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Oryginalna nagłówek rodowodów koni arabskich stada Wacława hr. Rzewuskiego.

O Emirze Rzewuskim i romantycznych jego przygodach na Wschodzie pisano bardzo wiele i postać ta
często występuje w literaturze pamiętnikarskiej XIX stulecia. Pierwsze prace monograficzne pozostawili
nam;  Łucjan  Siemieński,  Dr.  Antoni  J.  (Rol-le),  Leon  Kapliński  i  wielu  innych,  nie  mówiąc  (już
o poetyckich utworach Adama Mickiewicza, Juljusza Słowackiego, Wincentego Pola oraz ukraińskiego
poety  Tymka  Padury,  To  też,  przytaczając  na  końcu  niniejszego  artykułu  wykaz  celniejszych  prac
o Wacławie Rzewuskim, zajmę się teraz dziedziną mniej dotychczas opracowaną — działalnością Emira
na  polu  poznania  rasy  koni  arabskich  i  podniesienia  hodowli  krajowej  przez  import  ze  Wschodu
najcenniejszych koni pustynnych.

Wacław  hr.  Rzewuski,  urodzony  w  1785  r.,  był  synem  ostatniego  hetmana  polnego  koronnego
Rzeczypospolitej Polskiej, Seweryna hr. Rzewuskiego i Konstancji z Lubomirskich.

W  ówczesnych  pamiętnikach  nie  znajdujemy  prawie  żadnych  szczegółów  z  dziecinnych
i młodzieńczych lat Emira. Dopiero od chwili zawarcia związków małżeńskich z Rozalją Lubomirską
(1805 r.), kasztelanówną kijowską, posiadamy nieco więcej danych o życiu hr. Wacława. Między innemi
wiadomem jest, że służył w armji austrjackiej w sławnym pułku huzarów Kinmajera i że w roku 1809
odznaczył się w bitwie pod Aspern, walcząc przeciwko Napoleonowi, chociaż skądinąd był wielkim
jego zwolennikiem i wielbicielem.

W wojsku przesłużył  hr.  Rzewuski niedługo, już bowiem w roku 1811 podał się do dymisji,  mając
wówczas  zaledwie  lat  26  Zapewne  służba  w  tym  świetnym  pułku  jazdy  spotęgowała  jeszcze
zamiłowanie do koni oraz sztuki jeździeckiej. Według ówczesnych pamiętników Wacław Rzewuski był
niezrównanym  jeźdźcem,  imponującym  swą  postawą  i  umiejętnością  zażycia  konia,  zarówno  w
Wiedniu, w okresie kongresu, jak i na Podolu, pośród braci szlachty, której wtedy nie było łatwo pod
tym względem zaimponować.

Początek i  rozwój tak niezwykłej  pasii  hr.  Rzewuskiego do koni  wogóle,  a  szczególnie  do arabów,
niestety, nie jest znany. Przechowały się tylko luźne wzmianki o stopniowem wzrastaniu tej namiętności.

Matka  Emira  była  właścicielką  rozległych  dóbr  Grzywałowskich  w  Tarnopolskiem,  słynnych  ze
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znajdującej się tam stadniny koni tarantowatych, założonej jeszcze przez Sieniawskich.

Zaraz po ślubie hr. Wacław urządził sobie rezydencję w Kuźminie na Wołyniu i otrzymał od ojca nabyte
dobra Sawrańskie.  Z Kuźmina odwiedzał  często Sławutę,  Antoniny,  Białą  cerkiew,  nabierając coraz
większego zamiłowa^ią do rasowych koni arabskich. 

Trzeba wszakże zaznaczyć, że zainteresowanie przyszłego Emira Wschodem nie było jedynie wynikiem
pasji  koniarskiej.  Mając  lat  zaledwie  13,  zetknął  się  hr.  Rzewuski  ze  swoim  wujem,  znanym
podróżnikiem i uczonym, Janem hr. Potockim, który właśnie w r. 1797 powrócił do kraju ze swych
dalekich wschodnich podróży. Hr, Potocki zwiedził wówczas Konstantynopol, Egipt, Tunis i Marokko.
Bawiąc  przez  kilka  miesięcy  u  rodziców hr.  Wacława,  opowiadał  o  cudach  dalekiego  Orjentu.  Na
młodym i wrażliwym chłopcu opisy te wywarły niezatarte wrażenie i natchnęły go chęcią poznania
Wschodu.  Rozpoczął  on  naukę języków wschodnich,  szczególnie  arabskiego,  a  z  czasem oddał  się
całkiem poważnie studjom orjentalnym.

