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Bałaguli i ich zaprzęgi1. Jarmarki na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie jako tło, na którym powstała bałagulszczyzna. 2. Rozwój i upadek bałagulszczyzny. 3. Odrodzenie się zaprzęgów bałagulskich. 4. Uwagi o uprzęży bałagulskiej. 5. Ogólne uwagi o stylu bałagulskim.
I. Jarmarki na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie jako tło, na którym powstała 

bałagulszczyznaPołudniowo-wschodnie kresy Rzeczypospolitej znane były zawsze z urodzajności gruntów i obfitości stad. Na żyznych stepowych obszarach wypasały się liczne tabuny, zasilające za dawnych czasów rycerstwo polskie, a potem dostarczające koni remontowych, wyjazdowych, bryczkowych i zwykłych roboczych dla innych połaci kraju. Warunki zarówno przyrodnicze jak i gospodarcze sprzyjały tu rozwojowi hodowli. Obszary były duże, koszty wychowu o wiele niższe niż w innych dzielnicach, bogate gleby wydawały trawy zasobne w substancje odżywcze. Wreszcie i tryb życia miejscowej szlachty sprzyjał hodowli. Przestrzenie i odległości wszędzie były duże, stan dróg przeważnie zły, a szlachta ciągle podróżowała. Interesy gospodarcze, sejmiki, jarmarki, polowania, odwiedzanie krewnych i sąsiadów, imieniny i zabawy nastręczały ciągłe okazje do wyjazdu, toteż koni trzymano dużo i dobrych.Stada składały się z miejscowych „ukraińskich" lub szlachetnych „polskich" matek i nieco bardziej rasowych ogierów, zwykle orientalnych lub „starego zawodu polskiego". Stada mocno zaawansowane w krew, stojące na wyższym poziomie kultury hodowlanej, koncentrowały się w rękach dużych posiadaczy ziemskich, a poza tym było wiele stad przeciętnych dworskich, produkujących konie niezbyt rasowe, lecz niezdarte w użyciu, czy to pod siodłem, czy w nejtyczance, każdy bowiem rolnik lepiej czy gorzej, ale konie chował i dalekie podróże nimi odbywał.W połowie XIX w. życie hodowlane tych prowincji skupiało się przeważnie na jarmarkach. Tutaj kupowano i sprzedawano konie, począwszy od najtańszych roboczych, a kończąc na najdroższych wyjazdowych i zarodowych. Tutaj prezentowano własne zaprzęgi, niekoniecznie na sprzedaż, lecz tylko do pokazania, tutaj szukano i dobierano czwórki i piątki do pojazdów ślubnych i wreszcie tu odbywały się najdawniejsze na kresach wyścigi.Największe jarmarki bywały w Bałcie na Pobereźu, w Jarmolińcach na Podolu i w Berdyczowie na Kijowszczyźnie. Jarmarki te odgrywały wielką rolę w ekonomicznym życiu kraju. Ściągali na nie kupcy nie tylko z całych kresów, Galicji i Kró-
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lestwa, lecz także z Risji, Turcji, Persji, Niemiec, a nawet Arabii i Anglii. Transakcje sięgały milionowych sum. Zwożone tam były najrozmaitsze towary, w które zaopatrywała się ludność wiejska na cały rok.Szczególnie sławne były jarmarki berdyczowskie. Datowały się one od 1765 r., kiedy Stanisław August udzielił na nie przywileju królewskiego. Samo miasteczko było nędzne i niechlujne. Całą ozdobę stanowiła siedziba ks. Radziwiłła, stary kościół karmelitów i ratusz, poza tym zabudowania składały się z kilku kamienic zamożniejszych kupców, licznych zajazdów i nędznych drewnianych domów żydowskich. Jednakże w czasie jarmarku Berdyczów zmieniał swe oblicze nie do poznania. Panował wówczas w całym mieście nieopisany ruch i ożywienie. Przez ulice trudno było się przecisnąć, tak były zatarasowane kramami, brykami i snującym się tłumem. Na trzy mile wokoło pola sąsiednich wsi: Niezgórzec, Synhajówki, Za- kutyniec, Białopola, Sadek, Puzyrek, Iwankowiec, Semenówki, Charzyna i Bystrzyka były zajęte, gdyż miasteczko nie mogło pomieścić tej olbrzymiej ilości ludzi, zwierząt, towarów i kramów.Z Rosji przywożono wielkie zapasy chińskiej herbaty i futer syberyjskich. Zwożono masami: skóry, przędziwo, kożuchy, baranki ozdobne, wełnę, dziegieć, smołę, wosk, pasy wełniane, łój, płótno miejscowe i zagraniczne, wino, miody, słodycze wschodnie, sól krymską oraz dońskie i wołżańskie ryby. Najbardziej znane sklepy Szafnagla i Chaudoira sprzedawały najwykwintniejsze towary zagraniczne jak: kosztowne koronki, adamaszki, cienkie płótna, wyroby ze złota i srebra, kobiece drobiazgi itp. Księgarnie wileńskie oraz warszawskie nadsyłały nowości wydawnicze. Zjeżdżały także trupy aktorów, a nawet sławni artyści europejscy. Złoto płynęło strumieniami, a wszystkie warstwy społeczne miały w tym udział. Największe jarmarki odbywały się cztery razy do roku: na Onufrego dnia 12 czerwca, na Pre- czyste — 15 sierpnia, Kośmy i Damiana — 1 listopada i na Pochwalne — 24 marca. Każdy z nich trwał blisko cztery tygodnie. Najliczniejsze bywały: Onufrejski i na Preczyste. Spędzano na nie po kilkadziesiąt tysięcy bydła i koni. Na Pochwalne odbywał się jarmark na ogiery, a na Kośmy i Damiana głównie na konie powozowe i wierzchowe. Barwny opis jarmarków berdyczowskich znajdujemy we Wspom
nieniach Aleksandra Jełowickiego 1. Przy samym wjeździe do miasta, od strony rogatki machnowieckiej, odbywały się słynne targi na konie. Olbrzymia przestrzeń pokryta była zagrodami wysoko oparkanionymi z grubych desek dębowych, do których zaganiano tabuny półdzikich koni stepowych ukraińskich, tatarskich, kirgiskich oraz różnych innych ras azjatyckich.1 „Nie zna Berdyczowa, kto go nie widział w czasie jarmarku, nie zna szlachty ukraińskiej, kto jej nie widział w Berdyczowie na Onufreja, a przynajmniej na Preczyste. Sześciu szlakami ciągną tabuny i zgony, hurmy i stada; sześciu szlakami prowadzą konie powodne, zwożą powozy, sprzęty gospodarskie i wszelkie towary. Już wszystkie stajnie pełne są koni, wszystkie sklepy pełne towarów, wszystkie klatki na Machnowieckiej ulicy pełne tabuńskich koni, po wszystkich błoniach pełno wszelkiego bydła, wszystkie piwnice pełne są wina. Dopiero wtedy szlachta polska z dworem jak kto może licznym, strojach jak kto może nowych, a swojego wymysłu, sześciu szlakami wali do Berdyczowa: wierzchem, wózeczka- mi, brykami i kolasami, młodzi i starzy i panie polskie ze ślicznymi córkami. Wszystko to jedzie jarmarkować, co znaczy i kupować, i sprzedawać, i bawić się, i hulać, i tańczyć, i żenić się, i ogrywać, i zgrać się, co się komu podoba wszystkiego dostanie...". A. Jełowicki, Moje wspomnienia 1804—1831—1838, Lwów 1933,. s. 153.
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ZAPRZĘG BAŁAGULSKI

Sprzedaż koni odbywała się w pierwotny, barbarzyński sposób, jak o tym świadczy opis jednego z bywalców jarmarcznych2 3: „Ciekawem jest widzieć tabuny koni tatarskich i łowiących je Tatarów. Upatrzonego konia wskazuje się konnemu Tatarowi, wprawionemu wraz z koniem swoim do podobnego rodzaju łowów. Wnet Tatar wpada w środek tabunu, płoszy go, rozpędza i wybrawszy dogodną chwilę, ciska włosienny stryczek na swą ofiarę. Rzadko on chybia celu. Złowiony koń miota się na wsze strony i wikła w rozpuszczony powróz, aż oplątany padnie na ziemię. Jak jastrzębie spadają nań natychmiast Tatarzy, osiadają mu szyję, głowę, boki, nakładają obrotię z długim powrozem, zostającym zawsze w ręku konnego Tatara i taik puszczają go, by wstał. Dopiero koń, poczuwiszy się wolnym, zrywa się nagle, parska, wierzga, wstrząsa się i leci do stada... ale powróz przeciągnięty na siodle pod nogą i trzymany silną ręką Tatara osadza go na miejscu. Tu zaczyna się pasowanie się wzajemne. Koń rwie się, wspina, pada, zrywa ponownie, dobywa sił wszystkich, lecz wszystko na próżno. Nieporuszony Tatar jak skała stoi na miejscu i tylko śledzi bystre ruchy zwierzęcia, aby w kierunku szarpania stawiać opór. Jest to najbardziej interesujący moment walki, wszakże trwa on niedługo. Wkrótce pot oblewa wszystkie członki ujarzmionego konia, drży on cały, robi mocno bokami, czerwone nozdrza rozdymają się szeroko, nabiegłe krwią oczy błyszczą jak żar, a krew czasem płynie przez pysk lub też przez nozdrza.

2 Nieco o jarmarku berdyczowskim, „Tygodnik Petersburski" 1847, nr 77, s. 491 i nr 78, s. 498.3 S. Ostaszewski, Miłośnik koni t. II, Kijów 1854, s. 38.* „Dla człowieka nie stepowego zajmujące widowisko, kiedy z pola biegną tabuny do swych stadnie, a ze stadnie w południe do wody, wieczorem zaś w pole. Pędzi na 'koniu Tatar przewodnik, za nim jego tabun; d*wóch, a co najwięcej trzech Tatarów pilnuje z tyłu i z boku. Przewodnik uwija się między tłumem ulicznym, wrzeszcząc swoje: haj-da! Za nim wywija się tabun i tak się go pilnuje, iż rzadki wypadek, aby się jaka sztuka odbiła. Równie ciekawe widowisko zgonów wołów,

Koń tak ujęty wygania się w ten moment z zagrody i okładany gęstymi razami kańczugów pędzi na przeznaczone miejsce, poprzedzany przez Tatara na koniu, wołającego na tłumy ludu, by ustępowały z drogi. Bywają dość częste zdarzenia, iż przed oswojeniem go w tych gwałtownych rzutach pada i zabija się na miejscu".Tak znękane zwierzę przywiązywano następnie krótko do mocnego słupa z głową wysoko podciągniętą do góry. Po półgodzinnym postoju siodłano go, wskakiwał nań Tatar i okładając wciąż nahajem pędził w pole. W zależności od usposobienia i wytrzymałości nieszczęśliwego rumaka po pewnym czasie wracał Tatar na wyczerpanym już do reszty i uspokojonym koniu, wtedy zabierał go nabywca. Lecz odpocząwszy przez noc, koń znowu stawał się dziki i trzeba było nielada mołojca, aby potrafił go znowu poskromić.Tatarski zwyczaj ujeżdżania półdzikiego tabunowego konia w przeciągu jednego, a co najwyżej kilku dni, był rozpowszechniony wówczas na Ukrainie. Młody rumak hasał sobie po stepie do pięciu lub sześciu lat, a potem łowiono go, siodłano i starano się „poskromić" za jednym zamachem. Oczywiście zdarzało się często, że koń taki zrzucał nawet dobrego jeźdźca, lecz należało według ówczesnych pojęć, siadać na niego natychmiast ponownie, aby koniecznie przełamać opór. Gdy jeździec doznał obrażeń, siadał kto inny i tak aż do skutku. Spirydon Ostaszewski pi- sze, że „raz zdarzyło mi się widzieć konia, który jednego dnia czterdzieści kilka razy, raz po raz zrzucał jeźdźców, lecz że go tegoż dnia uchodzono, dobrym potem był wierzchowcem i więcej nie kusił się zrzucać" ’.Inny obrazek z jarmarku berdyczowskiego pozostawił nam przybysz z Kongresówki, który wrażenia swe skreślił w „Gazecie Warszawskiej"4.
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Emir Rzewuski wspomina, że w 1814 r. przypędzonych zostało do Berdyczowa 67 000 koni5. W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia cyfra ta zmniejszyła się już do 20 000, a potem malała coraz bardziej.

które za Białopolską rogatką na szerokim placu stoją, lub leżą sobie spokojnie. Stado opodal od stada, a przy każdym stoją hajhaje, wsparci na swych wysokich laskach, obok stoi właściciel, a przy nim Żyd faktor. Od zgonu do zgonu przechodzą kupce, najczęściej ruscy lub Żydzi i targują się hurtem albo na wybór. Jeżeli pokup, to w parę dni cały ten plac oczyści się. Pójdą zgony jedne ku Ra- dziwiłowi do Wiednia, drugie ku Włodawie do Warszawy, trzecie przez Litwę do Petersburga. Taka wielkość bydła rosłego, pięknie utuczonego, o wysokich rogach a prawie zawsze siwego, ma swoje niepospolite znaczenie. Zgon o 200 i więcej sztuk pędzi trzech lub czterech ludzi. Jarmarki berdyczowskie zastępowały u nas dotąd wystawę zwierząt domowych, tylko premium nie towarzystwo, a kupujący opłacał. Zawsze tu można było zastać konie ras wysokich ze stajen X. Sanguszki, pp. Grocholskiego, Abramowiczów, Podhorskiego, Żurowskiego i innych. Ludzie, co dawne czasy pamiętają, utrzymują, że teraźniejszy Berdyczów, a mianowicie jako jarmarki, o wiele są niższe od dawniejszych, a to przez utworzenie się jarmarków w Bałcie i Jarmolińcach. Bałta przyciągnęła do siebie stada koni i bydła, Jarmolińce przewozy towarów zabierają". — A. Gr., O Onufrejskim jarmarku Ber- 
dyczowskim i o Berdyczowie, „Gazeta Warszawska" 1853, nr 187 i 190.5 W. Rzewuski, Sur l’introduction du sang oriental des chevaux en Europę „Mines de l’Orient“, Vienne 1816, pod red. J. Hammer Purgstall, vol. V, s. 333.8 „Ogólne cechy koni tatarskich są: wzrost nie mały, długość, chartowatość, muszkularność, szyja lekka z wysokiej grzebionki nizko wyrośnięta, krótka i nie silna, łeb szeroki, często garbonosy, kłęby wysokie, nogi grube, ale muszkularne i suche z wielką myczką, kopyt płaski i szeroki, pęcina nizka, łopatki wolne, grzywa długa i gęsta, ogon gęsty, przy samym udzie dobrze obsadzony, a dalej pionowo spuszczony. Konie tatarskie bardzo wytrwałe są w pracy, wytrzymałe w północnym klimacie i rącze w biegu. Wielka ich liczba idzie do Indji, gdzie już skutkiem klimatu z swej wytrwałości tracą. Dzielą się one na: tatarskie, bucharskie, kał- muckie i kirgiskie; wszystkie te gatunki mają wspólne cechy ogólne rodu, lecz w kształtach cokolwiek się różnią, ponieważ położenie jeograficzne krajów, w których się wychowują, wpływ swój na nich wywarło. Konie kałmuckie są garbo- nose, chmurnego wzroku i są najbrzydsze. Kirgiskie najmocniej zbudowane i najroślejsze, ale najcięższe i najmniej rącze. Bucharskie najsposobniejsze są do gór i najwytrwalsze. Tatarskie najprzystojniejsze i najrączniejsze, najbardziej są szacowane; z pasma gór Tangun-Stan w Indji są najnikczemniejsze". S. Ostaszewski, Miłośnik Koni, Kijów t. I, 1852, s. 55—56.

