
Bask szuka miejsca
Roman Pankiewicz

Polski  ogier Bask,  narodowy czempion USA, jest  w prostej  linii
męskiej  pradziadkiem Gangesa,  tegorocznego czempiona  Polski,
Swoimi przemyśleniami na temat obu tych ogierów oraz hodowli
w ogóle dzieli się z Czytelnikami hodowca tego pierwszego.

Wszyscy miłośnicy koni czystej krwi arabskiej długo jeszcze będą
żyć  wspomnieniami  jakże  wspaniałej  imprezy  -  „Dni  Konia
Arabskiego". Niestety, mogłem sobie pozwolić (ze względu na stan
zdrowia)  tylko  na  oglądanie  w  telewizji  tego,  co  z  Janowa
pokazywano. Zachwyciły mnie dwie rzeczy.

Wywiad z  Jerzym Białobokiem,  współhodowcą  ogiera  Ganges.

Dyrektor Stadniny Koni Michałów powiedział, że „hodowla uczy pokory" i że jest to praca długofalowa,
trwająca wiele, wiele lat. Niestety, wielu hodowców uważa, że już wszystko wiedzą. Brawo Panie Jurku!
Tak trzymać.

No i sam Ganges (Monogramm - Garonna) - czempion ogierów. Wśród najpiękniejszych z pięknych,
zostać naj, naj, to naprawdę nie jest łatwe. Potrzeba do tego wprost niewyobrażalnego uroku i piękna.
A takie  właśnie  cechy  reprezentował  na  pokazie  Ganges.  Chwała  dla  jego  hodowców,  Ignacego
Jaworskiego i  Jerzego  Białoboka.  Bo  wydaje  mi  się,  że  chwały  wynikającej  z  wyhodowania  tak
wspaniałego konia - wystarczy dla obu współhodowców.

Pan Białobok wspomina o ciągłości hodowli. Może zadamy sobie trud, aby prześledzić, co złożyło się
na wyhodowanie Gangesa. Takie konie jak on nie rodzą się „na kamieniu". To jest nie tylko połączenie
klaczy  z  ogierem.  To  połączenie  przodków,  znajdujących  się  w  rodowodach  klaczy  i  ogiera.  I  to
przodków najwyższej klasy.

W Polsce przed I Wojną Światową najsłynniejszą stadniną hodujące konie czystej krwi arabskiej była
Sławuta,  książąt  Sanguszków.  Konie  jej  hodowli  znane  były  wówczas  w  całej  Europie.  Niestety,
bolszewicy zniszczyli  stadninę doszczętnie,  a samego księcia  Romana Sanguszkę zamordowali.  Od
Sławuty w 1836 r. drogą spadku oddzieliły się Cumniska. Po I Wojnie Światowej uważały się one za
spadkobierczynię  Sławuty  i  chciały  jej  dorównać  sławą.  Ks.  Roman  Sanguszko  (krewny  tego  ze
Sławuty), właściciel Gumnisk, w 1930 r. wysłał nawet (śladem Sławuty) do Arabii swego kierownika
stadniny Bogdana Ziętarskiego.  Przywiózł  on wtedy 4 klacze  i  4  ogiery.  Kupując jednego z nich -
Kuhailana Haifiego or.  ar.,  tak się  nim zachwycił,  że  „omal nie  zemdlał".  Zachował się  w Jeźdźcu
i Hodowcy  opis  tego  ogiera  dokonany  przez  ówczesnego  dyrektora  Departamentu  Hodowli  Koni
w Ministerstwie Rolnictwa - Jana Grabowskiego:

...wyraźnej, skaro gniadej maści, maty, ale co za budowa - model konia. Głęboki, na przepięknej, suchej
nodze i idealnie krótkim piszczelu. Wierzch tak dobry, że lepszy być nie może, rasowo wygięta szyja, a na
niej głowa tak piękna, że Kossakowi za model służyć by mogła. Czoło szerokie, oko duże, wyraziste,
delikatne, ruchliwe nozdrza, szeroko rozstawione, precyzyjnie zarysowane. Przedstawiony kłusem rusza
się  wspaniale.  Ale  ruchu tego mało,  postawiony,  grzebaniem nogą objawia chęć wyładowania swej
energii. Na moją prośbę puszczony luzem w obszernym maneżu płynie w kłusie jak łabędź z dziwnym
majestatem  i  swobodą,  sprężysty,  zwrotny,  tryskający  życiem  i  siłą.  Kuhailan  Haiti  robi  tak  silne
wrażenie, że trudno się od niego oderwać...