Okoliczności tak się złożyły, że w roku 1807 osiadł we Wiedniu uczony orjentalista Hammer, z którym
młody  Rzewuski  nawiązał  szczerą  przyjaźń.  Od  tego  czasu  studja  nad  Wschodem  pochłonęły  go
całkowicie. Łożył z własnych funduszów olbrzymíe sumy na wydawnictwa naukowe, prowadzone przez
Hammera, korespondował z uczonymi, kolekcjonował rzadkie dzieła i rękopisy w językach wschodnich.
Wtedy to już sprawił sobie strój beduiński,  który chętnie przywdziewał.  Skupywać też zaczął konie
arabskie do stadniny w Kuźminie. Widzimy więc, że wbrew utartym mniemaniom, stado arabskie Emira
powstało jeszcze nadługo przed wyjazdem hr. Rzewuskiego do Arabji. Istnieją dane, według których
stado  sawrańskie  liczyło  już  w  okresie,  poprzedzającym  podróże  Emira,  60  klaczy  matek  i  sto
kilkadziesiąt  sztuk  młodzieży1).  Zdaje  się,  że  konie  latem  tylko  przebywały  w  Sawraniu,  zimując
w Kuźminie, gdzie były budynki wzniesione przez Emira.

Chęć wyjazdu na Wschód od szeregu lat nurtowała hr. Rzewuskiego. Kongres Wiedeński w roku 1815
nastręczył  ku  temu  sposobność.  Europa,  po  krwawych  i  długotrwałych  wojnach  napoleońskich
ogołocona została z koni. Rządy państw wojujących zaczęły się zastanawiać nad środkami zaradczemi,
i od  tej  chwili  w wielu  krajach  datują  pierwsze  koncepcje  zakładania  stadnin  państwowych,  celem
zapewnienia należytego rozwoju hodowli i źródeł koni remontowych2).

Wacław hr. Rzewuski propagował usilnie wobec zebranych na kongresie możnowładców konieczność
dźwignięcia hodowli koni, jako jedną z najistotniejszych potrzeb militarnych. Trzeba mu przyznać, że
się  zajął  tą  sprawą umiejętnie  i  w rezultacie  powierzono  mu,  jako wybitnemu znawcy,  zakup koni
w Anabji dla Cesarza Aleksandra I-go i Króla Wiirtemberskiego.

Rzewuski wyjechał  na Wschód z końcem 1817 roku, biorąc ze sobą orszak kilkunastu ludzi.  Prócz
służby stajennej wyruszyli z nim: nadworny lekarz hrabiego Konstanty Cholyniecki, który pełnił funkcje
sekretarza, Antoni Zakrzewski—skarbnik, Schlitter — weterynarz, wierny sługa Marcin i kozak dworski
Sokół, mający pod sobą ośmiu stajennych.

Rzewuski zatrzymał się najprzód w Konstantynopolu i ułożył plan wyprawy z przedstawicielami rządu
rosyjskiego Butienjewym i Stroganowym, którzy mieli polecenie ułatwiać mu podróż.

W czasie pobytu w Konstantynopolu Rzewuski otrzymał list od królowej Wiirtemberskiej, Katarzyny
(rodzonej siostry cesarza Aleksandra I), który, jako wyraz zamiłowania do koni, przytaczam in extenso:

„Panie  Hrabio!  Dowiaduję  się  z  listu  radcy  dworu  p.  Butienjewa,  że  jesteś  w  Stambule  i  rad
wspominasz o przejeździe moim przez Radziwiłłów, gdzie miałam przyjemność poznać Pana i zachować

1 Rolle, str. 222.
2 Wyrazem tego ruchu było, między innemi, założenie przez Aleksandra I. stada w Janowie Podlaskim w 1817 r.
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go  w  mojej  pamięci.  Pisze  mi  p.  Butienjew,  jako  Hrabia  chcesz  mi  dać  dowód  swej  życzliwości,
podejmując się pokierowania zakupem koni arabskich,  do których dojść pragnę — czem oddasz mi
prawdziwą przysługę. Nadzwyczajnie bowiem zamiłowana jestem w koniach; mam już piękne stado i rok
rocznie staram się  o poprawę rasy.  Oddawna niczego tak nie  pragnę,  jak dostać  Kohejlana;  jeżeli
mógłbyś go nabyć, zrobiłbyś mi wielką uciechę. O co mi idzie wyłożyłam najszczegółowiej panu Bu-
tienjewowi,  obligując go,  aby się z Panem porozumiał,  tak co do kupna, jak transportu.  Potrzebuję
trzech ogierów, a do stada trzy klacze pierwszego rzędu, bez żadnej wady. Wierz mi, Panie Hrabio, że
zawsze zachowam w pamięci tę twoją uprzejmą propozycję, choćby i kupno nasze nie miało się udać.