Konie „tatarskie", które stanowiły przedmiot tak ożywionego handlu, z racji swej niskiej ceny masami przypędzane były do Polski i tłumiły przez długi szereg lat miejscową hodowlę w Królestwie Polskim, na Litwie, częściowo w Galicji, a w pewnym, oczywiście dużo mniejszym stopniu, nawet i w Wielkopolsce.Szczegółowy ich opis znajdujemy u Spirydona Ostaszewskiego (1795—1875), który, będąc tamtejszym ziemianinem i koniarzem z krwi i kości, przesiadywał wiecznie po jarmarkach i dużo z tymi końmi miał do czynienia6.
2. Rozwój i upadek bałagulszczyznyNa jarmarkach berdyczowskich w latach mniej więcej 1835—1863 zrodził się i rozkrzewił wśród młodzieży szlacheckiej swoisty ruch zwany „bałagulszczyzną".Trudno jest dzisiaj powiedzieć, kto był jego inicjatorem, jak również, co miał za cele przewodnie. Zdania pod tym względem są rozmaite. Jedni dopatrują się w nim przygotowań do walk o niepodległość, opierając się na okoliczności, że prowodyrzy ruchu, jak i wielu spośród zwyczajnych jego adeptów, wzięli czynny udział 



ZAPRZĘG BAŁAGULSKI 11z początku w spisku Konarskiego, a potem w powstaniu 1863 r. Inni widzą w nim ruch socjalny, jako swoisty protest przeciwko możnowładztwu, wyzyskowi, wytwornemu życiu itp. Autorzy ukraińscy skłonni są dopatrywać się w nim spaczonych objawów ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. A wreszcie różni pamiętnikarze, którzy stykali się z bałagułami osobiście i byli świadkami ich trybu życia i postępowania, są zdania, że nie był to ruch zorganizowany, z jakimikolwiek sprecyzowanymi celami, tylko pewnego rodzaju moda, na podłożu niby ludowym, jak w swoim czasie krańcowo innego stylu „anglomania" albo też południowo-rosyjskie towarzystwo „moczymordja“.Bałaguli nic sami o sobie nie pisali, dlatego też dziś trudno jest odtworzyć właściwe ich dążenia. To, co się o nich przechowało, wyszło nie od nich samych, lecz od osób postronnych, przeważnie krytycznie do nich ustosunkowanych. Nie wiadomo, czy takie potępiające osądzenie było słusznie zasłużoną opinią, czy też grzeszyło jednostronnością, wynikłą z nieznajomości prawdziwego oblicza bałagulszczyzny i brania jedynie zewnętrznych pozorów za właściwą treść. Stwierdzić jednakże wypada, że w kronikach, zarówno ustnych jak i pisanych, pozostawili bałaguli po sobie pamięć zgoła niesławną.Bałagulszczyzna narodziła się w epoce romantyzmu i aczkolwiek stała się mocno spaczonym jego przejawem, to niemniej przechowała w sobie szereg pierwiastków wysoce dla romantyzmu charakterystycznych. Ruch ten powstał w środowisku młodzieży ziemiańskiej, zabezpieczonej materialnie i posiadającej nadmiar sił żywotnych w stosunku do obowiązków, jakie nakładały na nią ówczesne stosunki społeczne i gospodarcze. Młodzież ta miała masę wolnego czasu, który musiała w jakiś sposób wypełnić. Żyła natomiast w epoce, kiedy stopień oświecenia pokaźnej jej części był nader niski, przejawy więc uniesień romantycznych, jakimi przepojona była owa epoka, doznały u bałagułów wielkiego spłycenia i zwulgaryzowania.Charakterystycznym objawem dla romantyzmu było powierzchowne zainteresowanie ludem, co u bałagułów znalazło swój wyraz w noszeniu się z chłopska w samodziałowych ubraniach obszytych skórą, posługiwaniu się zdobnictwem ludowym w stroju, uprzęży i rodzaju wózków, używaniu języka ukraińskiego, upodobaniu do ludowych pieśni i muzyki ukraińskiej, a nawet stylizowaniu całego sposobu bycia na modłę chłopską. Z tegoż samego nurtu romantycznego rozwinęły się, jak wiadomo, zainteresowania filomatów dla ludowej poezji białoruskiej i litewskiej oraz poetów i pisarzy „szkoły ukraińskiej" do ludu ukraińskiego, co znalazło swój wyraz w twórczości Bohdana Zaleskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Tomasza Pa- durry, Michała Grabowskiego, Michała Czajkowskiego i innych. Typową postacią romantyka wśród starszyzny bałagułów był Antoni Szaszkiewicz (1813—1880), który układał piękne wiersze w języku ukraińskim i komponował do nich muzykę w stylu dawnych dumek ukraińskich.Dalszym charakterystycznym objawem romantyzmu, przejętym i kultywowanym przez bałagułów, było gardzenie możnymi tego świata i przeciwstawianie się ustalonym przez nich konwenansom towarzyskim, elegancji w ubiorze, wykwintnym manierom, francuszczyźnie i sybarytyzmowi. W ruchu bałagulskim znalazły także upust konflikty społeczne pomiędzy patriotycznie usposobionym średnim i drobnym ziemiaństwem, a arystokracją, odznaczającą się kosmopolityzmem i wyraźnie aprobującą politykę carską. Wreszcie w ruchu bałagulskim dopatrzeć się można objawów 
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budzącej się w owych czasach w tamtych prowincjach ukraińskiej świadomości narodowej.Nazwę swą inicjatorzy tego swoistego bractwa zapożyczyli od furmanów żydowskich „bałagułami“ zwanych, trudniących się po rozległych traktach ukraińskich przewożeniem towarów i niezamożnych pasażerów.Bałagulstwo nie było stowarzyszeniem, nie miało ani jawnych, ani tajnych statutów, nie posiadało też nakreślonych w jakikolwiek sposób reguł działania lub sprecyzowanych celów, do których dążyło. Przyjęcie pewnych upodobań do koni, zaprzęgów, polowań, kultu sprawności i siły fizycznej, z wyraźnym negliżowaniem oblicza duchowego, a zwłaszcza umysłowego, ubieranie się z kozacka i zachowywanie się rubaszne i wyzywające wystarczało całkowicie, aby uznanym zostać za bałagułę, pod warunkiem wszakże, że we wszystkim tym dochodziło się do pewnej perfekcji.Najbardziej charakterystyczną cechą bałagulszczyzny było gardzenie wszystkim, co kwalifikowało do tak zwanych wyższych sfer. Rubaszność, prymitywizm obyczajów posunięty do grubiaństwa, pogarda dla wszelkiego rodzaju wygód cielesnych, a zwłaszcza dla elegancji w ubiorze i zachowaniu się — były najistotniejszymi momentami dążeń bałagulskich. Jednocześnie wszakże bałaguli tworzyli z wielką starannością własną modę i po swojemu pojęty szyk i zbytek, dla osiągnięcia którego nie wahali się przed największymi wydatkami, a nawet jawnym marnotrawstwem.Charakterystyczny był strój bałagułów. Nosili oni, jak opisuje Józef Dunin Kar- wicki ’, świtkę z prostego chłopskiego samodziału, skrojoną z kozacka, szerokie szarawary, obficie podszyte skórą, tak że sukna prawie nie było widać, czapkę tatarską skórzaną, zimą zaś krótki kożuszek kamczadalski, przepasany wąskim czer- kieskim paskiem rzemiennym, nabijanym gęsto srebrem oraz wysoką czapę baranią. Nigdy nie używali płaszczy lub paltotów, a w czasie słoty okrywali się prostą sławucką burką z kapturem na głowę i wyciętymi na oczy otworami. Rękawiczek również nie uznawali, chyba tylko ciepłe w czasie najtęższych mrozów. W ręku mieli zawsze nieodstępny nahaj, a w zębach fajeczkę na krótkim drewnianym cy- buszku.Przedmiotem szczególnego upodobania bałagułów były ich zaprzęgi. Używali zwykle lekkiej bryki, bez resorów, na drewnianych osiach, z luśniami i zawieszoną pod spodem mażnicą ze smarem. Wnętrze bryki wyłożone było łubem lipowym,, a za siedzenie służyła słoma kulowa nakryta kilimem. Bryka taka musiała być jak najprostsza, a więc nie malowana, a tym bardziej nie mogła być zaopatrzona w udogodnienia dla podróżujących. Skrzydeł od błota nie miała, fartuchów skórzanych także. Jedyną dozwoloną ozdobą był odlany z mosiądzu konik w skoku, przybity na tle czerwonego sukna do krzyżujących się na tylnym siedzeniu bryki pasów rzemiennych. W czasie chłodów otulano sobie nogi derami końskimi. Prócz „perekładnych" używano również „nejtyczanek", bryk wyrabianych w Nowym Cieszynie (Neu Teschęn) na Śląsku, lecz te również musiały być jak najprostsze.Konie bałagulskie słynęły ze swej rączości i wytrzymałości. Stanowiły też przedmiot największej dumy oraz starannych zabiegów celem dobrania czwórki pod każ-
7 J. Dunin Karwicki, Ze starego autoramentu, Warszawa 1898; tenże, Wspomnienia Wołyniaka, Lwów 1897; tenże, Z moich wspomnień, Warszawa 1901—1904. 



ZAPRZĘG BAŁAGULSKI 13dym względem odpowiadającej wymaganiom surowego kodeksu bałagulskiego. Przede wszystkim więc musiały one być niezdarte w użytku. Czwórka taka powinna była iść bez wytchnienia 70—-80 wiorst w tempie 15 wiorst na godzinę, a po popasie drugie tyle. Zdarzało się nierzadko, że w ciągu dnia i kawałka nocy przejeżdżano 200 wiorst, a kilkudniowa podróż, z etapami codziennymi po 100—120 wiorst, należała do wyczynów bynajmniej nie zadziwiających.Na urodę koni lub ich rasowość nie zwracano uwagi. Przeciwnie, im brzydsze i dziwaczniejsze, tym lepiej. W czwórce częstokroć każdy koń był innej maści i to starano się wynajdywać najbardziej cudaczne umaszczenia. Wilczate, myszate, bułane, srokate, deresze rzadkich odmian — były najbardziej poszukiwane. Jeśli który miał rybie oko („zerkaty"), a nawet nie miał go wcale, był ceniony tym więcej. Duża szrama po opaleniu w czasie pożaru również dodawała uroku i szyku.Używanie koni różnej maści w czwórkach bałagulskich spowodowane zostało w zaraniu powstania bałagulszczyzny zapewne nie względami dekoracyjnymi lub chęcią odróżnienia się od zaprzęgów eleganckiego świata, lecz okolicznością, że wówczas w doborze czwórki dominującym dążeniem było dokonywanie niezwykłych czynów rączości i wytrzymałości zaprzęgu. Szukano więc koni najdzielniejszych, a na maść nie zwracano uwagi, gdyż dobieranie według umaszczenia siłą rzeczy obniżało szanse sprzęgnięcia koni o najwyższych możliwościach wyczynowych. Z czasem, gdy podkreślenie należenia do bractwa bałagulskiego nabrało pewnej atrakcyjności, zaczęto więcej przykładać uwagi do efektów zewnętrznych i wówczas silić się zaczęto na dobieranie rzadkich odmastków. Oczywiście obniżało to zdolność wyczynową czwórki, lecz część bałagułów, którym bardziej zależało na pokazaniu się, aniżeli na opinii czołowego zabijaki, zadowalało się zaprzęgiem mniej dzielnym, lecz bardziej dekoracyjnym i zwracającym uwagę. Konie w czwórkach bałagulskich zaprzęgane były w porącz, nigdy w lejc. Cała czwórka musiała być wyśmienicie wykłusowaną i dobraną pod względem uzdolnień w tym kierunku. Jeśli tylko jeden koń zarywał w galop, to pomimo wszystkich innych jego zalet, zastępowano go innym, bardziej dobranym. Jazda wyciągniętym do największej możliwości kłusem była przez bałagułów najbardziej łubianą. Konie te były przeważnie pochodzenia stepowego, a najbardziej ceniono krymskie tatarskie, gdyż poza wielką wytrwałością miały właśnie tak cenioną zaletę dobrego kłusa. Dostarczali ich różni handlarze, wśród których największym mirem cieszył się Tatar Bielaj z Karasu- Bazar na Krymie. Sprzedawał je bardzo drogo, niekiedy wprost po bajońskich sumach, lecz zawsze miał chętnych nabywców.Uprząż na koniach była również prosta, jak wszystko u bałagułów. Składała się z surowcowych szlei z takimiż naszelnikami i postronkami konopnymi. Jedyną ozdobą były klamry i sprzążki mosiężne oraz bałabony i szeptuny, to znaczy dzwonki najrozmaitszej wielkości i kształtów, a także odgłosu, zawieszone na szyi konia lub też na pasie przez grzbiet, a czasem i na szlejach.Czwórką powoził prawie zawsze sam bałaguła, a kozak siedział na tylnym siedzeniu. Postać kozaka musiała także odpowiadać przyjętym regułom. A więc dobierano urodziwych, rosłych mołojców, z miną gęstą i zawadiacką, o czuprynie zakręconej za ucho w „osełedec". Silny, zwinny, szczwany i dowcipny, gotowy w każdej chwili i sytuacji odgryźć się cięto. Oddany ciałem i duszą swemu panu, wierny i nieubłagany wykonawca każdego jego skinienia. Nadto musiał znać i wykonywać wyśmienicie różne dzikie pokrzyki bałagulskie: „A hij! Hij-ho! Hi-ha-ho!“ itp. Ubrany bywał z kozacka: świtka i burka z sukna samodziałowego z krawędziami rękawów i brzegami kurtki obszytymi skórą. Szarawary szerokie, kozackie. Na głowie latem kaszkiet skórzany, zimą wysoka czapa barania z kraśnym wierzchem. Pas
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czerwony wełniany, a przez plecy zawieszony nieodstępny nahaj. Oczywiście używanie gdziekolwiek blach herbowych lub korony, jak to wówczas nosili inni furmani dworscy, było niedopuszczalne.W całym sposobie bycia bałagułów, ich zachowaniu się, wyglądzie zewnętrznym, ubiorze, dobieraniu koni i pojazdów — przebijało demonstracyjne przeciwstawianie się przyjętym formom towarzyskim wykwintnego świata. Ponieważ noszono fraki i tużurki, bałaguła przywdziewał świtkę kozacką i juchtowe buty, a na przyjęcia nie uczęszczał. Za najładniejszy i najelegantszy zaprzęg uważano powszechnie czwórkę w lejc, dobraną starannie wzrostem, typem i jednolitością umaszczenia — bałaguła musiał wobec tego zaprząc swe konie w porącz i dobrać je tak, aby każdy był innej maści. W koniu ceniono rasę i piękne kształty — bałaguli popisywali się specjalnie brzydkimi tatarskimi końmi. Czwórka światowca była zawsze starannie wyczyszczona i wypielęgnowana — u bałaguły jeden koń musiał być z wybitym okiem albo z dużymi oparzelinami po widocznej stronie. Pod jednym względem konie bałagulskie musiały znacznie górować nad „pańskimi“ — powinny były je zawsze minąć swobodnie bez względu na zmęczenie. I pod tym względem stały prawie zawsze na wysokości zadania. Wszyscy pamiętnikarze nie mogą się ich na- chwalić, zarówno co do rączości, jak i niezwykłej wytrzymałości.Bałaguli prowadzili tryb życia próżniaczy i hulaszczy. Polowania, pijatyki, włóczenie się po jarmarkach, różne burdy publiczne i pastwienie się nad Żydami, hazardowa gra w karty i stałe handlowanie końmi były ich głównym zajęciem. Poziom umysłowy i moralny był bardzo niski. Oczywiście zdarzały się wśród nich wyjątki, o których powiemy niżej, lecz ogół był rozpasany, rozpróżniaczony, bez potrzeb intelektualnych i hamulców moralnych. Dunin Karwicki we Wspomnieniach Woły- 
niaka pisze obszernie o trybie ich życia8.