Takiej jakości reproduktor jest w stanie założyć swój, słynny do dziś ród. Ówczesny kierownik PSK
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Janów  Podlaski,  wybitny  hodowca  Stanisław  Pohoski posłał  do  Kuhailana  Haifiego  swoje
najcenniejsze matki. Wśród nich była najlepsza janowska kuhailanka - Dziwa 1922. Ze stanówki tej
urodził  się  słynny Ofir  1933,  któremu Pan Bóg nie  dał  jednak urody ani  ojca,  ani  matki.  Dał  mu
natomiast przeogromny ładunek genetyczny, który wyczuł w nim Pohoski. Pokrył nim najcenniejsze
janowskie klacze. Ofir nie zawiódł swego hodowcy i dał wspaniałe potomstwo. Niestety, większość tego
potomstwa i  samego Ofira  zabrał  Wielki  Brat  w 1939 roku do Tierska  na  Kaukazie.  Na szczęście
uchowali  się  w Polsce czterej  wspaniali  synowie Ofira,  na czele  z  urodziwym Witrażem 1938 (był
synem Makaty 1931,  córki  Fetysza  1924,  słynącego z  urody,  typowej  dla  koni  saklawi,  co  jeszcze
spotęgowało urodę Witraża).

W czasie II Wojny Światowej do Janowa trafiła słynna Bałałajka 1941 wywodząca się z Kraśnicy, którą
prowadzący hodowlę w tej stadninie Andrzej Krzyształowicz (uczeń Pohoskiego) połączył z Witrażem.
Z tego połączenia uzyskano cenną Arfę 1947, ukrytą w cieniu swej siostry, wspaniałej Bandoli 1948,
oraz doskonałego Baska 1956.

Nie dla psa kiełbasa

Bask po skończeniu prób dzielności na torze wyścigowym został
sprzedany  w  1963  r.  do  USA dla  słynnego  hodowcy  Eugena
La'Croix. Wiedział on doskonale, jaki skarb kupił i odpowiednio
go  wyeksponował  na  pokazach.  Bask  został  narodowym
czempionem  ogierów  w  USA w  konkurencjach  „w  ręku"  oraz
w ruchu, pod siodłem (Champion Park), a także wiceczempionem
w zaprzęgu (Formal Driving). Jak dotąd jest on jedynym arabem,
który sięgnął po trofea aż w trzech konkurencjach. Ale reproduktor
to nie miss piękności, a ojciec doskonałego potomstwa. Bask dał
ponad 1000 źrebiąt, które rozsławiły jego imię na całym święcie.
Doczekał się nawet jako jedyny koń czystej krwi arabskiej posągu
w Muzeum Konia w Kentucky, sercu hodowli koni w USA. Posąg
ten  wyrzeźbił  Edwin  Bogucki,  Polak  z  pochodzenia,  który
wykonał  również  jego  miniaturę,  z  myślą,  że  znajdzie  się  ona
w Polsce.

Bask urodził się i wychował w PSK Albigowa, która jako stadnina
od dawna już nie istnieje. Nie ma więc domu, gdzie się urodził, do
którego  mogłaby  wrócić  jego  statuetka.  Zwróciłem się  więc  do
Narodowego  Muzeum  w  Warszawie  w  tej  sprawie,  ale
odpowiedziano mi, że to ich zupełnie nie interesuje. Prezes Toru
Wyścigowego  w  Warszawie  powiedział  w  wywiadzie

Ganges - najpiękniejszy z pięknych. 
Fot. E. Twaróg

telewizyjnym, że w każdym Polaku drzemie miłość do koni. Okazuje się że nie w każdym. Innym razem
usłyszałem też w telewizji, jak pracownicy Muzeum mówili, że wiele osób i instytucji wycofuje od nich
depozyty i że niedługo będą u nich pustki. Ale cóż - „nie dla psa kiełbasa" i nie dla Baska polskie
Muzeum Narodowe. Kierownictwo odpowiedziało mi,  że statuetka powinna znaleźć się  w muzeum,
które organizuje Janów. Ale po pierwsze jeszcze w Janowie takiego muzeum nie ma, a po drugie ani
Michałów, ani Białka nie dadzą do niego swoich eksponatów. Czyli, że będzie to wyłącznie muzeum
janowskie, A Bask przecież w Janowie się nie urodził...