Zostaję z Wysokiem poważaniem i życzliwością".

(—) Katarzyna.

W  pierwszych  dniach  stycznia  1818  r.  odpłynął  Rzewuski  z  Konstantynopola  do  Syrji  na  statku
rosyjskim,  oddanym  do  jego  dyspozycji,  który  miał  oczekiwać  powrotu  hrabiego  z  pustyni.,  gdyż
spodziewano się szybkiego zakończenia ekspedycji.

Jako główną swą bazę Rzewuski obrał Damaszek i stąd czynił wypady na pustynię.  Zdołał zakupić
w tych okolicach 13 ogierów i 14 klaczy. Wyczerpanie środków pieniężnych spowodowało powrót do
Konstantynopola.  Rzewuski  nie  zadowolił  się  jednak  tym  pięciomiesięcznym  pobytem  w  pustyni,
postanowił więc uregulować tylko w Konstantynopolu sprawy materjalne i znów wyruszyć na dalsze
wyprawy.

Konie,  zakupione  podczas  pierwszej  podróży,  przeznaczył  dla  królowej  Wiirtemberskiej.
W Konstantynopolu  dokonał  rozrachunku  z  pełnomocnikiem  królowej,  Butienjewym  i  transport
odesłany  został  przez  Livorno  do  Stuttgartu.  Królowa  Katarzyna  nie  zobaczyła  już  jednak  z  taką
niecierpliwością wyczekiwanych arabów, — zmarła bowiem przed przybyciem transportu. Konie przyjął
król Wilhelm I, wcielając je do stadniny w Weil. Rzewuskiemu przesłał list z podziękowaniem oraz złotą
tabakierkę, którą przeznaczyła dla niego królowa. W archiwach stada Weil do dziś przechowywana jest
korespondencja z Emirem Rzewuskim.

Po  uregulowaniu  w  Konstantynopolu  spraw  materialnych  i  otwarciu  sobie  kredytu  u  tamtejszego
bankiera Dautza, wyruszył Rzewuski do Arabji po raz wtóry. Miało to miejsce z początkiem 1819 roku.
Odpłynął na tym samym, co poprzednio, statku rosyjskim, pozostawionym znów do jego dyspozycji.

Tym razem, jako bazę główną, wybrał Alep, przybywając tam z końcem stycznia 1819 roku. W Alepie
wynajął piękny pałac, otoczył się wietkim zbytkiem i urządzał wspaniałe przyjęcia. Stąd też dokonał
trzech swoich wielkich wypraw na pustynię, które trwały po kilka miesięcy. Z każdej z nich przywoził
plon obfity. Ogółem wyprowadził z pustyni 137 koni.

Podczas tej drugiej bytności w Arabji uzyskał tytuł Emira, początkowo jednego plemienia, a następnie
szesnastu innych, sprzymierzonych. Rzewuski prawdopodobnie pozostałby w Arabji znacznie dłużej,
gdyby nie okoliczności, które go zmusiły do nagłego wyjazdu.

Dnia 22 października 1819 roku wybuchła w Alepie rewolucja przeciwko rządowi tureckiemu, w którą
Emir, pomimo chęci, został wmieszany. Na czele powstania stanął przyjaciel Rzewuskiego, Hassan i to
poniekąd  przesądziło  o  udziale  Emira  w  zamieszkach.  Gdy  po  trzech  miesiącach  władze  tureckie
stłumiły powstanie, Rzewuski, zagrożony więzieniem, znalazł się w trudnej sytuacji. Sprawa przybrała
tak poważny obrót,  że  Emir  musiał  porzucić na los szczęścia cały swój dwór oraz wszystkie konie
i tylko w towarzystwie wiernego sługi Saida uciekać konno przez Małą Azję do Konstantynopola.

Pomimo wielkich trudności  i  niebezpieczeństw podobnej  ucieczki,  osiągnął  jednak bez szwanku cel
swojej podróży w lutym 1820 roku.
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W Konstantynopolu  czekały go tarapaty pieniężne.  Był  winien wielkie  sumy bankierowi Dautzowi,
a z kraju zasiłki nie nadchodziły, z powodu rozprzężenia interesów. Zaczął pertraktować o odzyskanie
koni  z ambasadorem rosyjskim w Konstantynopolu,  Stroganowym,  pertraktacje  te  nie  dały wszakże
pozytywnych rezultatów.  Zniecierpliwiony Dautz  nałożył  areszt  na  importy i  wysłał  je  wbrew woli
Emira do Francji, gdzie miały być rozsprzedane.