8 „Wypada koniecznie wspomnieć o głośnych w owych czasach bałagułach, wywierających bardzo niekorzystny wpływ na obywatelską młodzież naszych prowincji... liczne w kraju jarmarki, a szczególnie słynne berdyczowskie, jarmoliniec- kie, bałckie, dubieńskie, kulczynieckie itp., dokąd z Nowo-Rosji i z Krymu przypędzano tabuny nawpół dzikich koni, były polem popisów dla bałagułów. Odbywały się tu przeróżne facjędy na znane z rączości czwórki zaprzęgowe, na konie szczwackie i wypróbowane charty, przyczem nie obeszło się bez szalonej gry hazardowej w karty, pijatyki i różnorodnych ekscesów, przychodzących do głowy rozpróżniaczonej i rozszalałej młodzieży tego rodzaju. Cały zaś krągły rok schodził na wspólnych odwiedzinach, fetach i imieninach w domach głośniejszych bałagułów, zresztą na polowaniach, gdy tylko pora była po temu. Przejeżdżano całym taborem z domu do domu, koczowano nieraz w stepie obok karczem traktowych, gdzie się wtedy odbywały istne orgie, oblewane prostą wódką siwuchą, przy dźwiękach wiejskiej skrzypki i bębenka, na które zapraszano mołodycie i dziewczęta z sąsiednich wsi. Lecz lepiej rzućmy zasłonę na ten smutny obraz, dający bardzo niepochlebne wyobrażenie o tego rodzaju młodzieży z owej epoki. Rząd bynajmniej ich za niebezpiecznych nie uważał, dlatego też ich nie prześladował, a jeżeli któregoś za jakąś głośniejszą burdę, popełnioną na jarmarku, wypadło zaaresztować, to go prawie natychmiast wypuszczano". J. Dunin Karwicki, Wspomnienia Woły- 
niaka. Lwów 1897.

Ulubionym zajęciem bałagułów były polowania z chartami, w których rzeczywiście celowali. Szczególnie lubili ciężkie polowania na wilki. Gdy się w jakiejś okolicy pojawiły, w jednej chwili obsyłano najbliższych sąsiadów i każdy stawiał się natychmiast konno ze szczwaczem i sforą krymskich chartów. Kozacy nadworni wskazywali kryjówkę i rozpoczynał się morderczy pościg po głębokim kopnym śniegu, w który konie po brzuch zapadały, a wilk często szedł wierzchem po zmarzłej skorupie. Pędzono go na oślep przed siebie przez pola, jary, futory, sadyby dworskie i chłopskie, starając się tylko nie dopuścić wilka do lasu, w którym skryłby się nie-
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bawem. Jeżeli wilk był w nocy najedzony, to łatwiej dawał się doścignąć, lecz jeżeli był głodny, co można zauważyć po samym jego biegu, to nadzwyczaj trudna była z nim sprawa. Forsowano go wtedy z nieubłaganą zaciętością, nie dając chwilki wytchnienia, rozstawiając świeże konie w miejscach, przez które spodziewano się, że będzie przechodził. Gdy konie były zanadto zmęczone i literalnie odmawiały posługi, a wilk szedł jeszcze silnie, zdarzało się, że zacięty bałaguła w myśliwskim ferworze zatrzymywał spokojnie jadącego traktem podróżnego, wyprzęgał mu gwałtem lejcowego lub orczykowego konia, wskakiwał na niego oklep i dalej forsował wilka, który nareszcie wyczerpany do ostatka, obezwładniony i stężały, rozciągał się martwy na śniegu. Tryumf to bywał nielada, nadjeżdżali i inni myśliwi, rozprawiano gorączkowo o szczegółach pościgu i wreszcie wypijano nad zdobyczą kilka czarek wódki, jako dobrze zasłużone pozgonne po zwierzu. Charty do takich polowań, odznaczające się siłą i odwagą, a szczególnie takie, które brały wilka w pojedynkę, cenione były wysoko i płacono za nie do 1000 rubli srebrem, a nawet i więcej9.

9 Dla porównania przytoczę, że w owym czasie na Ukrainie koń remontowy żołnierski kosztował 50 rubli sr.; dobry koń wierzchowy 100—120 rs; ogier do stada przeciętnego 180—200 rs.10 T. Bobrowski, Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego, Lwów 1900.

Konie wierzchowe bałagułów były takie same jak zaprzęgowe. Pochodziły z mieszaniny ukraińsko-tatarskiej. Dunin Karwicki wspomina, że: „Taki wierzchowiec powinien był być szalenie rączy, zwrotny i wytrzymały, aby po śniegu lub po czarnej stopie wilka w szczerym stepie sforsować i mieć stalowe nogi, aby się gdzieś w takim pościgu w jarze lub w rowie z jeźdźcem nie przewrócić. Na piękne kształty konia bynajmniej uwagi nie zwracano, bo najczęściej taki koń miał głowę garbonosą, niekształtną jak pudło, boki podkasane i zapadłe. Ale przyznać należy, że bałaguli dokonywali na podobnych szkapach takich cudów rączości i wytrwałości, o jakich by się dziś nie przyśniło nowoczesnym zwolennikom angielskiego sportu.„Dosiadano konia bez ostróg, nieodmiennie na zwykłych kozackich siodłach z poduszką skórzaną i prostej trenzli, jedynie z ową klasyczną nahajką w ręku...“Kolebką bałagulszczyzny, gdzie się ona narodziła i najintensywniej rozwinęła, były okolice Berdyczowa, Lubaru, Ostropola i Machnówki. Potem rozszerzyła się ona na cały Wołyń, Podole i Ukrainę. Stolicą wszakże był zawsze Berdyczów. Tadeusz Bobrowski w swych pamiętnikach podaje, że do bałagulszczyzny należała, zależnie od okolicy, 1/10, 1/4, a nawet 1/3 całej młodzieży szlacheckiej10. Bałaguli mieli swego „króla", a był nim popularny niezmiernie, dzięki licznym talentom, Antoni Szasz- kiewicz z Biczowej pod Lubarem. Rodzina Szaszkiewiczów należała do starej i możnej szlachty na Rusi. Ojciec Antoniego — Gracjan Szaszkiewicz — brał czynny udział w Powstaniu Kościuszkowskim, a potem gospodarował w dziedzicznej Biczowej. Jak pamiętnikarze wspominają, był jednym z oryginalniejszych typów szlachty kresowej, a wiadomo przecież, że przeróżnych dziwaków tam nie brakowało. Za młodu hulaka i oczajdusza, płatał niezliczone kawały, o których opowiadano sobie przeróżne anegdotki jeszcze przez wiele lat po jego śmierci, a pod starość stał się znów nadmiernie pobożnym.Syn jego Antoni, późniejszy „król bałagułów", urodził się w Biczowej w 1813 r. Mając zaledwie 18 lat, wziął udział w walkach o niepodległość w 1831 r. i odznaczył się niepospolitą dzielnością. Wstąpił do pułku jazdy wołyńskiej Karola Różyckiego. W licznych bojach, jakie ten oddział stoczył, przedzierając się do Zamościa, wielokrotnie złożył dowody nie tylko odwagi, ale i umiejętności walczenia. Po upadku powstania emigrował do Galicji. Rodzina tymczasem czyniła starania o uzyskanie
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amnestii, opierając się na okoliczności, że w okresie walk był niepełnoletni. Powielił zabiegach i „znacznych kosztach" udało się wreszcie w 1833 r. uzyskać ułaskawienie i młody pan „Szaszka” powrócił do domu, odsiedziawszy zapewne dla formy pokutę w twierdzy, bo takie były wówczas w tym względzie obyczaje.Osiadłszy w rodzinnej Biczowej, oddał się życiu ówczesnej młodzieży szlacheckiej. Polował, pił, jarmarkowa! i popadł wreszcie w wir budzącej się bałagulszczyz- ny. Otoczony aureolą dzielności żołnierskiej, miły i wesoły, tęgi do konia i wypitki, miał wszelkie dlane do wejścia w szeregi starszyzny. Poza tym zaś obdarzony był pięknym głosem i miał dar poetycki układania tęsknych piosenek ukraińskich, które po mistrzowsku odtwarzał akompaniując sobie na teorbanie. Temu to głównie uzdolnieniu zawdzięczał wielką popularność, która zaprowadziła go aż na tron ba- łagulski.Gdy w 1863 r. wybuchło powstanie na Wołyniu, Szaszkiewicz sprzyjał mu i wysłał trzech swoich synów do oddziału Edmunda Różyckiego, syna dawnego swego dowódcy — Karola. Skompromitowany, musiał uchodzić do Galicji, a majątek jego uległ konfiskacie. Zmarł w Kuniszowcach pod Horodenką w marcu 1880 r.Jego poezje i pieśni przez wiele jeszcze lat krążyły po dworach kresowych w licznych odpisach, lecz z biegiem czasu pamięć o nich zacierała się stopniowo. Dopiero u schyłku ubiegłego stulecia wydał ocalałe ich resztki Stefan Buszczyński, a następnie Iwan Franko, lecz była to drobna zaledwie cząstka tego, co skomponował11.

11 S. Buszczyński, Pleśni Antoniego Szaszkiewicza wraz z jego życiorysem, Kraków 1890; I Franko, Korol bałaguliw Antin Szaszkiewicz i joho ukraiński wir- 
szi. Zapysky naukowoho towarystwa imeni Szewczenka t. 57, Lwiw 1904, s. 1—34.12 Rawita Gawroński, Rok 1863 na Rusi, Lwów 1903.

Wicekrólem bałagułów był Władysław Padlewski z Czerniawki pod Berdyczowem. Rodzina Padlewskich od dawna znana była jako zamiłowani hodowcy koni. Jeden z Padlewskich był dworzaninem królewicza Jakóba Sobieskiego i przed jego wyjazdem za granicę otrzymał w darze część stada Sobieskich. W domu Padlewskich przechowywał się do 1839 r. oryginalny akt darowizny, lecz potem zaginął w Kijowie. Stado to w stanie kwitnącym dochowało się, przechodząc z ojca na syna, aż do 1816 r., gdy je zmarnował Ludwik Padlewski. Później wszakże odrodziło się z powrotem i było znane na kresach.Władysław Padlewski, urodzony około 1803 r., był wielkim patriotą. Brał czynny udział w powstaniu 1831 r. Potem, gdy rozwinął się ruch bałagulski, stał się gorliwym jego wyznawcą i wodził w nim rej, tak że obwołany został wicekrólem. Po wojnie krymskiej (1853—1856) i ustąpieniu gubernatora Bibikowa wziął wybitny udział w pracy społecznej, zwłaszcza w sprawie uregulowania stosunków włościańskich. Następnie stał się jednym z czynniejszych organizatorów powstania 1863 r. Sformował w Berdyczowie oddział, stoczył pod Buhłajami większą potyczkę z wojskiem rosyjskim i został rozbity. Mając duże zaufanie do ludu, skrył się na wsi, lecz został schwytany, skatowany i wydany w ręce Rosjan. Odstawiony do cytadeli w Kijowie, po półrocznym więzieniu, został rozstrzelany dnia 30 listopada 1863 r. Pozostawił po sobie nieduży pamiętnik, skreślony już w więzieniu12. Syn jego Zygmunt, członek Centralnego Komitetu Narodowego w Warszawie, był dowódcą oddziałów walczących w Płockiem, rozstrzelany został tamże w dniu 80 maja 1863 r.Drugim wicekrólem bałagułów był Henryk Zapolski, oficjalista Romana Sanguszki i wielki jego ulubieniec. Z czasem zarządzał kluczem szarogrodzkim na Podolu, a jako wytrawny znawca koni wysyłany bywał po zakup i dobieranie „rozgonnych" czwórek dla dóbr sławuckich.



KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ, Nr 1/2, 58 PRUSKI, TABL. I

Ryc. 1. Wjazd na jarmark, z obrazu J. Brandta.

Ryc. 2. Tatarzy krymscy udający się z towarami na jarmark do Berdyczowa, z obrazu J. Brandta.



KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ, Nr 1/2, 58 PRUSKI, TABL. II

Hyc. 3. Chwytanie koni na arkan przez Tatarów na jarmarku, wg obrazu K. Przyszychowskiego.

Ryc. 4. Zaprzęg bałaguilski w mocno skażonym stylu, wg obrazu A. Wierusz-Kowalskiego.



KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ, Nr 1'2, 58 PRUSKI, TABL.. III
■

Ryc. 5. Tabun tatarski w zagrodzie na jarmarku, wg obrazu J. Brandta.

Ryc. 6. Obozowanie koni tatarskich na pastwisku pod miasteczkiem w czasie jarmarku, wg obrazu W. Szernera



KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ, Nr 1/2, 58 PRUSKI, TABL. IV

Hyc. 7. Chwytanie koni na stepie, wg obrazu Z. Ajdukiewicza.

Ryc. 8. Pędzenie koni tabunowych na jarmark, wg obrazu J. Kossaka,



KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ, Nr 1/2, 58 PRUSKI, TABL. V

Ryc. 9. Typ koni ze stepów południowej Rosji, spędzanych na jarmark w Berdyczowie, Bałcie, Jarmolińcach itd., wg obrazu H. Schenka.

Ryc. 1'0. Bałaguła żydowska, wg obrazu J. Kossaka^



Ryc. 12. Józef 'Brandt i Juliusz Kossak jadący czwórką żydowskiego bałaguły na jarmark do Bałty, wg obrazu J. Brandta.



KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ, Nr 1/2, 58 PRUSKI, TABL. VII

Ryć. 13. Polowanie stepowe na wilki, wg obrazu J. Kossaka.

Ryc, 14. Myśliwy z chartami na stepie, wg obrazu J. Kossaka.
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ZAPRZĘG BAŁAGULSKI 17Wreszcie „adjutantem" króla bałagułów był Adam Wyleżyński z Zakutyniec pod Białopolem. Krewny jego Józef Dunin Karwicki, odwiedziwszy go kiedyś, pozostawił w swoich wspomnieniach obrazek, jak wyglądał wówczas dom bałaguły. (Opis ten pochodzi z 1857 r.)Adam Wyleżyński również wziął udział w ruchu wyzwoleńczym 1861—63 r. Ułatwił ucieczkę kilku więźniom politycznym z aresztu w Żytomierzu, lecz wkrótce musiał i sam salwować się ucieczką za granicę, gdyż był poszukiwany. Przedostał się do Galicji, a następnie do Mołdawii i na obczyźnie życie zakończył. Jak widzimy z powyższego, cała starszyzna bałagulska, pomimo ciężkich zarzutów, jakich nie szczędzili temu bractwu prawie wszyscy, którzy o nich pisali — była patriotyczna i brała udział w walce o niepodległość. Zresztą i sam J. Dunin Karwicki, który na ogół bardzo krytycznie odnosił się i nie żałował im cierpkich uwag, pisał: „Nie podobna jednak odmówić wszystkim bałagułom wrodzonych poczciwych uczuć dla własnego kraju. Wielu z nich należało do powstania 1863 r. i wyemigrowało za granicę z oddziałem Różyckiego, wielu zaś zesłano na Sybir, gdzie podzielali z godnością los innych wygnańców."W ruchu bałagulskim były niewątpliwie zarówno dodatnie, jak i ujemne strony. W opinii powszechnej pozostawili wszakże po sobie smutną pamięć — widocznie zło, jakie wyrządzali sobie i innym, górowało nad dobrem. Swawole i dzikie wybryki, których dopuszczali się stale, ściągnęły na nich lawinę potępienia, która
13 „Była to rezydencja nie mająca bynajmniej charakteru dawnych wielkopań- skich dworów wołyńskich. Położona wśród stepów, bez żadnej prawie zieloności, otoczona parkanem, a raczej murem z dzikich kamieni, z obszernemi po boku stajniami i psiarniami, miała raczej wygląd tymczasowego obozowiska. Nie mniej jednak pod nizkim dachem zakutynieckiego dworu była wielka obfitość darów Bożych i z całą serdecznością podejmowano tam gości. Bynajmniej tu jednak nie sadzono się na elegancję. Cała służba składała się ze starych, posiwiałych w obowiązkach dworskich wąsatych kozaków i młodych zwinnych kozaczków, wszędzie się kręcących i co chwila dosiadających stepowych koni. Odznaczał się pomiędzy nimi, znany w szerokiej tamtejszej okolicy, dzielny Ułasek, szczwacz nad szczwacze, o tężyźnie którego cuda rozpowiadano. Pomnieć bowiem należy, że Zakutyńce były jakby drugą stolicą głośnej i właśnie w owej epoce w pełni rozkwitłej bałagul- szczyzny, której sąsiednia Biczowa była główną stolicą. — Goszcząc wtedy dni kilka w Zakutyńcach, przypatrzyłem się dobrze owemu nowemu i tak dla mnie nieznanemu sposobowi życia, czego nigdzie na Wołyniu nie spotykałem. Od rana do wieczora sport pod różnymi postaciami, ale w formie zupełnie odmiennej od dzisiejszego, a zatem wyprowadzanie koni, przeskakiwanie niesłychanie wysokich barier i rowów, prezentowanie jakichś słynnych chartów, nieustanne strzelanie kulą ze sztućców do tarcz lub do gołębi, obsiadających masami wszystkie dachy dworskie i niejako hodowanych w tym celu, jakieś karkołomne sztuki i popisy panów i kozaczka Ułasa i jego licznych towarzyszów, bezładne i nie mające sensu anegdotki i różne znane opowieści kilku rezydentów, trzymanych tu wyraźnie dla rozrywki samego pana i jego gości. Z pewnością bowiem nikt tu od dawna nie dopuścił się anachronizmu przeczytania jakiejbądź książki. Nigdy zaś w Zakutyńcach nie widziałem żadnej gazety lub czasopisma. Gospodarz i jego goście, jeśli nie wyciągali w pole z chartami, to zajęci byli po pokojach grą komercyjną w karty, lub prowadzili pustą gawędę, siląc się na dowcip pomiędzy sobą, lub z zidjocia- łymi rezydentami, nakręconymi jak katarynki, bo ich właśnie do tego trzymano. A.le za to jakie tu były świetne wyprawy myśliwskie z chartami! Podziwiałem je nieraz, gdy przeciągały z owego obszernego dziedzińca zakutynieckiego, gdy zaś udało się uszczuć kilkanaście zajęcy lub lisów, ą tymbardziej sforsować wilka w stepie — jakież to były głośne i barwne opowiadania tych pp. bałagułów, którzy w towarzystwie damskim, a broń Boże jeszcze we fraku, byliby literalnie jakby okradzeni. Unikali bowiem wszelkich zebrań, gdzieby się cokolwiek żenować wypadało". J. Dunin Karwicki, Z moich wspomnień t. IV, Warszawa 1904, s. 221—2.

K. H. K.M. — 2
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przedostała się nawet do literatury. Szczególnie ostro wystąpił przeciwko nim znany literat, konserwatysta ultra-arystokratycznych przekonań, Henryk Rzewuski. Pod pseudonimem Jarosza Bejły skreślił satyryczne Mieszaniny obyczajowe, w których specjalny rozdział poświęcił bałagułom 44. Odprawa udzielona ich obyczajom była istotnie dotkliwa. Mieszaniny Rzewuskiego wywołały wielką polemikę literacką, oczywiście nie z powodu bałagułów, a z racji krańcowo prawicowych zapatrywań autora, lecz przy tej okazji i sprawa bałagułów była dyskutowana. Również bardzo krytyczne uwagi o bałagułach pozostawili w swych pamiętnikach: Jan Duklan Ochocki i Tadeusz Bobrowskils.

14 Mieszaniny obyczajowe przez Jarosza Bejłę t. I, Wilno 1841—43, S. 23-—32.
15 Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego, wydane przez J. Kraszewskiego t. I, Wilno 1857, s. 17—27; Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego, op. cit.

Większy ustęp poświęcił bałagulszczyźnie Tadeusz Bobrowski, a pamiętniki jego w tej mierze są tym ciekawsze, że charakteryzują tło, na jakim powstał ruch.„Ani bałagułów, ani bałagulszczyzny bronić nie myślę, gdy wszakże było to zjawisko na gruncie społeczności, którą opisuję, wylęgłe, gdy w dzieciństwie na nie patrzałem, a wielu z bałagułów, kiedy się wybałagulili, znałem — zdaje mi się słusznem objaśnić zarówno powstanie, jak i upadek zjawiska. Mniemam, że jedno i drugie odbyło się prawidłowo. Póki młodzież składała się z jednostek, które nic nie umiały, a więc wyższych celów życia nie pojmowały, poty kwitła bałagulszczyzna, a było to między 1834 a 1844 rokiem, dopóki pokolenie porewolucyjnych niedorostków nie wyburzyło się. W miarę jak młode pokolenie odżywiało się jednostkami, które porządnie szkoły średnie, a niekiedy i uniwersytety przeszły, bałagulszczyzna stopniami nikła i skonała. Wywołały ją nieuctwo i próżnowanie — szkoła i praca ją zabiły. Wszystko odbyło się w porządku! Wszakże oceniając stopień winy w pojawieniu się samego faktu, wyznaję, że ją widzę mniejszą w młodzieży, która go wytworzyła, niż w starszem pokoleniu, które mu się wytworzyć dało. Młodzież ma zawsze pewien zasób sił żywotnych, które bądź co bądź zużyć musi, nie bardzo zastanawiając się, czy je na dobro, czy na zło używa! Wskazać cele i skierować nadmiar sił z pożytkiem społeczności do kogoż, jeżeli nie do starszych należy? Otóż tego zadania starsze pokolenie spełnić nie potrafiło. Uważając szkoły, zreformowane na sposób rosyjski, za złe, do szkół tych niedorostków nie napędzało, pozwalając im bujać w domu; do wojska, gdzieby się zresztą niczego nie nauczyli, nie bez słuszności, po świeżych zatargach, oddawać wzdragano się; do służby cywilnej, w której się już przekupstwo rozsiadło — tembardziej; w palestrze nieuków i próżniaków nie potrzebowano i była ona udziałem biedniejszej młodzieży. W domu ojcowie, nie bardzo pracowici i wykształceni, nie tylko do umysłowej, ale nawet do gospodarskiej pracy nie bardzo napędzali, uważając, że każdy w swoim czasie gospodarzyć potrafi, zresztą ogólne panowało przekonanie, że temu, kto będzie miał majątek, (pracować nie przystoi. Cóż stąd wyniknąć mogło? Jedno próżnowanie, a z niego bałagulszczyzna, która też prawie wyłącznie wśród zamożniejszej młodzieży, tak zwanej „obywatelskiej", mającej możność próżnować i brykać, grasowała".Prócz literatury pamiętnikarskiej bałaguli uwiecznieni zostali w powieściach i utworach scenicznych. Józef Dzierzkowski napisał nowelkę Bałaguły, Lwów 1842, Karol Drzewicki sztukę sceniczną Kontrakty, Wilno 1842, K. Hajner komedię dwu- aktową Młodzież tegoczesna, graną w teatrze polskim w Berdyczowie. Izasław Ble- poński (Tytus Szczeniowski) w szkicu Bigos hultajski, Wilno 1844, mówi o związku ówczesnej literatury ukrainofilskiej z ruchem bałagulskim. 14 15



ZAPRZĘG BAŁAGULSKI 19Poza tym bałagulszczyzną zajmowali się i nadal zajmują historycy i badacze ludo- znawstwa ukraińskiego. Pisali na ten temat I. Franko, Dragomanów, Lipiński, Hna- tiuk i Seńkiw16.

16 W. Hnatiuk, Jarmarkowe ukrainofilstwo w żytti ta literaturi, „Juwiłejnyj zbirnik na poszanu akademyka M. Hruszewśkoho" t. II, Kyew 1928, s. 764—781; I- Franko, Korol bałaguliw, op. cit.; I. Seńkiw, Bałaguli, „Biuletyn Polsko-Ukraiński", Warszawa 1936, nr 46, s. 474—76; Lipiński, Szlachta na Ukrainie, Kraków 1909.

Wreszcie o bałagulszczyźnie pisali: Henryk Ułaszyn w szkicu Kontrakty kijow
skie 1798—1888, Petersburg 1900 oraz Walerian Kalinka w Listach o Rusi, „Wiadomości Polskie", Paryż 1859, a także w zbiorze Pisma pomniejsze, Kraków 1892, cz. I, s. 274—283.Zaprzęgami bałagulskimi interesował się specjalnie znany na kresach sporstman i hodowca Juliusz Korab Brzozowski z Posuchówki w Humańszczyźnie. Opracował też monografię pt. „Bałagulszczyzna", która przygotowana była do druku. Pomimo usilnych poszukiwań na jej ślady nie natrafiłem i mam wrażenie, iż z powodu jakichś przeszkód spod prasy nie wyszła.

