
Dialogi na końskie nogi – Polskie araby
Roman Pankiewicz, Krzysztof Czarnota

Roman Pankiewicz: Panie Krzysztofie, pogadajmy dzisiaj o dzielności polskich arabów.

Krzysztof Czarnota: Chętnie, ale przyznaję, że mnie Pan zaskoczył.

RP: Dlaczego?

KC: Pan doskonale wie, że mam w tej kwestii opinię sporo różniącą się od tej obowiązującej.

RP: Co to znaczy „obowiązującej”?

KC: Panie Romanie, z polskimi arabami jest trochę tak, jak z nieboszczką zjednoczoną – robotniczą,
wolno mówić o nich albo dobrze, albo wcale.

RP: Udaję, że tego nie słyszałem. Zastanawiam się, od czego by tu zacząć…

KC: Skoro w przypadku arabów hodowanych dla urody zawsze zaczyna się (i kończy) na głowie, to
może my zacznijmy od nóg.

RP: Zna Pan pewnie takie powiedzenie, że: „nogi idą na bok”. Tak się dzieje u arabów już od dawna.

KC: I co, czy nikomu to nie przeszkadza?

RP: Nie do końca. Pani profesor Krystyna Chmiel, już dawno temu, ufundowała nagrodę za najlepsze
nogi. Niestety to niewiele pomaga, bo od dłuższego czasu przestano zwracać na nie uwagę. Idą po prostu
na bok i tyle.

KC: Tylko jest jeden szkopuł, że bez nóg nie ma konia.

RP: Już kiedyś Panu mówiłem, że jak tak dalej pójdzie, to koń nie będzie przed sędziami chodził, ale
będą go wozić na małej platforemce.

KC: Dobra, zapytam wprost, dlaczego nie hodujemy arabów dzielnych, użytkowych, takich jak kiedyś?
Pan wyhodował  Baska.  Amerykanie  cenili  go za  poprawność  budowy,  żelazną  psychikę,  doskonały
układ nerwowy, dobry charakter. To są największe przymioty użytkowych arabów. Dlaczego dzisiaj nie
hodujemy takich koni?
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RP: Hodowla  to  bardzo  trudna  sprawa.  Im  na  mniej  cech  się  ją  prowadzi,  tym  jest  łatwiejsza.
Oczywiście można wyhodować araby dzielne i ładne, ale to wymaga ogromnej pracy. Arra, Orla były
bardzo dzielne, a jednocześnie prześliczne, ale one nie były wyhodowane celowo, po prostu takie się
urodziły. Co prawda hodowcy twierdzą, że wszystko dobre, co się urodzi, to ich zasługa, ale czemu
w takim razie tych dobrych koni nie hodują na pęczki?

KC: Pozwolę sobie na mały cytat. Hodowca z Pełkiń Ks. Czartoryski, dobre osiemdziesiąt lat temu pisał
tak: Jeśli klacz taka miała długiego stępa, okazała się w chodzie twarda, dobrze jadła, miała pilność
i dobry temperament, to nacieszywszy się nią w użytku szła po roku lub dwóch do stada. Żeby zaś była
najpiękniejsza, a nie miała powyższych zalet, szła w świat, na sprzedaż. Tak rozumiałem selekcję. Jak
Pan myśli, ilu współczesnym hodowcom przyświeca powyższa maksyma?

RP: Myślę, że żadnemu. Może prawie żadnemu.

KC: W  dwudziestoleciu  międzywojennym  Bogdan  Ziętarski  ściągał  nawet  konie  z  Francji,  żeby
poprawić wyniki gumniskiej stadniny na wyścigach. Widać dzielność była w cenie, a dzisiaj…

RP: Dziś świat chce urody nie dzielności. To jest tak, jak z modą kobiecą. Zobaczy Pan, że za chwilę
zaczną one chodzić rozebrane do rosołu.

KC:  A ja mam wrażenie,  że to  jest  nasza polska propaganda.  Bo na świecie  hoduje się  araby i  do
pokazów, i do wyścigów, i do rajdów. Zaś, co się tyczy niewiast, mogą chodzić rozebrane do rosołu, tym
bardziej, że klimat się ociepla.

RP: Trzyma się Pan tej dzielności jak pijany płotu, a ja zapytam, po co nam dzisiaj użytkowy arab?

KC: I  tu  dotknął  Pan  sedna  problemu.  Nadprodukcja  arabów  jest  olbrzymia,  co  zrobi  Pan  z  tą
nadwyżką, co z tymi, które nie będą wygrywać championatów, albo urodzą się mniej urodziwe?

RP: Fachowcy twierdzą, że mogą iść do rajdów i rekreacji.

KC: Tylko pozornie, bo te konie słabo się do tego nadają. Zapewniam Pana, że nie mają one psychiki
Baska, a ich możliwości fizyczne są raczej marne, bo przecież przez pokolenia wymagano, aby były
tylko ładne. I tu jest pies pogrzebany. Z jednej strony powinniśmy promować araby, jako konie do jazdy,
a z drugiej konie, które hodujemy coraz mniej nadają się do użytku. Mają słaby system nerwowy, są
histeryczne, płochliwe, nadpobudliwe i zwyczajnie słabe. Tak się składa, że dosiadam ostatnio wielu
arabów, i z ręką na sercu, różnica między arabami ze starych polskich linii, a tymi krzyżowanymi na
urodę jest kolosalna.

RP: Kiedyś świat przyjeżdżał do nas i płacił niemałe pieniądze za araby spod znaku „Pure Polish”.

KC: No właśnie, a które to dzisiaj są te Pure Polish, te po ogierach egipskich czy izraelskich?

RP: Hodowcy ciągle powtarzają, że hodowla uczy pokory. Ale ja uważam, że są oni leniwymi uczniami,
bo nie bardzo u nich tę pokorę mogę dostrzec. Jedyna tylko Urszula Białobok napisała kiedyś, że praca
ze wspaniałym osobnikiem jest  przyjemnością,  zaszczytem,  honorem i  satysfakcją.  To powinno być
napisane złotymi zgłoskami przed wejściem do każdej stadniny.
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