. Kiedy psy dopadną lisa, dojeżdżacze batami odpędzają rozjuszoną
sforę, a houndsman unosi go w górę, prezentując tryumfalnie zebranym. Często lisowi udaje się ujść
pogoni, w przeciwnym razie nie byłby uosobieniem sprytu i przebiegłości.

Pogoń (run) trwa zazwyczaj wiele godzin, ponieważ psy często gubią ślad, nie od razu go odnajdując.
Toteż  podczas  dużych  polowań,  na  rozległych  obszarach,  stosuje  się  w połowie  dnia  zmianę  koni,
rozstawionych  wcześniej  w  wyznaczonych  punktach.  To  także  chwile  odpoczynku  dla  jeźdźców
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i kontroli ekwipunku.

Określonym rygorom podlegał również strój uczestników polowania. Nachodziły tu jednak daleko idące
różnice pomiędzy poszczególnymi krajami.

I tak, najstarsze, angielskie wzorce ulegały na kontynencie znacznym uproszczeniom. Dlatego ograniczę
się do zasad obowiązujących w Cesarstwie Austro-Węgier, a zatem i w Galicji oraz na sąsiadujących
z nią ziemiach Wołynia i Podola, utrwalonych m.in. przez Juliusza i Wojciecha Kossaków. Przepisy te
nie były jednak rygorystycznie przestrzegane, ulegając indywidualnym gustom i kaprysom mody.

Członkom organizującego polowanie klubu przysługiwał jednorzędowy, czerwony rajtrok zapinany na
cztery  złote  guziki  z  emblematem  Klubu  oraz  żółta  (kanarkowa)  lub  kraciasta  kamizelka.  Strój
dopełniały  białe  bryczesy,  czarne  buty  z  brązowymi  mankietami  oraz  czarny  cylinder.  Stopniowo
zanikał,  często stosowany w XIX stuleciu,  dwurzędowy,  odcięty w pasie  czerwony frak ze złotymi
guzikami.
Funkcyjni polowania, a niekiedy i jego gospodarz (właściciel terenu) mieli czarne toczki, oraz czarne,
aksamitne  kołnierze,  mankiety  i  patki  od  kieszeni  obwiedzione  złotym  galonem.  Wyrafinowanym
szczegółem były długie, sięgające do kołnierza wstążki przy kokardach znajdujących się z tyłu toczka.

Gości obowiązywały rajtroki odmiennego koloru, przeważnie zielone lub czarne. Otrzymywali oni przy
zaproszeniu dwa złote guziki z emblematem organizatora polowania, które umieszczano z tyłu rajtroka
lub fraka. Mile widziani oficerowie, mogli występować w mundurach, lecz bez pasów.

Polowania konne znalazły w Polsce gorliwych zwolenników, zwłaszcza na Wołyniu i Podolu,  gdzie
przetrwały  najstarsze  tradycje  hodowli  koni.  Na  europejskim poziomie  uprawiano  jednak  ten  sport
jedynie w Łańcucie (od 1841) i w Antoninach (od 1884), wielkich latyfundiach Potockich. Zasłynęli
tu zwłaszcza  bracia:  Roman  (1851-1915)  3-ci  ordynat  na  Łańcucie  i  Józef(1862-1922)  właściciel
Antonin. 

Wyrazem twórczej pomiędzy nimi rywalizacji mogą być portrety Wojciecha Kossaka, przedstawiające
siostry z Radziwiłłów Potockie: Elżbietę żonę Romana i Helenę żonę Józefa, powracające z polowania
par force. Obrazy te odgrywały w obu rezydencjach ważną, programową rolę. Tę wspaniałą tradycję
zakończył 4-ty i ostatni ordynat na Łańcucie Alfred (1886-1958). Większość polowań prowadzona była
już za sztucznym śladem.

W okresie  międzywojennym,  „Biegi  św.  Huberta”  (3  listopada)  odbywały  się  także  we wszystkich
czterdziestu pułkach szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych, oraz w Centrum Wyszkolenia Kawalerii
w Grudziądzu. Z udziałem cywilnych jeźdźców, a wśród nich znanych amazonek.

I  tu  również  pojawiały  się  jeszcze  foxhoundy:  w  Grudziądzu  i  w  10  Pułku  Strzelców  Konnych
w Łańcucie, gdzie korzystano ze sfory ordynata Alfreda Potockiego. Sportowe emocje kończyły się przy
kuchni polowej, wśród toastów i żurawiejek.

Ostatnie  „Biegi  św.  Huberta”  w  Polsce  z  udziałem  ogarów  miały  miejsce  w  początkach  lat
siedemdziesiątych, w Białym Borze, gdzie Zygmunt Krzysztofik dyrektor Państwowego Stada Ogierów
i  Zakładu Treningowego oni,  sprowadził  z  Berlina Zachodniego niewielką sforę  foxhoundów, która
rozrosła się niebawem do właściwych rozmiarów. Dziś to już tylko wspomnienie niezwykłych doznań
i uczucie nieprzemijającej wdzięczności. Thank you master.

6/6