3. Odrodzenie zaprzęgów bałagulskichPo powstaniu 1863 r. bałagulszczyzna upadła i przez dłuższy czas nic o niej nie było słychać. Dopiero w latach osiemdziesiątych odradzać się zaczęła ponownie, lecz już w zupełnie innej postaci. Z całego bałagulstwa pozostało wśród kresowego ziemiaństwa, a zwłaszcza młodzieży, upodobanie do charakterystycznych i posiadających wiele swoistego uroku zaprzęgów bałagulskich.Na Wołyniu, Podolu i Ukrainie znów zapanowała moda na czwórki bałagulskie. Dobierano je starannie, odtworzono z opowiadań starszego pokolenia reguły, jakim zaprzęg taki powinien odpowiadać i znów z całą drobiazgowością i zapałem zaczęto je sprzęgać, a następnie popisywać się nimi i rywalizować, starając się stworzyć arcydzieło w swoim rodzaju. Tym razem stolica bałagulszczyzny przeniosła się do Jarmoliniec, gdzie najdłużej przetrwały wielkie jarmarki na konie i gdzie w ósmym i dziewiątym dziesiątku lat ubiegłego stulecia rozwinął się ruch sportowo-ho- dowlany.Na szczęście w odrodzonej bałagulszczyźnie nie było już wszystkich tych ujemnych stron, które pozostawiły niesmak i odrazę do tego w zasadzie sympatycznego i pożądanego kultywowania tężyzny fizycznej i spartańskiego trybu życia, który został tak spaczony w latach czterdziestych, dzięki rozpróżniaczeniu i brakowi hamulców moralnych. Bałagulszczyzna z końca XIX i początku bieżącego stulecia sprowadzała się już tylko do krzewienia pewnego stylu w zaprzęgach. Tężyzna fizyczna zeszła tu na plan całkiem daleki, a chęć demonstracyjnego przeciwstawiania się utartym formom towarzyskim przez noszenie się pio Chłopsku lub kozacku nie istniała już wcale.Wraz z ustaniem tego zasadniczego podłoża psychicznego ruchu i sam styl bałagulszczyzny zmienił się znacznie. Przede wszystkim bałagulstwo oderwane zostało od osoby, a przeniesione całkowicie na zaprzęg i konie. Właściciel szczycący się najpiękniejszą czwórką bałagulską nie potrzebował już być „kozakiem", lecz mógł swobodnie pozostać zarówno „jaśnie panem", jak rządcą. Toteż wszystkie przepisy stroju i sposobu bycia samego bałaguły przestały obowiązywać. Stosowały się one co najwyżej do furmana, którego nadal ubierano po kozacku.Pojazd i konie uległy także przeobrażeniom. Aczkolwiek styl nakazywał, aby w zaprzęgu bałagulskim bryka czy wózek były najprostsze, to jednak przemycano
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różne udogodnienia, a więc: bardziej miękkie siedzenia, żelazne a nie drewniane osie, skrzydła od błota, fartuchy skórzane itp. akcesoria umilające podróż. Tradycyjna maźnica pod wózkiem musiała jednak pozostać, a nawet wyrosła obecnie do znaczenia godła, jakiego z pewnością nie miała za najlepszych bałagulskich czasów, bo wówczas i inne pojazdy woziły je z sobą.Rodzaj koni zmienił się też zasadniczo. Zniknęły bieguny tatarskie z charakterystycznymi kanciastymi kształtami, garbatymi nosami i skośnymi, podłużnymi oczami. Miejsce ich zajęły zwykłe półkrewki albo nawet i bardzo rasowe, pięknie prezentujące się konie wyjazdowe. Czwórka obecnie miała zadziwiać nie swoimi wyczynami, lecz tylko wyglądem zewnętrznym. Nikt już na karty do sąsiada mieszkającego o 200 wiorst nie jeździł końmi, a jeśli jechał, to koleją. Toteż konie nie potrzebowały mieć dawnej wytrzymałości.Spotęgowaną natomiast została zasada, szczególnie w niektórych okolicach, że każdy koń w czwórce musi być innej maści. Dobierano też po dawnemu najbardziej rzadkie umaszczenia i niespotykane odmiany, a srokacz był zawsze pożądany. Pojawiła się natomiast gdzieniegdzie nowa i dziwaczna moda, świadcząca o nieznajomości ducha dawnej bałagulszczyzny, aby jeden koń, zwykle orczykowy, lekko utykał na nogę. Zagważdżano umyślnie w tym celu biedne zwierzęta. Otóż moda ta była zupełną niedorzecznością, jak w swej istocie, tak i w odtwarzaniu stylu bałagulskiego. Tłumaczyli neo-bałaguli ten zwyczaj tym, że czwórka musi nosić na sobie ślady niedbałej kawalerskiej gospodarki, gdyż bałaguła przeważnie bywał kawalerem i wrogiem żeniaczki. Tymczasem interpretacja taka jest mylna i niezgodna z duchem dawnej bałagulszczyzny. Od koni żądano przede wszystkim niezwykłej dzielności, a wygląd zewnętrzny szedł na dalszym dopiero planie. Koń kulawy uniemożliwiałby bałagule wszystkie jego wyczyny, a bez wyczynów był on niczym w oczach swych towarzyszów. Moda więc na kulawego konia mogła powstać tylko w czasach dużo późniejszych, gdy wyczyny spadły niemal do zera, a na pierwszy plan wyłoniły się momenty dekoracyjne. Zresztą, na szczęście, zwyczaj ten nie znalazł szerszego naśladownictwa.Do bardziej znanych miłośników zaprzęgów bałagulskich w końcu zeszłego i początku bieżącego stulecia należeli: Bolesław Dwernicki z Zawala w powiecie kamienieckim na Podolu, Adam Rokicki z Kurnik w powiecie humańskim, Kazimierz Bojańczyk, Aleksander Ledóchowski ze Smordwy w powiecie dubieńskim, August Ledóchowski z Ostrożca w powiecie dubieńskim, Juliusz Korab Brzozowski z Po- suchówki w powiecie humańskim, Zenon Żółciński z Parypsy, Józef Wyleżyński z Łosiejówki w powiecie humańskim, Hieronim Głowacki, Alfred Żurowski z Łyso- wody w powiecie kamienieckim, Tadeusz Czacki z Koniuch w powiecie włodzimierskim, Jan Siemiątkowski z Rożyszcz w powiecie łuckim, Adam Stecki z Horodyszcz w powiecie łuckim, Stanisław Czacki z Porycka w powiecie włodzimierskim, Marian Burczak Abramowicz z Sofipola w powiecie białocerkiewskim i wielu innych.Prócz prawdziwych miłośników i znawców zaprzęgów bałagulskich, którzy z upodobania swego czynili cały kult i wkładali wiele inwencji i starań, aby uprząż, konie i wózek odpowiadały w najdrobniejszych szczegółach tradycyjnym regułom bałagulskim — zaprzęgi tego rodzaju, z o wiele mniejszym jednak zadbaniem o szczegóły, utrzymywali na różnym stopniu doskonałości liczni na Wołyniu, Podolu i Ukrainie polscy właściciele ziemscy, dzierżawcy, administratorzy, niektórzy przemysłowcy, lekarze i urzędnicy, posiadający własne konie. W wielu dużych majątkach utrzymywano, jak to było we zwyczaju u ludzi bogatych, paradne wyjazdowe czwórki, piątki i pary rasowych koni, dobrane pieczołowicie wzrostem, jednakową maścią i temperamentem, zakładane w szykownej uprzęży zachodnio



ZAPRZĘG BAŁAGULSKI 21europejskiej do luksusowych karet, land, powozów, wolantów, breków itp. Zaprzęgów tych używano wszakże tylko do parady. Natomiast na codzień trzymano, w zależności od potrzeb i stopy życiowej, po jednej lub kilka czwórek względnie par koni „rozgonnych", zaprzęganych do prostych bryczek lub wózków bez resorów, do rozjazdów w interesach i do najbliższego miasteczka. W szczególności skromne te zaprzęgi używane były w czasie roztopów wiosennych lub błot jesiennych, kiedy luksusowych zaprzęgów żałowano, względnie kiedy niecelowe było posługiwanie się nimi, gdyż wydelikacone konie w ciężkich pojazdach nie podołałyby trudnyrń warunkom drogowym na rozmiękłym czarnoziemie. Wówczas używano owych koni „rozgonnych", które zazwyczaj zaprzęgano w mniej lub bardziej zachowaną w stylu uprząż bałagulską. Toteż na Wołyniu, Podolu i Ukrainie do rewolucji 1917 r. było bardzo dużo zaprzęgów stylizowanych z grubsza po bałagulsku, lecz odbiegających w różnych szczegółach od ortodoksyjnych wymagań kodeksu bałagulskiego. Zaprzęgano więc konie w uprzęży bałagulskiej w parze, w trójkę lub nawet w czwórkę w lejc do najrozmaitszych pojazdów, a nawet powozów i karet, ale było to oczywiście rażącym odstępstwem od reguł bałagulskich. Skala więc typowości i stylu w tych zaprzęgach była bardzo rozciągliwa i pod tym względem nie dało się ustalić ścisłej granicy pomiędzy zaprzęgiem bałagulskim w ścisłym rozumieniu tego terminu a niedoskonałym jego naśladownictwem. Również i miłośników oraz krzewicieli tego stylu trudno było rozgraniczyć na „prawdziwych znawców" oraz dyletantów w większej lub mniejszej mierze. Skala była niezmiernie rozciągliwa i względna.Ostatnim bodaj większym zgromadzeniem bałagulskim był pokaz i konkurs czwórek, zorganizowany przez Rówieńskie Towarzystwo Zachęty do Wyścigów Konnych w dniu 12 września 1912 r. w Równem na Wołyniu. Pokaz zgromadził kilkanaście pojazdów z bliższej i dalszej okolicy. Pierwsza nagroda przyznana została zaprzęgowi Aleksandra Ledóchowskiego ze Smordwy w pow. dubieńskim, następnie wyróżniły się czwórki Augusta Ledóchowskiego z Ostrożca, Stanisława Czackiego z Porycka i Dunin Karwickiego z Mizocza. Najlepszą uprząż i wózki posiadali Aleksander i August Ledóchowscy. W okolicy tej panował zwyczaj sprzęgania czwórek jednomaścistych.Rewolucja październikowa 1917 r. położyła kres upodobaniom bałagulskim na terenie Wołynia, Podola i Ukrainy, tylko w zachodniej części Wołynia, która po roku 1920 pozostała przy Polsce, zaprzęgi bałagulskie przetrwały do wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 r., lecz utrzymywane były w skali o wiele już mniejszej aniżeli dawniej.W Królestwie Polskim, Małopolsce i Wielkopolsce zaprzęgów bałagulskich nie używano i zdarzali się tylko pojedynczy miłośnicy, najczęściej pochodzący z Wołynia, Podola lub Ukrainy, albo też ci, którzy tam bywali, a nabrawszy upodobania do tych zagrzęgów, posługiwali się nimi na innym terenie. Do takich miłośników należał np. Andrzej Malinowski w Miedzianowie w pow. kaliskim, Wiktor Jakubski w Siedliskach w pow. wysoko-mazowieckim oraz Tadeusz Marchowiecki kierownik stada ogierów w Janowie Podlaskim. Ten ostatni sprzągł w 1938 r. bardzo stylową czwórkę, zamówiwszy uprząż u znanego na Wołyniu rymarza Krotewicza, zamieszkałego w Korcu. Wózek zrobiony został we własnym zakresie przez stelmacha i kowala w stadzie ogierów w Janowie Podlaskim. Do czwórki dobrane zostały wzrostem, pokrojem i temperamentem cztery ogiery: siwy Lucyper, kary Aufriss, bułany Szeik oraz srokaty Alaryk i zaprzęg wypadł bardzo efektownie. Demonstrowany też bywał na wszystkich przeglądach i paradach w Janowie. Starannie wykonana uprząż i wózek przepadły w wydarzeniach wojennych 1939 r.
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Czwórkami w uprzęży bałagulskiej posługiwały się też niektóre pułki ułanów, stacjonowane na Wołyniu, do tak zwanych „taczanek", czyli lekkich wózków z karabinami maszynowymi na nich. Wybuch drugiej wojny światowej położył kres upodobaniom bałagulskim i tym ostatnim zaprzęgom, które jeszcze istniały na Wołyniu, a sporadycznie i w innych dzielnicach Polski.W czasie drugiej wojny światowej i okupacji Polski przez wojska niemieckie państwowe stadniny na ziemiach polskich podporządkowane zostały niemieckiej władzy wojskowej. Na komendanta stadniny w Janowie Podlaskim wyznaczony został ppłk. Hans Fellgiebel, który na początku 1942 r. polecił kierownictwu stadniny w Ołyce odtworzyć dla Janowa uprząż bałagulską. Uszyli ją rymarze z Łucka, zatrudnieni chwilowo w Ołyce. Miedziane okucia wykonane zostały z gilz pocisków artyleryjskich. Skóra surowcowa kręcona była na miejscu w stadninie w Ołyce. Po kilku miesiącach uprząż dostarczona została do Janowa, gdzie wykonano wasąg podlaski i dobrano cztery siwe ogiery; tak powstała wojenna janowska czwórka bałagulska. W innych stadninach podjęto podobne próby. Wołyński rymarz Koźnia- rowski wykonał taką uprząż dla stadniny w Młynowie, a rymarz A. Uryniak dla stada ogierów w Dębicy w Rzeszowskiem.W 1944 r. niektóre stadniny, a między innymi i janowska, zabrane zostały wraz z personelem polskim i sprzętem przymusowo do Niemiec w okolice Hamburga. Powędrowały wraz z końmi i uprzęże bałagulskie. Po zajęciu Hamburga przez wojska angielskie Polacy, wywiezieni ze stadnin oraz oficerowie polscy, wyswobodzeni z obozów jenieckich, utworzyli w strefie angielskiej Zarząd polskich stadnin państwowych w Niemczech i w drugiej połowie 1946 r. rozpoczęli wysyłkę koni i sprzętu do Polski. W ten sposób powróciły dwie uprzęże bałagulskie i ulokowane zostały: jedna w państwowej stadninie w Racocie koło Kościana, a druga w stadzie ogierów w Kwidzyniu. Uprzęże te znajdują się we wspomnianych stadach do dziś i są to ostatnie prawdziwe wołyńskie uprzęże bałagulskie. Poczytywać je należy dziś za relikt muzealny i powinny być zachowane jako wzór dawnych obyczajów i tradycji polskich.Tak się złożyło, że nikt z dawnych miłośników zaprzęgów bałagulskich nie pozostawił szczegółowego opisu ich wyglądu i sposobu wykonania. Wiadomo, że u bałagułów istniał niepisany, lecz przekazywany z ojca na syna, cały kodeks dotyczący szczegółów wykonania uprzęży, sposobu zaprzęgania koni, zawiązywania ogonów, trzymania lejców i bata, powożenia itp. Utrzymywały się tradycyjnie specjalne reguły szycia uprzęży, materiału, z jakiego poszczególne części winny być wykonane, zwyczaje odnośnie kształtu i wielkości sprzążek różnego przeznaczenia, blach mosiężnych i podkówek służących do ozdoby, stosowanych wiązań i węzłów oraz skomplikowanych reguł o rodzaju i rozmieszczeniu dzwonków, bałabonów, szeptunów, kala tał, jakimi przyozdabiano uprząż oraz przy pomocy których dawano z daleka poznać, czyj zaprzęg jedzie.Malarze, którzy odtwarzali zaprzęgi bałagulskie, a więc: Józef Brandt, Józef Chełmoński, Jan Masłowski, Alfred Wierusz-Kowalski, Wacław Szerner, Kazimierz Przyszychowski, Bogdan Kleczyński i inni nie byli na tyle wciągnięci w arkany bałagulszczyzny, aby znać się na szczegółach uprzęży, wózków, sposobie jazdy itp. i odtwarzali te szczegóły niedokładnie lub wręcz nieprawidłowo. Dlatego też na podstawie obrazów wyrobić prawidłowy sąd o zaprzęgach bałagulskich nie można. Już o wiele więcej dają fotografie, których trochę przechowało się, lecz tu znów zachodzi ta niekorzystna okoliczność, że ocalałe po kataklizmach dziejowych zdjęcia pochodzą przeważnie z początku bieżącego stulecia, a co najwyżej z końca ubiegłego, kiedy to bałagulszczyzna przeobraziła się już tylko w modę na swoiste zaprzęgi