Mając  wątpliwości,  gdzie  powinna  się  znaleźć  miniatura  Baska,  zwróciłem  się  o  poradę  do
emerytowanego naczelnika wydziału hodowli koni, któremu podlegały swego czasu stadniny,  Adama
Sosnowskiego -  najbardziej  bezstronnego  człowieka.  Odpisał  mi,  że  statuetka  powinna  stanowić
nagrodę przechodnią dla hodowcy najlepszego ogiera pokazów w Janowie. Z tym, że nie przechodziłaby
ona  na  własność  stadniny  po  trzech  zwycięstwach  jej  wychowanka,  ale  co  roku  przechodziła
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w zwycięskie ręce. Bardzo mi się ten projekt podoba. Zwracam się do Czytelników Konia Polskiego,
aby napisali, jakie jest ich zdanie na ten temat. Myślę, że najciekawsze wypowiedzi znajdą się na łamach
Konia Polskiego, za co będę niezmiernie wdzięczny. A w Janowie w muzeum oczywiście winna się
znaleźć jego kopia lub zdjęcie jego samego i posągu. To byłoby wspaniale, bo co roku przypomni się
„nawet" w Polsce przepięknego i jakże zasłużonego Baska, którego - tak to wygląda - jakbyśmy się
wstydzili.  Nawet  wiem  dlaczego...  Nikt  na  aukcji  nawet  o  nim  nie  wspomniał,  chociaż  mówiono
o różnych koniach.

Polska  hodowla  słynie  z  doskonałych  klaczy.  W  1845  roku  hrabia  Juliusz  Dzieduszycki,  który
w Jarczowcach  chował  najczystszą  krew  arabską  w  Europie,  przywiózł  do  Polski  trzy  -  osobiście
wybrane w Arabii - klacze: Gazallę or. ar., Mlechę or. ar. i Saharę or. ar. Wszystkie trzy znajdują się
w rodowodzie Gangesa, i to nie jednokrotnie.

Bask został połączony w U SA z klaczą czysto polskiego pochodzenia - Negotką 1967 i dal z nią swego
najurodziwszego syna Negatraża 1971, który urodził się u  Pattersonów.  Tam Negatraż pokrył klacz
Monogramma  1963,  która  przyjechała  z  egzotycznego  Tierska.  Owocem  tego  połączenia  jest
Monogramm  1985,  który  został  wypożyczony  do  Polski.  Jego  potomstwo  zdominowało  ostatnio
wszystkie  pokazy w  Polsce.  Babką  klaczy Monogramma  była  urodzona  w  Janowie  Mamona  1939
wywieziona do Tierska, córka Ofira.

Monogramm został połączony z klaczą Garonna 1985, która wywodzi się od Ofirki 1939 - córki Ofira.
Garonna jest równocześnie prawnuczką bardzo cennego syna Witraża - Celebesa 1949. Razem aż 8 razy
Kuhailan Haifi or. ar. pojawia się w rodowodzie Gangesa, co mu zupełnie nie przeszkadza, a wręcz daje
mu niepowtarzalną urodę i wdzięk.

Już pierwsze potomstwo Gangesa odznaczyło się na pokazach. I tak: w Janowie klacz Diaspora 2000
w klasie IA zajęła II miejsce, pozostawiając za sobą nawet potomstwo wybitnego Laheeba, a w Białce
ogier Fryderyk 2000 - zajął II miejsce w klasie IB. A przecież stare przysłowie mówi, że „pierwsze koty
za płoty", czyli prawdopodobnie następne potomstwo Gangesa będzie jeszcze lepsze. Będziemy na nie
czekać niecierpliwie. Bo dziś liczą się tylko konie nawet nie bardzo dobre, ale jedynie wybitne.
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