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KONIE I LUDZIE

KC: Szanowny Panie Romanie, dzisiaj 
postanowiłem zagadnąć Pana filozofi-
cznie.

PR: A to coś nowego, słucham z nie-
cierpliwością. Chociaż filozof ze mnie
raczej niespecjalny, ponieważ mam 
ukończoną jedynie „Akademię Smor-
gońską”. 

KC: Tu mi pan zabił klina, bo nieste-
ty nie znam rzeczonej uczelni?

RP: Bo i pan nie może. Tak nazywała 
się kiedyś szkoła tresury niedźwiedzi 
prowadzanych przez Cyganów.

KC: Ha, ha... Ale wracając do filozofii: 
Bić albo nie bić?

RP: Oto jest pytanie i rozumiem, że 
stawia je pan w kontekście koni. 

KC: Jak najbardziej. Bardzo jestem 
ciekaw pańskiej opinii na ten temat. 
Widzi pan, żyjemy w czasach, w któ-
rych dokonuje się w jeździectwie praw-
dziwa rewolucja. Jak grzyby po desz-
czu mnożą się szkoły wychodzące spod 
znaku „naturalu”. Zmienia się stosu-
nek do koni, podejście do treningu. Na 
międzynarodowych targach jeździec-
kich sprzedaż batów spadła w ostat-
nich latach dwudziestokrotnie.

RP: To bardzo pocieszające, co pan 
mówi. Chociaż na naszym podwórku 
tej rewolucji ja nie widzę.

KC: To prawda, jesteśmy w tej materii 
trochę opóźnieni, ale na podstawie kon-
taktów jakie mam z koniarzami za-
pewniam pana, że i u nas to się dzieje 
i zatacza coraz wiesze kręgi. Ludzie 

zmieniają sposób myślenia o koniach
i jest to widoczne. 

RP: Ale nie brakuje i takich, którzy mó-
wią, że sto lat temu okładało się konie
i było dobrze, więc czemu teraz ma być 
inaczej? Co pan im mówi?

KC: Że żyjemy w innych czasach, że 
sto lat temu kobiety nie miały praw 
wyborczych, a dzisiaj zdobywają meda-
le w boksie.

RP: Dla mnie przemoc nigdy nie była 
sposobem porozumiewania się z końmi. 
Nigdy nie lubiłem jeździć na spoconym 
koniu, a co dopiero okładać go batem. 
Chociaż przyznaję, zostałem wycho-
wany w kulturze, która dopuszczała 
skarcenie konia za nieposłuszeństwo. 
Widziałem jak to kiedyś zrobił major 
Toczek. Uderzył natychmiast konia po 
jego nieposłuszeństwie, ale tylko raz. 
Nie mogę natomiast patrzeć jak na 
placu ćwiczeń jeźdźcy okładają konie 
palcatem, albo ranią im boki ostrogami 
aż do krwi. Bardzo cenię metody pracy 
z końmi, gdzie nie używa się wobec 
nich przemocy.

KC: Kiedyś byłem świadkiem takiej 
sceny. Dziewczynka wysiadła z samo-
chodu w eleganckich butach do konnej 
jazdy, w toczku na głowie i z batem
w ręku, a następnie podeszła do cze-
kającego na nią osiodłanego konia, 
którym była, bardzo spokojna klacz 
arabska. Zapytaliśmy, po co ci ten bat? 
Tak na wszelki wypadek odparła. Kiedy 
tatuś pomógł je wsiąść na konia, na-
tychmiast potraktowała go batem, żeby 
zachęcić do ruchu. Ale klacz odmówiła 
posłuszeństwa. Szarpanka trwała kilka 
minut, w końcu młoda osóbka zsiadła 

z płaczem, nie mogąc nawet ruszyć. 
Poradziliśmy: odłóż bat, przywitaj się
z koniem, pogłaszcz, a dopiero potem 
poproś żeby ruszył. Dziewczynka zro-
biła to i pojechała.

RP: Jazda na koniu wymaga odpo-
wiedniego zachowania. Chodzi też o to 
żeby jeźdźcy byli schludnie ubrani, tak 
samo uczesani i żeby mieli wyczysz-
czone buty. Jednak to nie wszystko. 
Koń to kultura jak pan doskonale wie, 
problem w tym, że mało mamy jeszcze 
kulturalnych jeźdźców. Trzeba ich do-
piero wychować. A nasze wzorce nie są 
chyba najlepsze, nie zawsze mamy się 
od kogo uczyć. Kiedy cały koński świat 
się edukował u nas była komuna, gdzie 
koń zwłaszcza szlachetny był klasowym 
wrogiem.

KC: To niestety prawda. Im bardziej 
wsiąkam w to środowisko, tym wię-
cej widzę nieszczęśliwych koni, które 
człowiek doprowadził na skraj nerwo-
wej wytrzymałości, przestraszył, poza-
ciągał w pysku. A prawie wszystkie 
były materiałem na naprawdę dobre 
wierzchowce.

RP: Pan znalazł metodę na konie po-
zaciągane w pysku, jeździ pan na nich 
bez wędzidła. Ale nie każdy tak potrafi. 
A z drugiej strony, konia szarpie tylko 
świniopas, bo on inaczej nie potrafi.

KC: Mocno powiedziane. A co pan 
powie w kwestii zasadniczego pytania: 
Bić czy nie bić?

RP: Bić się w piersi, uczyć, edukować, 
podpatrywać lepszych od siebie, aby 
świat – jak mówi Monty Roberts – był 
coraz lepszym miejscem dla koni. 
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