ZAPRZĘG BAŁAGULSKI 23i kiedy, na skutek nie korygowanych przez znawców zaprzęgów poszczególnych właścicieli czwórek, miały miejsce liczne wypaczenia dawnego stylu i reguł wyrobu wózków i uprzęży bałagulskiej.
4. Uwagi o uprzęży bałagulskiejUprząż bałagulska przechodziła na przestrzeni lat 1835—1914 duże przemiany i w różnych okresach czasu, jak też różnych okolicach wyglądała rozmaicie. Początkowo, gdy bałagulszczyzna dopiero formowała się i obowiązywał kult surowej tężyzny fizycznej oraz noszenia się z chłopska — uprząż musiała być jak najprostsza i podkreślająca pogardę bałaguły do zbytku i rozdelikacenia. Obowiązywała przy tym zasada samowystarczalności bałaguły w życiu codziennym, a więc uprząż robiona była w domu przez domorosłego rymarza; co najwyżej mogła być zamówiona w pobliskim miasteczku, z udzieleniem wszakże ścisłych wskazówek co do jej prostoty, celowości i sposobu wykonania.Popisywanie się spartańskim trybem życia nakazywało robienie uprzęży o wyglądzie jak najprostszym oraz z materiału taniego a mocnego. Za dawnych czasów uprzęże bałagulskie wyrabiano wyłącznie ze skóry surowcowej, kręconej w domu. Surowiec, jako materiał na uprząż, ma duże zalety, gdyż jest bardzo mocny i tani. Ma jednak poważną wadę, a mianowicie podczas deszczu namaka silnie i rozciąga się wówczas, tracąc pierwotne wymiary i kształt. Również podczas długotrwałej jazdy, zwłaszcza w dni upalne, gdy konie mocno pocą się, uprząż surowcowa nasiąka potem, rozciąga się w niektórych miejscach i traci właściwą formę. Aby temu zapobiec, poszczególne części uprzęży, najczęściej napierśnik i nakarcznik szlei, robiono ze skóry blankowej, nie tak wilgnącej i ładniej prezentującej się, natomiast inne części wykonywano z surowca. Było to jednak odchylenie od stylu bałagulskiego.Na ogół uprząż bałagulska powinna była akcentować sposób życia, upodobania, a nawet w pewnym zakresie i światopogląd swego pana. Prócz prostoty w wykonaniu i „ludowego" jej wyglądu podkreślać miała przydatność i wytrzymałość w junackim życiu i dalekich a szybkich podróżach po bezdrożach i błotach rozmiękłego czarnoziemu kresowego.Ponieważ pojazd bałaguły miał być zawsze gotowy do niespodziewanego wyjazdu, choćby w bardzo daleką drogę, więc i uprząż musiała być dostosowana do szybkiego założenia, jak również łatwego zdjęcia czy też rozluźnienia poszczególnych jej części w razie przewrócenia się konia w drodze, konieczności odprzęgnięcia jednego lub dwóch w wąskim jarze, na mostku bocznej jakiejś drogi lub grobli, przygodnego popasu, noclegu itp.Konstrukcja uprzęży miała wywoływać wrażenie szczególnej mocy, aby sprostać niezwykłym wyczynom bałagulskim. Stąd poszczególne części uprzęży robiono niekiedy przesadnie mocne i duże, a więc: szerokie szleje z dodatkową podkładką skórzaną, wystającą spod napiersia, a niekiedy i nakarczka, skomplikowane na- tylniki do hamowania wózka, z mocnym pasem oporowym oraz całą siecią szelek nośnych, silnej konstrukcji naszelniki itp. Poza tym z konstrukcji uprzęży i wózka musiała przebijać zaradność, pomysłowość i praktyczność życiowa włóczęgi i zabijaki. W uprzęży przejawiała się ona w mocy wykonania tych części, które przy dużym wysiłku mogą się urwać, oraz w możności popasania i nocowania gdzie bądź na stepie lub przy drodze, bez niczyjej pomocy. W wózku przejawiała się przez dodanie różnych akcesoriów, jak: maźnicy do smarowania kół, wiadra do pojenia koni wi
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szącego pod lub za wózkiem, posmyków, czyli drążków łączących orczyki przyczepnych, tzw. „biczowych'1 czyli orczykowych koni, z tylną osią wózka itp.Początkowo zaprzęgi bałagulskie były nadzwyczaj skromne i prymitywne. Jedyną cenną częścią składową były w nich doskonałe konie, obdarzone niezwykłą wytrzymałością i szybkością. W miarę jednak czasu, gdy istota bałagulszczyzny zaczęła zmieniać się, doznały one stopniowo wielkich przeobrażeń. Pomysłowość skierowana została przede wszystkim na stronę dekoracyjną i zaczęto wyrabiać uprząż i wózki coraz bardziej oryginalne i wabiące oko swą odrębnością od innych pojazdów dworskich. W pomysłowości tej obowiązywały wszakże tradycyjne reguły, że zaprzęg bałagulski musi nosić cechy ukraińskiego stylu ludowego, prostoty wykonania, użycia materiałów wyrobu chałupniczego, tchnąć dawnymi czasami, odzwierciedlać włóczęgowski tryb życia po bezdrożach kresowych, zachować kult dla

junackiej tężyzny, gardzić wygodami życia i rozdelikaceniem oraz zdobić szczegóły w sposób dyskretny, akcentujący wciąż styl ludowy oraz niezawisłość w sposobie życia bałaguły.Uprząż bałagulska była zawsze i we wszystkich okolicach typu szorowego, a nie chomątowego. Składała się ona z szor, naszelników, uździenic z wędzidłami, lejc i dzwonków rozmaitego rodzaju, zawieszanych lub przyczepianych w rozmaity sposób. Konie dyszlowe zazwyczaj nosiły na sobie więcej rzemieni aniżeli „biczowe11, czyli orczykowe. Te ostatnie nie posiadały naszelników, a częstokroć i natylników, ponieważ w hamowaniu wózka biorą udział tylko konie dyszlowe.
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Szory bałagulskie składały się zazwyczaj z szerokiego napiersia i równie szerokiego lub nieco węższego nakarczka, połączonych ze sobą pod stosownym kątem dużym pierścieniem pociągowym z okrągłego, grubego, hartowanego żelaza lub stali. Pierścień ten leżał zawsze na skórzanej podkładce, aby nie obrażać ciała konia.Napiersie robione było z bardzo szerokiego skórzanego pasa, złożonego na połowę wzdłuż, mizdrą do siebie, a licem na zewnątrz, tak aby do ciała konia dotykała gładka powierzchnia lica. Czasami napiersie wykonane było w ten sposób^ że składało się z dwu warstw: właściwego napiersia i szerszej od niego podkładki skórzanej, wystającej spod napiersia od góry i dołu. Takie podkłady stosował np. Aleksander Ledóchowski w Smordwie na Wołyniu, zaliczany do szczególnych miłośników i znawców zaprzęgów bełagulskich (ryci. n.r 23).Napiersie i nakarczek łączone były dla zachowania należytego wzajemnego ską- towania dwoma parami rzemieni przyszytych po obu stronach szlei do napiersia i nakarczka, i zapinanych na sprzążki w celu dopasowania szlei do wielkości i kształtu nasady szyi konia.Na napiersiu i nakarczku dawano nikłe ozdoby w postaci wplecionych cienkich rzemyczków, ułożonych w jakiś deseń, lub też nakładane były okrągłe blachy mosiężne, pełne lub z wzorzystymi wycięciami, a czasem i podkówki, służące za ozdobę.Z przodu napiersia przyszyty bywał duży pierścień o przygiętym od strony piersi obwodzie do przypinania naszelnika piersiowego. Drugi koniec naszelnika przypinany był do „kaczki" przy dyszlu, lub jeśli dyszel był bez kaczki — do haka umocowanego na końcu.W uprzęży bałagulskiej używano najczęściej naszelników piersiowych z jednoczesnym posiłkowaniem się natylnikami z siecią szelek nośnych. Niektórzy natomiast miłośnicy, dobrze obeznani ze zwyczajami bałagulskimi, twierdzili, że naszelniki karkowe są bardziej typowe i posługiwali się nimi. Tego zdania był np. Juliusz Korab Brzozowski z Posuchówki pod Humaniem, który wiele zajmował się zaprzęgami bałagulskimi, Józef Dunin Karwicki w książce swej Ze starego autoramentu 17 między innymi zaznacza: „w prostych rzemiennych szlejach z karkowymi naszelnikami‘L

17 J. Dunin Karwicki, Ze starego autoramentu, Warszawa 1898.

Na nakarczku, poniżej kłębu, przytwierdzone bywały po obu stronach kółka mosiężne lub stalowe do przewlekania lejc. Kółko takie osadzone było niekiedy na okrągłej blasze mosiężnej, gładkiej lub z wzorzystymi wycięciami.Do pierścieni pociągowych, łączących napiersie szlei z nakarczkiem, przymocowane bywały bądź na sztywno, bądź na sprzążkę, natylnik i postronki.Natylniki, służące do hamowania wózka, bywały rozmaitych kształtów i konstrukcji (patrz ryc. nr 21 i nr 23). Składały się one z paisa oporowego (patrz ryc. nr 17), idącego poziomo od jednego pierścienia pociągowego wzdłuż dałego boku konia, otaczającego zad i idącego wzdłuż drugiego boku konia aż do drugiego pierścienia pociągowego przy szlei po przeciwnym boku konia. Aby pas oporowy nie opadał, podtrzymywany był przez system rzemieni, składający się z upi- nacza natylnika i szelek nośnych. Upinacz jest to rzemień, idący wzdłuż grzbietu konia, przypięty jednym końcem do nakarczka szlei nad kłębem konia, drugim zaś do tylnego zespołu szelek nośnych, leżącego nad najwyższym punktem krzyża konia, w miejscu, gdzie krzyż łączy się z lędźwiami. Szelki nośne jest to zespół rzemyków, idący od upinacza natylnika do pasa oporowego i podtrzymujący pas oporowy przed opadnięciem. Szelki nośne w uprzęży bałagulskiej składały się zazwyczaj z dwu zespołów wąskich rzemyków, z których grupa pierwsza szła od upinacza
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natylnika do pasa oporowego, w połowie dystansu pomiędzy kłębem a krzyżem konia, a druga na granicy lędźwi z krzyżem. Pierwszy zespół składał się przeważnie z 4 do 8 wąskich rzemyków, drugi zaś miał ich o połowę mniej. Szelki nośne były zazwyczaj przyszyte na głucho do kółeczek mosiężnych, umocowanych przy pasie oporowym. Szelki nośne ozdabiano niekiedy frędzlami ze skóry, blaszkami mosiężnymi lub doczepiano do nich małe dzwonki, zwane szeptunami.Do pierścieni pociągowych umocowywane były postronki. Za dawnych czasów postronki były po prostu konopne w stanie naturalnym, jakie miewali chłopi (patrz ryc. nr 26), lecz z czasem zaczęto je czernić lub robić bardziej ozdobne. Dla uodpornienia przed deszczem i błotem postronki gotowano w łoju z tranem i sadzą. Niekiedy postronki pleciono z długich, wąskich rzemieni, wziętych po sześć lub osiem. Przeważnie postronki robiono długie, a część ich okręcano dookoła zasadniczej osi, aby stworzyć zapas powroza (patrz ryc. nr 21). W wypadku pęknięcia postronka lub konieczności ucięcia go w drodze, gdy koń się przewrócił, odwijano posiadany zapas i sztukowano urwany postronek.Na przełomie XIX i XX stuleci używano już postronków kombinowanych ze skórą. Niektórzy obszywali części postronków lub całe skórą, a wreszcie w czasach późniejszych zaczęto łączyć postronki z pasami pociągowymi w ten sposób, że część przyczepna do szlei i przylegająca do boku konia była ze skóry, w kształcie grubego, szytego z kilku warstw pasa, zaś druga połowa, względnie ostatnia, trzecia część pozostawała z postronka, obszytego lub nie obszytego skórą (patrz rys. nr 26). Na końcu postronka była pętla do zaciskania na orczyku. Czasami na postronki nadziewane były specjalne mufki skórzane dla zapobieżenia wycieraniu boków konia oraz dla podtrzymania postronków na należytej wysokości, aby przy zatrzymywaniu wózka nie opadały i aby -koń ich nie przestąpił (patrz ryc. nr 21). Siodełek, na- grzbietników, pasów przezkonnych, podbrzuszników i podogoni w uprzęży bałagulskiej nie stosowano.Naszelniki robiono piersiowe, przypinane jednym końcem do pierścienia stalowego, przymocowanego do przedniej części napiersia szlei, drugim zaś do „kaczki" na dyszlu lub pierścienia stosownie wygiętego, nakładanego na hak przy dyszlu (patrz ryc. nr 26). Posługiwano się również i njaszelnikami 'karkowymi, nakładanymi pętlą na szyję konia.Uździenice w zaprzęgach bałagulskich były z reguły bez okularów; dawniej robiono je z wędzidłami odejmowanymi na metalowych werblikach, tak aby mogły służyć za kantary stajenne oraz być łatwe do wyjęcia przy pojeniu koni w drodze. Z czasem jednak używano ich wyłącznie do wyjazdu i w tym wypadku wędzidła były uwiązane lub przyszyte do ogłowia na stałe. U bałagułów przestrzegających dawnego obyczaju wędzidła były żelazne, nie polerowane i z pojedynczymi pierścieniami przy ogniwach. W czasach późniejszych używano częstokroć wędzideł europejskich, fabrycznych z białego metalu lub niklowanych, z podwójnymi pierścieniami po bokach (patrz iryd, nr 27). Jeżeli używano uździenic z odejmowanymi wędzidłami, które służyły w nocy i podczas popasu za kantary stajenne, wówczas dodawano do nich surowcowe lub konopne czumbury do wiązania koni przy żłobach. Do jazdy czumbury te zawiązywano rozmaicie, w zależności od okolicy, o czym będzie jeszcze mowa. W czasach, gdy zaczęto używać uździenic wyłącznie do jazdy, robiono je częstokroć wiązane, a nie szyte i takie uchodziły za bardziej stylowe. Zagorzali bałaguli uważali za niedopuszczalne używanie uździenic szytych diratwą, a mieli tylko wiązane (patrz ryc. nr 24). Bywali również i tacy, którzy kategorycznie odrzucali sprzążki na podpinkach przy uździenicach. natomiast 