Niezwykłe dzieje tego transportu są powszechnie znane,  nie będę więc nad niemi się rozwodził.  Po
długich przygodach konie wróciły do Emira. Stanęły one w Sawraniu w kwietniu 1821 roku, w liczbie
78. Emir zgotował im tryumfalne przyjęcie.

W rok później przybył do Kuźmrna głównodowodzący jazdą rosyjską, generał Witt, celem nabycia kilku
koni dla Cesarza Aleksandra I. Wybrał 8 sztuk, które wysłane zostały do Petersburga. Ponadto Emir
ofiarował  Cesarzowi  dwa  konie  własnej  hodowli,  za  co  w  rewanżu  otrzymał  wspaniały  pierścień
brylantowy

Lata 1820—1830 spędził Rzewuski przeważnie w dobrach swoich na Wołyniu i Podolu. Wówczas to
zasłynął,  jako  postać  niezwykła,  otoczona  romantyczną  tajemniczością.  Liczne  wzmianki  o  Emirze
w różnych pamiętnikach z ubiegłego stulecia dotyczą najczęściej tej epoki jego życia.

Gdy w roku 1831 wybuchło powstanie na Wołyniu, Rzewuski stanął natychmiast w jego szeregach, jako
dowódca szwadronu jazdy. Zginął dnia 14 maja, w bitwie pod Daszowem, w sposób tajemniczy. Ciała
Emira nigdzie nie znaleziono.

Po stłumieniu powstania majątki Rzewuskiego uległy konfiskacie i kolonizacji wojskowej („wojennyja
posielienija"). Co się stało z końmi — dokładnie niewiadomo, dość, że rozeszły się po świecie,  nie
przynosząc hodowli takiego pożytku, jaki by przynieść powinny. Pewien wpływ stada Emira spotykamy
w dziejach hodowli Małopolski Wschodniej. Pozatem rząd rosyjski nabył w 1822 r. dla państwowego
stada w Janowie Podlaskim dwa ogiery pochodzą- ce od Rzewuskiego, a m.: Tiissan'a i Alabadżak'a.
Pierwszy nie pozostawił po sobie nic godniejszego uwagi, drugi natomiast stworzył w Janowie całą
epokę. Okazał się szczególniej cenny, jako ojciec klaczy. Córki jego, łączone z ogierami pełnej krwi,
dawały doskonałe potomstwo, które święciło tryumfy na pierwszych naszych wyścigach i wystawach
w Warszawie, w czwartem i piąłem dziesięcioleciu ubiegłego wieku.

Krew Alabadżaka do dziś ma swoich przedstawicieli w stadzie Gębarzewo (z. Radomska) p. Stanisława
Gajewskiego, przez ogiera Mateyko, janowskiej hodowli3).

Emir pozostawił, jak wiadomo, Tękopis pamiętników swoich z podróży po Arabji, zatytułowanych: „Sur
les  chevaux  orientaux  et  provenants  de  races  orientales".  Cenny ten  manuskrypt  przechodził  różne
koleje,  aż  wreszcie  został  nabyty,  kilka  lat  temu,  dla  Bibljoteki  Narodowej  w Warszawie.  Wydanie
jednak drukiem rękopisu wymagałoby zaopatrzenia go w wyczerpujący komentarz, pamiętnik bowiem
napisany jest  bardzo dziwnie,  dotyka najrozmaitszych dziedzin,  które traktuje  chaotycznie,  zaś  brak
wszelkiego planu utrudnia czytanie i zrozumienie. Część, poświęcona koniom — również zagmatwana
i niełatwo w niej  się  zorjentować.  Pamiętnik zdobią liczne ilustracje,  wykonane ręką Emira,  są one
wszakże bardzo drobne, a więc nieodpowiednie do reprodukcji.

Staraniem Towarzystwa  Hodowli  Konia  Arabskiego  dotyczące  koni  wyjątki  zostały  przetłumaczone
i opublikowane w niniejszym numerze.

Dla tych, co się bliżej interesują niezwykłą postacią Emira — ująłem w krótkie zestawienie znane mi
źródła literackie i wiadomości o Wacławie hr. Rzewuskim.

3 Rolę Alabadżaka w naszej hodowli omawiałem szczegółowo w Nr. 10, str. 124—125, „Jeźdźca i Hodowcy" z 1928 r.
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Półwysep Basra w zatoce Perskiej.
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