
7Koński Targmarzec 2007

KONIE I LUDZIE

RP: Panie Krzysztofie, dziś poga-
damy sobie na wesoło.

KC: To mnie pan zaskoczył, bo 
cały czas wydawało mi się, że tak cał-
kiem poważni to my nie jesteśmy.

RP: Tym bardziej. Słyszał pan 
może o Basku?

KC: A co to za dziecinne pytanie? 
Kto by o tym koniu nie słyszał... 

RP: W takim razie, niech mi pan 
powie, kto jest jego hodowcą?

KC: Jak to kto – oczywiście pan.

RP: Eee tam, spodziewałem się po 
panu bardziej inteligentnej odpowie-
dzi. Hodowcą Baska jest Pan Bóg. Przy 
mnie on się tylko urodził i wychował. 
Gdyby hodowcami takich koni byli lu-
dzie, to po świecie chodziłoby już wie-
le „baskopodobnych”. Tymczasem mi-
nęło już 50 lat, a drugiego Baska jak 
nie było, tak nie ma.

KC: Niech pan mnie nie kokietuje 
skromnością, bo to nie są czasy dla sza-
rych myszek. Skoro cały świat mówi, 
że pan wyhodował, to znaczy, że tak 
jest i kropka.

RP: To niech mi pan powie, czy 
hodowca takiego wspaniałego, znane-
go na całym świecie konia może cho-
dzić w portkach za 15 złotych, kupio-
nych w dodatku w ciuchlandzie?

KC: Wszystko przez to, że pan wy-
hodował go 50 lat za wcześnie, bo teraz 
to by pan chodził w złotych butach. 
Skoro jesteśmy przy Basku, zawsze 
chciałem pana o to zapytać: Krąży le-

genda, że Bask miał zostać pozbawio-
ny męskości, ale lekarz dokonujący 
kastracji był już zmęczony i przełożył 
zabieg na kolejny dzień. Szczęśliwie 
nazajutrz jeszcze kompletnego konia 
zobaczył jego nowy amerykański właś-
ciciel i natychmiast zakupił. Ile w tym 
prawdy?

RP: Na tym właśnie polega artyzm 
hodowli. Co za sztuka użyć sprawdzo-
nego już ogiera. Każdy ogier w Polsce, 
który nie został użyty w hodowli pod-
legał kastracji. Taki los czekał i Baska, 
a kiedy by się to stało nie jest już tak 
istotne. Nasi hodowcy raczej by go nie 
użyli. Na szczęście znaleźli się tacy, 
którzy użyli i się nie zawiedli. Są też 
inne legendy dotyczące tego konia, ale 
zostawię sobie coś na przyszłość.

KC: Jak to jest, że potomstwo, cu-
downego rodowodowo, promowane-
go Bóg wie jak i gdzie, okrzyczanego 
i wychwalanego konia, okazuje się cał-
kiem do kitu, a przychówek po takim 
czy innym „ kopciuszku” podbija cały 
świat?

RP: I to jest właśnie to piękno. 
A co pan myślał, że hodowla to mate-
matyka? 

KC: Przyznaję się bez bicia, tro-
chę tak myślałem. Są już hodowcy, 
którzy ogiera do swoich klaczy dobie-
rają komputerowo. Inni jeszcze, kryją 
najdroższym, bo w końcu rozumie się 
samo przez się, że skoro najdroższy to 
i najlepszy. I co najciekawsze nigdy się 
nie mylą. 

RP: To mnie właśnie bardzo in-
tryguje. Stanisław Pohoski – mam na-
dzieję, że mówi panu coś to nazwisko?

KC: Jak najbardziej, słynny hodow-
ca z Janowa Podlaskiego, obdarzony po-
noć niewiarygodną wręcz intuicją.

RP: Otóż to. I ten genialny ho-
dowca, jeśli okazało się, że użyty ogier 
nie dał mu tego czego oczekiwał, nie 
wahał się wyrzucić go ze stadniny, 
a stopniowo pozbyć się również całe-
go jego przychówku. Bo musi pan wie-
dzieć, że kiedyś w hodowli nie wszyst-
ko się udawało. 

KC: Niemożliwe.

RP: Tak było. Bo dziś wszystko się 
udaje.

KC: Właśnie zauważyłem. Każde 
hodowlane pociągniecie, to dzisiaj otar-
cie się o geniusz i kolosalny sukces.

RP: Wracając do Pohoskiego, trze-
ba umieć wyciągać wnioski i nie krę-
pować się do tego przyznać. Po tym 
właśnie poznaje się klasę hodowcy.

KC: Akurat zaczyna się kolejny 
sezon stanówkowy i tak się zastana-
wiam, co ja i podobni mi mali hodow-
cy mamy robić?

RP: Róbcie swoje, to jasne. Do-
bierajcie ogiery wedle własnego uzna-
nia. W końcu wiecie najlepiej, jakie 
konie chcecie hodować. Zresztą w ogó-
le wiecie wszystko najlepiej. Ale tak na 
wszelki wypadek polecam zażywanie 
witaminy „P”.

KC: „ P” ?

RP: Przeciwko pysze.

KC: A miało być tak wesoło…
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