ZAPRZĘG BAŁAGULSKI 27stosowali z jednej strony pętelką rzemienną, a z drugiej trok przewlekany przez tę pętelkę i wiązany w tzw. „kokardkę bałagulską“. Sposób ten był jednak niepraktyczny i szerzej nie przyjął się.Niektóre części ogłowia, jak: nagłówek, policzki i nachrapnik robiono częstokroć albo bardzo szerokie z nabijanymi blaszkami (patrz ryc. nr 29), albo z wąskich, ale za to podwójnie leżących równotagle do siebie pasków (patrz ryc. nr 24). Pomiędzy naczółkiem a nachrapnikiem, wzdłuż profilowej krawędzi głowy konia, szedł zazwyczaj specjalny rzemień, jakiego w zwykłych uździenicach nie ma. Rzemień ten był cały pokryty okrągłymi mosiężnymi blachami bądź też mosiężnymi podkówkami. Blachy te lub podkówki niekiedy robiono od góry duże, a ku dołowi coraz mniejszd. Była to' tradycyjna ozdloba uździelnicy bałagulskiej (patrz ryc. nr 17, 20, 24, 28).Sprzążki na uździenicach dwu prawych koni były umieszczone z prawej strony ogłowia — lewych z lewej, aby w razie potrzeby łatwiejszy był do nich dostęp. Sprzążki bywały spore, domowej roboty, kute w mosiądzu lub miedzi. Używanie fabrycznych, a zwłaszcza z białego metalu lub niklowanych, poczytywane było za skażenie stylu bałagulskiego. Końce pasków rzemiennych częstokroć okuwano mosiądzem, a szlufki do przytrzymywania tych końców robiono także z metalu (patrz ryc. nr 24).Lejce bałagulskie oraz sposób lejcowania koni, czyli system grupowania poszczególnych rzemieni, łączenia ich ze sobą oraz przypinania do wędzideł, był różny od stosowanego w innych zaprzęgach dworskich. Lejce, jak wiadomo, składają się z kilku rzemieni względnie sznurów konopnych lub taśm parcianych, zespolonych ze sobą. Cały komplet tych więzi nazywany jest lejcami. Lejce bywają pojedyncze, jak np. w zaprzęgu w jednego konia, oraz rozwidlające się w pewnym miejscu na dwie odnogi, jak to się stosuje przy parze koni. Części lejc od rozwidlenia do wędzideł nazywają się: jedna (zewnętrzna) wodzą lejcową, druga (wewnętrzna) krzyżakiem.W uprzęży bałagulskiej lejce robiono najczęściej całe ze skóry, lecz niektórzy stosowali tylko wodze lejcowe i krzyżaki skórzane, natomiast część lejc trzymaną w ręku robili ze sznura konopnego z powiązanymi na pewnej przestrzeni węzłami dla mocniejszego trzymania ostrych koni (patrz ryc. nr 23).Lejce robiono częstokroć z rzemieni szerszych aniżeli stosowane to jest w uprzęży zachodnioeuroipejskiej (patrz ryc. nr 24). Zwłaszcza część lejc, idąca od krzyżaków do rąk powożącego, robiono nie tylko szerokimi, lecz nakładano ponadto na odcinku ponad zadami koni dodatkowo węższe nieco paski, przymocowane trokami do lejc. Nad zadami koni umieszczano na lejcach skówki mosiężne, które służyły do doraźnego lekkiego uderzenia poszczególnego konia przez potrząśnięcie odnośnym lejcem, w celu pobudzenia go do raźniejszego chodu, bez uciekania się do bata. Kierowanie końmi stawało się przez to precyzyjniejsze.Lejce bałagulskie przypinane były do pierścieni wędzideł w sposób odmienny aniżeli w innych zaprzęgach. Na końcu każdej wodzy lejcowej, jak i krzyżaka, przyszyte było wydłużone owalne kółko względnie prostokąt lub trójkąt metalowy. Do takiego kółka przyszyty był znów na przeciwnym końcu podwójnie złożony surowcowy trok, nieco węższy w stosunku do szerokości lejc, zakończony dużym, drewnianym lub metalowym werblikiem, czyli kołeczkiem przywiązanym w części środkowej (patrz ryc. nr 118, 24, 27). Gdy tniiało się przypiąć lejce do wędzideł, brało się po kolei każdy ich koniec zaopatrzony werblikiem i przyciągało werblik, a za nim i trok przez pierścień wędzidła, po czym przewlekało werblik przez owalne kółko przyszyte na końcu każdej wodzy czy też krzyżaka. Trok su-
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Ryc. 1'8 Sposób przypinania lejc do wędzidła , w uprzęży bałagulskiej.rowcowy z werblikiem dawano dość długi na 20—25 cm. Pozwalało to w razie potrzeby na skrócenie wodzy lejcowej lub krzyżaka przez dwu lub trzykrotne okręcenie troka przez pierścień wędzidła. W ten sposób skracano lejce koniom ostrym względnie ustawiano dowolnie głowy poszczególnych koni przy napiętych lejcach w sposób wskazany z tych lub innych względów. Mocowanie lejc do wędzideł przy pomocy werblików, a nie sprzążek, zapewniało łatwe i szybkie ich odpinanie lub zapinanie. Przewleczki z troków i werbliki miały kształt i sposób zapinania różny w różnych okolicach, lecz sama zasada zapinania lejc na werbliki, a nie na sprzążki, jak w innej uprzęży, była charakterystyczną i mocno przestrzeganą cechą uprzęży bałagulskiej.Werbliki medalowe były bardziej efektowne, ale niepraktyczne, gdyż podczas jazdy jako śliskie odpinały się łatwo, dlatego też zapaleni bałaguli, a zwłaszcza tacy, którzy dużo podróżowali końmi, posługiwali się werblikami drewnianymi, wystruganymi misternie z suchego drzewa grabowego.Lejc w ręku powożącego w zaprzęgu bałagulskim było cztery: dwa z krzyżakami od pary dyszlowej i dwa bez krzyżaków, przypiętych do zewnętrznych pierścieni wędzideł koni orczykowych. Wodze od wewnętrznych pierścieni wędzideł koni orczykowych przypinano do szlej sąsiednich koni dyszlowych i one do rąk powożącego nie dochodziły.Do koni orczykowych stosowano także i inne sposoby lejcowania. Na przykład po zewnętrznej stronie konia szedł, począwszy od ręki furmana, pojedynczy lejc przeciągnięty na dalszej odległości przez kółko przyszyte do nakarcznika szlei i przypięty do zewnętrznego pierścienia wędzidła. Od strony wewnętrznej koń orczykowy nie posiadał wcale krzyżaka, a rolę jego pełnił czumbur uwiązany w sposób następujący. Wolny koniec czumbura (ten, którym przywiązuje się konia do żłobu) przeciągano daleko przez wewnętrzny pierścień wędzidła i zawiązywano dokoła niego na węzeł (patrz ryc. nr 20, 28). Koniec natomiast czumbura wiązano na odpowiedniej długości do pierścienia naszelnikowego sąsiedniego konia dyszlowego. Tym sposobem czumbur na przestrzeni od pierścienia wędzidła do pierścienia naszelnikowego służył za wodzę. Nie był to jednak sposób praktyczny, gdyż węzeł, zwłaszcza w porze deszczowej, zaciskał się na wędzidle i w razie upadku konia trudny był do rozwiązania.



ZAPRZĘG BAŁAGULSKI 29Wreszcie stosowano jeszcze inny sposób lejcowania koni orczykowych. Prócz normalnego lejca, idącego do wędzidła po zewnętrznej stronie konia, dawano dodatkowo przypięty do niego krzyżak, którego nie przypinano wszakże do wędzidła sąsiedniego konia dyszlowego, ale do wewnętrznego pierścienia przy wędzidle tegoż konia orczykowego. W rezultacie koń orczykowy miał lejc idący początkowo pojedynczo od ręki furmana, który nad grzbietem konia rozwidlał się na dwie wodze lejcowe przypięte do obu pierścieni lewego i prawego wędzidła danego konia. Aby koń orczykowy nie mógł odsądzić się zbytnio na bok od konia dyszlowego, łączono go z nim przy pomocy czumbura, wiązanego bądź w sposób jak opisano wyżej, bądź wprost do pierścienia naszelnikowego konia dyszlowego. Rozwidlający się na obie strony konia orczykowego lejc, przypięty dwoma swymi końcami do obu pierścieni wędzidła, dawał o wiele lepsze panowanie nad końmi orczykowymi, które z reguły były ostrzejsze od dyszlowych.Następną swoistą cechą uprzęży bałagulskiej było szycie jej nie dratwą, czyli grubymi nićmi, a wąskimi surowcowymi trokami, które układano w różnorakie wzorzyste ściegi. Poza tym zszywanie poszczególnych części zastępowano, tam gdzie można, wiązaniem, na przykład przy wyrobie użdzienic lub przy mocowaniu wędzideł itp. Naturalnie, że nie był to warunek „sine qua non“ i wiele uprzęży bala- gulskich szyto dratwą i obywano się bez wiązań, lecz zapaleni miłośnicy starali się wykonywać je z zachowaniem tych reguł.Dzwonki. Jedną z charakterystycznych cech zaprzęgów bałagulskich było posługiwanie się na szeroką skalę dzwonkami najrozmaitszych wielkości, kształtów i tonów. Używanie dzwonków przy zaprzęgach datuje się na świecie od zamierzchłych czasów, a głównym tego celem było ostrzeganie kursujących pojazdów przed zderzeniem. Im ekwipaż posuwał się szybciej, tym sygnalizowanie o jeździe stosowano głośniejsze i prócz dzwonków używano trąbek i rożków, jak to było przyjęte w pojazdach pocztowych, a zwłaszcza w tzw. extra-poczcie. Dzwonki szczególnie upowszechniły się przy jeździe saniami, ponieważ mkną one cicho i szybko.Zaprzęgi bałagulskie jeździły zwykle ze znaczną szybkością, więc dzwonki były tu szczególnie wskazane. Poza tym bałaguli lubili zwracać na siebie uwagę otoczenia — danie więc z daleka znać, że jedzie bałaguła, leżało w ich usposobieniu. Dlatego też dzwonki stały się nieodzowną częścią składową zaprzęgów i używano ich chętnie. Poza tym bałaguli stanowili pewne bractwo, zżyte z sobą i ciążące wzajemnie do siebie. Przy stałych odwiedzinach, spotykaniach na traktach i wspólnych hulankach lubiano rozpoznać już z daleka, który z nich jedzie. Dlatego też utarł się zwyczaj indywidualnego dobierania dzwonków przez każdego właściciela, co do ilości, wielkości, a najważniejsze akordów, jakie dawały. Dobry bałaguła powinien był w lot rozpoznać z daleka, kto jedzie, właśnie według tonu i zespolenia dzwonków. Dlatego też skala używanych dzwonków stała się u bałagułów bardzo szeroka, a pomysłowość w tym zakresie posunięta była daleko.Ogólnie rzecz biorąc, dzwonki, używane do zaprzęgów, można podzielić na dwie wielkie kategorie: fabryczne i domowej roboty, względnie chałupniczej. Dzwonki fabryczne są głośniejsze oraz miewają czystszy i lepszy ton. Bałaguli jednak mało ich używali z kilku powodów. Dzwonki takie wyrabiane są seryjnie, sprzedawane są masami i stworzyć coś oryginalnego, co by wyróżniało wózek bałaguły od innych pojazdów, było trudno.' Dzwonkami fabrycznymi posługiwały się powszechnie poczty, a nich pocztowy, pasażerski i towarowy po traktach kresowych w dawnych czasach był bardzo silny. Bałaguła musiał więc wyróżnić swój zaprzęg w tym 
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względzie. Wreszcie dzwonki fabryczne nie nosiły stylu ludowego. Były polerowane lub niklowane, kształty i wielkość miały standaryzowane i to wszystko psuło styl i odejmowało zaprzęgowi oryginalności. Toteż bałaguli niechętnie ich używali i posługiwali się przede wszystkim dzwonkami roboty domowej lub chałupniczej.Większość dzwonków bałagulskich da się sprowadzić do trzech podstawowych grup: 1) dzwonki metalowe typu kielichowego bądź kwaterkowego (kwaterka do- wódki obrócona do góry dnem), 2) metalowe kuliste, 3) drewniane „kałatały‘V czyli rodzaj kołatek (patrz ryc. 1'9).

Szeptem KalataTaRyc. 19 Dzwonki bałagulskie Balaban

W grupie pierwszej, a więc dzwonków metalowych typu kielichowego, istniały znów trzy podgrupy: a) fabrycznych kołokolców wałdajskich względnie fabrykacji zagranicznej, b) lanych dzwonków na zamówienie prywatne i c) bałabonów.Kołokolce wałdajskie były to spiżowe lane dzwonki w kształcie kieliszka obróconego nóżką do góry, wyrabiane w mieście Wałdaj w guberni nowgorodzkiej, nieopodal Pskowa. Dzwonki te były szeroko rozpowszechnione w Rosji i posługiwały się nimi masowo poczty, jak też zawieszały je pod duhą pojazdy prywatne. Z racji tej pospolitości bałaguli ich nie używali i posługiwanie się nimi w ogóle nie było rozpowszechnione wśród Polaków.



ZAPRZĘG BAŁAGULSKI 31Drugą podgrupę stanowiły dzwonki lane na specjalne zamówienie amatora. Wykonywano je najczęściej ze srebra, a używano do tego srebrnych rubli carskich. Najczęściej zawieszano je na szyi konia na szerokim pasie. Głos miewały bardzo ładny.Trzecią wreszcie podgrupę stanowiły „b a ł a b o n y“ bardzo łubiane przez bałagułów. Były to dzwonki na podobieństwo używanych w Szwajcarii dla krów i owiec pasących się na połoninach, kute z blachy i nitowane lub lutowane w spojeniach. Do ich wyrobu używano najrozmaitszych gatunków blachy: miedzianej, mosiężnej, srebrnej, żelaznej i innej, jak również robiono je ze starych zużytych pił do drzewa.Pod względem kształtów i wielkości bałabony również bywały rozmaite, jak to obrazują ryciny n<r 1'9. Bałaiboiny były zawsze matowe, a nie polerowane lub niklowane, najczęściej robione w domu przez dworskich kowali lub przez wiejskich rzemieślników. Zamawiając je bałaguła dawał szczegółowe wskazówki, jak mają być wykonane, lub opisywał efekt wzrokowy i dźwiękowy, jaki chciał osiągnąć, a majster doradzał materiał, szczegóły wykonania itp. Zazwyczaj bałabony były spore, długości 12—20 cm, a czasami wykonywano je ogromnej wielkości z materiałów najprostszych, na przykład z blachy konewkowej.Bijak w bałabonie był systemu sercowego, czyli zawieszony na uszku, jak w dużych dzwonach kościelnych. Jeżeli zespół bałabonów w zaprzęgu dobrany był tonem, należało przestrzegać, aby serce nie urwało się w żadnym z nich na skutek przetarcia uszka czy innych przyczyn, gdyż przy wstawieniu nowego serca, odmiennego kształtem lub ciężarem, zmieniał się ton dzwonka i nie harmonizując z innymi, powodował dysonans.Brzmienie bałabonów, dobrze wykonanych z odpowiedniego materiału, było bardzo przyjemne, miękkie, nie jazgotliwe, jak u kołokolców wałdajskich, toteż wśród bałagułów były one łubiane i z czasem powstał specjalny kunszt wykonywania i dobierania tonem całej serii bałabonów.Pod koniec XIX stulecia rozpowszechniły się bałabony szwajcarskie, wykonywane ze stalowej galwanizowanej blachy, posiadające bardzo miły dla ucha czysty ton. Dobierano je seriami o różnym brzmieniu, tak że powstawał w rezultacie piękny akord, charakterystyczny dla danego zaprzęgu i wyróżniający go wśród innych pojazdów.Niekiedy bałabony obszywano cienką skórą, co powodowało matowy, przytłumiony dźwięk. Obszycie to dawano różnej długości na poszczególnych bałabonach, co różniczkowało mocno odgłos i podkreślało indywidualny charakter danego zaprzęgu (patrz ryci, nr 27).Bałabony zawieszano najczęściej na szyi wszystkich czterech koni lub też tylko Pary orczykowej. Do zawieszenia służył szeroki pas z nabijanymi na nim mosiężnymi blachami, podkówkami lub łuską, z bardzo dużymi mosiężnymi sprząż- karni rozmaitych, lecz zawsze prostych kształtów (piaitrz ryc. nr 19, 24, 27)'. Aby pas z bałabonem nie opadał do dołu szyi, łączono go wzdłuż grzbietu szyi konia krótkim rzemykiem z ogłowiem. Bałabony mniejszych rozmiarów zawieszano czasem na różnych częściach uprzęży i rozmaitość pod tym względem u ekscentryków była dość znaczna. Niektórzy dawali na koniach orczykowych po środku ich grzbietów bardzo szerokie pasy, służące jednocześnie za szelki nośne natylnika, do których doczepiano bałabony poniżej poziomu natylnika. Również lokowano bałabony w narożnikach szlei, przypinając je do pierścieni pociągowych lub też na piersi konia, przy pierścieniu szlejowym od naszelnika. Wszystkie te sposoby zawieszania bałabonów, z wyjątkiem na szyi, były niewygodne dla koni, gdyż dzwonek obijał 
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się o ciało konia i stosowano je rzadko; klasycznym zawieszeniem było zawsze na szyi.Drugą grupę dzwonków, używanych przez bałagułów, stanowiły dzwonki kuliste, zamknięte, z wyciętymi otworami dla głosu (patrz ryć. nr 19). O ile w dzwonkach typu kielichowego bijak jest zawieszony na uszku w postaci tzw. serca, a spód dzwonka jest otwarty — o tyle dzwonki kuliste posiadają bijak w postaci metalowej kulki, wrzuconej luzem do środka zamkniętego dzwonka.Najpospolitszym przedstawicielem tej grupy dzwonków metalowych są tzw. janczary, zawieszane w seriach dobranych wielkością i tonem na szyi konia w postaci obroży, zwłaszcza przy jeździe sankami.Janczary wyrabiane są od dawna fabrycznie i bałaguli z tej racji ich unikali. Natomiast ulubionymi dzwonkami metalowymi typu kulistego były powszechnie używane przez bałagułów „s z e p t u n y“.Były to dzwonki ciągnięte i kute z blachy, a następnie nitowane. Różniły się one od janczarów przede wszystkim sposobem wyrabiania, gdyż nie były lane, następnie tym, że nie miały rąbka zewnętrznego okalającego dzwonek i wreszcie wielkością. Szeptuny wykonywano na ogół duże, a bywali dziwacy, którzy robili je wielkości ludzkiej głowy. Dużych rozmiarów szeptuny zawieszano na szerokich pasach na szyi dwóch lub częściej czterech koni, a małe umieszczano na różnych częściach uprzęży jak i bałabony.Wobec znacznej wielkości szeptunów bijak w postaci kulki metalowej, zawarty wewnątrz dzwonka, nie odrywał się przeważnie od jego ścianek, lecz przetaczał się podczas ruchu konia z miejsca na miejsce. Kulka więc nie dokonywała oderwanych uderzeń, jak serce w dzwonku kielichowym, lecz wywoływała dźwięki stłumione, przypominające mamrotanie i stąd dzwonki te nazywano szeptunami, gdyż one szeptały, a nie dzwoniły.Szeptuny, zwłaszcza mniejsze, dobierano akordami, aby dźwięk był miły dla ucha.Dzwonki te stanowiły jedną z najstarszych i najbardziej tradycyjnych części składowych zaprzęgów bałagulskich i powszechnie były w użyciu.Wreszcie trzecią grupę stanowiły dzwonki drewniane w połączeniu z metalem, zwane z ukraińska „kałatały". Były one kształtu zbliżonego do bałabonów, lecz szersze u spodu i węższe u góry i przypominały formą jak gdyby zdjęty z domu da>ch (ryic. nr 19).Kałatały wyrabiano z dobrze wyschniętego drzewa gruszowego, okutego na spojeniach mosiądzem lub innym metalem. W charakterze bijaków zawieszano dwa lub trzy serduszka drewniane nanizane na drut, wbity poziomo w górnej wewnętrznej części dzwonka. Serduszka te, uderzając w drewniane ścianki, wydawały suchy, matowy odgłos, nie rażący z bliska, a mimo to idący daleko w przestrzeń, zwłaszcza w zimie. Kałatały, nie zważając na drewnianą konstrukcję i stłumiony odgłos, dawały się dobierać tonami w swoiste akordy i stanowiły urozmaicenie w serii dźwięków wydawanych przez zaprzęg bałagulski.Na Wołyniu, Podolu i Ukrainie, gdzie lud jest muzykalny, wśród bałagułów, jak zresztą i innych właścicieli pojazdów, nie zaliczających się do tego bractwa, a lubujących się w koniach i zaprzęgach, panowało upodobanie do ładnie dobranych pod względem tonu i akordów dzwonków najrozmaitszego rodzaju. Dobierano je tak, aby każdy z nich z osobna miał czysty i przyjemny dla ucha ton, a ponadto, aby w zespole, użytym do zaprzęgu, brzmiały jako całość harmonijnie i oryginalnie. Na ogół trzymano się zasady zespalania tonów dość odległych od siebie, gdyż wówczas akord brzmi piękniej. Dzwonki zbliżone tonami, jak np. do
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Ryc. 20. Czwórka bałagulska Tadeusza Czackiego z Koniuch, pow. włodzimierski na Wołyniu. Fot. z 1906 r.

Ryc. 21. Para rozgonnych koni w uprzęży bałagulskiej, własność Tadeusza Czackiego z Koniuch na Wołyniu. Fot. z 1907 r.
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Ryc. 24. Czwórka bałagulska Stanisława Czackiego z Porycka. Widoczne są różne części 
uprzęży. Fot. Ii912 r.
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Ryc. 25. Czwórka bałagulsk
a Państwowego Sta

dia Ogierów w Jano
wie Podlaskim 

z 1939 r.
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Ryc,. 26. Zaprzęg bałagulski Bolesława Dwernickiego z Zawala na Podolu. Fot. około 11907 r.

Ryc. 27. Uździenlice bałagulskie i sposób przypinania lejc do wędzideł.
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Ryc. 28. Układ lejc i czumburów w zaprzęgu bałagulskim. Czwórka Tadeusza Czackiego z Koniuch, Fot. z 1*939 r.

Ryc. 29. Jeden z ostatnich pokazów zaprzęgów bałagulskich w Równem dnia 12 września 1'912 r.
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Ryc. 30 Zaprzęg bałagulski Państwowego Stada Ogierów w Dębicy w 1943 r.

Ryc. 31. Różnomaścista czwórka bałagulska Państwowego Stada Ogierów w Janowie Podlaskim w 1939 r. 



ZAPRZĘG BAŁAGULSKI 33i re, re i mi, mi i fa itd. nie łączono w zespoły, gdyż efekt dźwiękowy uzyskuje się wówczas słabszy. Przy większej ilości dzwonków tony brzmiące jednakowo dawano o oktawę wyżej lub niżej, zespalając je z innymi tonami. Dzwonki o wysokich tonach zawieszano na koniach o chodzie bardziej trzęsącym, aby dźwięczały głośniej, natomiast o tonie niskim na chodzących płynniej i miękcej, aby basy brzmiały dyskretniej. Bywali tego rodzaju miłośnicy, którzy dobierali dzwonki godzinami, przy kontroli skrzypiec, zanim zestawili taki zespół, który im dogadzał w pełni. Z doboru tonów uczyniono cały kunszt, któremu oddawano się z zapałem i zamiłowaniem, a przejawiał się w tym pewien artyzm i umiłowanie piękna.Wózki bałagulski e. Prócz doboru koni i uprzęży bardzo istotną część zaprzęgów bałagulskich stanowiły wózki. Ta część składowa zaprzęgów doznała, na przestrzeni około 75 lat istnienia tych upodobań, największych przemian, a jednocześnie i rażącego skażenia stylu.Początkowo, gdy bałagulszczyzna dopiero kształtowała się, oraz w okresie rzeczywistego istnienia tego bractwa, czyli w latach mniej więcej 1835—1863 — bałaguli używali najprostszych wózków.Józef Dunin Karwicki pozostawił takie wzmianki o wózkach bałagulskich:„Bałaguli zresztą jeździli tylko lekkiemi bryczkami, wyłożonemi łubem lipowym, zwanemi zwykle pocztówkami; czasem tylko używali lekkich szarabanów. Bryczka nieodmiennie powinna była być obstawioną w plecach kulową słomą, w celu zabezpieczenia od bryzgającego błota i mieć zawieszoną pomiędzy tylnemi kołami zwyczajną maźnicę ze smołą. Wogóle bryczka powinna była być jak najprostsza, bezwarunkowo na drewnianych osiach, bez żadnych skrzydeł i fartuchów skórzanych...Elegancya zaprzęgu zależała jedynie na masie różnych dziwacznych dzwonków i pobrzękadeł, zawieszonych na szerokich pasach u szyi końskich, tak że o pół mili słychać było jadących.Prosta bryczka, zwana perekładną, na drewnianych osiach, z maźnicą z tyłu uwiązaną, z luszniami przy kołach, trząska jak sto dyabłów, obłożona w siedzeniu słomą kulową, aby błoto zanadto nie bryzgało, bez fartuchów i, broń Boże, nie pomalowana, tylko łubem poszyta".W miarę jednak czasu przemycać zaczęto w wózkach różne udogodnienia, jak miększe siedzenia i oparcia przy nich, budy od deszczu, fartuchy skórzane, a z czasem nawet resory i sprężynowe siedzenia. Używać też zaczęto różnych prostych bryczek, nejtyczanek i szarabanów.W ostatniej natomiast ćwierci XIX stulecia, gdy z bałagulszczyzny pozostało już tylko upodobanie do swoistych dekoracyjnych zaprzęgów, zaczęto czynić odstępstwa przede wszystkim w stosunku do wózków. Zakładano konie w szorach bałagulskich do najrozmaitszych pojazdów, a więc, zarówno do utrzymanych w stylu prostych wózków prawdziwie bałagulskich, jak też i pozostających w dużej sprzeczności ze stylem uprzęży i różnomastnymi końmi: szarabanów, breków, wolantów, a nawet luksusowych powozów na gumach, z oliwnymi osiami, o eleganckim zachodnio-europejskim wyglądzie.Zachowała się wprawdzie garstka ortodoksyjnych miłośników, którzy strzegli starannie czystości stylu i tradycji w tym względzie, lecz było ich na całym Wołyniu, Podolu i Ukrainie niewielu, a styl kazili powierzchowni naśladowcy dawnej bałagulszczyzny, którzy dopuszczali się daleko idących odstępstw od przyjętych tradycją reguł i powodowali wielki chaos w tym zanikającym środowisku krzewicieli dawnego obyczaju.
K.H. k.M. — 3
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Prawdziwi miłośnicy, dbający o zachowanie stylu w całości zaprzęgu, używali nadal specjalnie robionych w tym celu prostych wózków z luśniami, bez resorów, wysłanych w nogach słomą, z końmi orczykowymi na posmykach i furmanem ubranym z kozacka (patrz ryc. nr 26).Wózki z luśniami utrzymywały się zwłaszcza na Podolu, gdzie Jarmolinieckie Towarzystwo Wyścigów Konnych, założone w 1886 r., urządzało w czasie dorocznych wyścigów konkursy pojazdów, a między innymi i specjalnie bałagulskich. Częstokroć nagradzane tam bywały czwórki bałagulskie Kazimierza Bojańczyka, Adama Rokickiego, Bolesława Dwernickiego, E. Żurowskiego, Orłowskich i innych.Wózki podolskie robiono zazwyczaj z jesionowego drzewa z flisami skrzyni z gruszy polnej. Przy wózku bywał specjalny uchwyt na kaganiec, który zapalano w ciemną noc. Pod wózkiem zawieszana była maźnica oraz latarnia. Dyszel nie miał „kaczki“ do przypinania naszelników, a tylko hak, jak w wozach chłopskich, o który zaczepiano stosownie przygięte pierścienie naszelników.Na Wołyniu, w okolicach Równego i Łucka, upowszechnił się natomiast inny typ bryki, bardziej luksusowej, na resorach i z budą, jednakże dostosowanej do tamtejszych warunków podróżowania i stylu bałagulskiego, który obrazują ryciny nr 21,, 22, 23.Istniało poza tym wiele innych typów wózków, których fotografie obecnie zebrać jest niezmiernie trudno.
5. Ogólne uwagi o stylu bałagulskimAczkolwiek tradycja przekazała nam w ogólnym zarysie wygląd zaprzęgów bałagulskich i ich specyficzny smak, niemniej styl ten nie został należycie utrwalony w szczegółach, a w dziedzinie zdobienia zaprzęgów i zwyczaju sprzęgania czwórek panowała pewna dowolność. Wynikało to przede wszystkim z okoliczności, że bałagulszczyzna jako ruch czy też zespół obyczajów przechodziła swoją dość znaczną ewolucję dziejową. Inne były założenia i praktyki bałagulszczyzny w latach czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, a innymi stały się one na przełomie XIX i XX wieku, o czym mówiliśmy już kilkakrotnie. W miarę jak słabła istotna bałagulszczyzna, z brutalnym częstokroć krzewieniem tężyzny fizycznej i pogardą do rozdelikacenia i wykwintniejszych form życia, a przeobrażeniem się tych dążeń wyłącznie w lubowanie się w stylowych zaprzęgach -— powstawać zaczęło miejscami swoiste, ortodoksyjne doktrynerstwo, odnoszące się do szczegółów zaprzęgów i wyrażające się w przesadnym forsowaniu takich a nie innych szczegółów uprzęży. Ponieważ znikł cel podstawowy, aby zaprzęg zdolny był do niepospolitych czynów, obrazujących dzielność koni i bałaguły — więc też interpretowanie, co jest istotą stylu bałagulskiego, a co dowolnym wymysłem poszczególnych właścicieli, stało się rozciągliwe i niesprawdzalne. Styl narzucali według własnych pojęć lub upodobań ludzie bardziej agresywni bądź też stojący na świeczniku z racji dużego majątku, koligacji i wpływów, a których inni naśladowali bezkrytycznie. Stopniowo powstała więc rywalizacja we wcielaniu w życie czy narzucaniu jako mody takich lub innych szczegółów w zaprzęgach. Potworzyły się lokalne stronnictwa oraz odmiany stylu bałagulskiego i odnośnie szeregu szczegółów trudno dziś orzec, którzy miłośnicy mieli zaprzęgi najbardziej typowe i najlepiej odzwierciedlające styl w tym zakresie. Nawet kwestia, czy w zaprzęgu bałagulskim każdy koń musi być innej maści, czy też mogą być jedno- maściste. lub też czy uprząż powinna być szyta tylko trokami czy również i dra- 



ZAPRZĘG BAŁAGULSKI 35twą — pozostała otwarta i każdy z tych poglądów miał i ma dotąd swych zwolenników i przeciwników.Pomimo braku sprecyzowanych i w jakiś sposób ustalonych reguł co do typowego wyglądu zaprzęgu bałagulskiego powstał jednak wyraźny styl tych zaprzęgów, który wyróżniał je jaskrawo od wszelkich innych grup pojazdów, zarówno kosmopolitycznych zachodnio-europejskich, jak i regionalnych różnych okolic. Styl ten stał się czymś własnym, kresowym, wykwitem tamtejszych stosunków, środowiska, panujących poglądów, ustroju socjalnego, potrzeby i poczucia artystycznego.Bałagulszczyzna dawnych czasów była pewnym ruchem młodzieży Wołynia, Podola i Ukrainy, noszącym charakter przede wszystkim rozrywki. Ruch ten wytworzył jednak pewien typ zaprzęgów, posiadających swój własny, samorodny styl, pełen swoistego uroku, który wyzyskał wiele pierwiastków zdobnictwa ludowego, odzwierciedlał rozmach życia kresowego i stworzył zamkniętą w sobie piękną całość. Zaprzęgi te, jako twór artystyczny, akcentowały w swoisty sposób pozytywne w swej istocie dążenia młodzieży do tężyzny cielesnej, dzielności i zaradności życiowej oraz niezawisłości sądzenia, podkreślały one poza tym piękno zdobnictwa ludowego tamtych stron.Ponieważ zaprzęgi te pozostały świadectwem pewnej epoki w życiu narodu polskiego i potrafiły wydobyć i zharmonizować w pewną oałoiść zarówno porywy ducha ówczesnej młodzieży, jak i poczucie artyzmu ludowego, zasługują na uwagę zarówno etnografów, jak i historyków sztuki. Ocalałe resztki tego minionego już bezpowrotnie kunsztu powinny być skrzętnie zebrane i utrwalone dla potomności, aby wiadtome było, jak żyli i jiakie mielii upodobania nasi przodkowie.


