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Od autora

W PUŁKACH kawaleryjskich wielu krajów istnieje stary, piękny 
zwyczaj, że po wzniesieniu obowiązujących toastów na cześć Głowy Pań
stwa i innych osobistości, wznosi się toast na cześć konia, wiernego 
towarzysza doli i niedoli, który dzieli z żołnierzem zarówno chwałę zwy
cięstwa, jak i trudy wojny, rany i śmierć.

Takim toastem na cześć konia za jego wierną służbę na polu bitewnym 
przez dziesięć wieków historii Polski i za Jego pracę na zagonie ojczy
stym, ma być ta książka, zawierająca reprodukcje części płócien naszych 
najlepszych jego malarzy, będących dziełem ducha i kultury polskiej, które 
dziś mają wartość tym większą, że wiele z nich już nie istnieje.

Koń w życiu i sztuce polskiej jest pracą amatora, stworzoną w chwi
lach wolnych od zajęć służbowych w czasie II wojny światowej. Zdaję 
sobie doskonale sprawę z tego, że książka ta jest niekompletna i że 
wiele pięknych dzieł polskich malarzy konia nie jest reprezentowanych 
w części ilustracyjnej. Tworzenie tej książki na obczyźnie, wśród olbrzy
mich trudności w znalezieniu potrzebnych ilustracji, nie było łatwe. 
Żałuję, że nie mogłem zamieścić reprodukcji barwnych. Ponadto sama 
technika wykonania reprodukcji, a zwłaszcza to, że fotografie do książki 
musiały być robione z reprodukcji, sprawia, że wartość artystyczna ob
razów nie jest w pełni oddana oraz że wiele umieszczonych tu dzieł nie 
jest odtworzonych tak dobrze, jak można by sobie było życzyć.

Jeśli te wszystkie względy weźmie Czytelnik pod uwagę w czasie 
przeglądania tej książki, wierzę, że sąd jego o niedoskonałościach tej 
pracy będzie znacznie łagodniejszy.

Choć książka ta w swej polskiej wersji była napisana wkrótce po za
kończeniu II wojny światowej, to jednak ze względu na trudne początki 
życia w nowym kraju teraz dopiero mogłem zdobyć się na jej wydanie.

Pomimo mych starań nie udało mi się skontaktować ze wszystkimi 
osobami i wydawnictwami, z których materiałów korzystałem przy pi
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saniu tej książki. Większość tych osób Już nie żyje, niektórzy są rozsiani 
po świecie, a i niektóre wydawnictwa już nie istnieją. Pragnę też nad
mienić, że pewne fragmenty uzupełniłem potem, korzystając z opraco
wań. które były wydane w końcu wojny lub później.

Przy tej sposobności pragnę podziękować Panom: gen. Stefanowi 
Dembińskiemu, płk. Antoniemu Bogusławskiemu, płk. Władysławowi 
Dziewanowskiemu, płk. Witoldowi Radeckiemu-Mikuliczowi, Kazimierzowi 
Pacewiczowi i Piotrowi Sikorskiemu oraz Paniom: Elżbiecie Fedycz- 
kowskiej, Ziucie Słomińskiej i Annie Rąbalskiej, a także wszystkim tym, 
któiych życzliwa pomoc umożliwiła mi wydanie tej książki.

Poznań, wrzesień 1991 roku



Zamiast przedmowy

To, co niżej chcę wyrazić, nie ma być pochwałą konia. Ani nie 
potrzeba nic dodawać do tego, co przez wieki we wszystkich językach 
świata o koniu napisano, ani nie warto kłócić się z tymi, którzy uwa
żają, że era konia się skończyła i że zastąpił go wszechwładny silnik.

Więc co to ma być - podzwonne koniowi? Nie. To ma być tylko 
stwierdzenie, czym był dla nas - może schodzących z pola - koń.

Od najmłodszego wieku, dla chłopca wiejskiego lub takiego, który 
choć część roku na wsi przepędzał, koń był ucieleśnieniem ruchu, pędu, 
junactwa i męskości. Ileż to marzeń, dobrych, zdrowych, żołnierskich 
marzeń rodziło się w głowie chłopca, gdy umiał powodować koniem, 
opanował nieśmiałość i lęk i nabrał w płuca szerokiego tchnienia 
jeździeckiego.

Kto mówił: żołnierz - w Polsce, ten mówił: patriota. Taki już los 
tego kraju, że wciąż myśleć trzeba o jego obronie lub o odzyskaniu 
tego, co ktoś zrabował. Nieraz dziwiono się i nieraz dziwią się teraz 
jeszcze przyrodzonej zdolności Polaków do żołnierki. Na tę zdolność 
składają się różne czynniki, a nie ostatnim jest męska fantazja. Ona 
to sprawiała, że Polacy tak garnęli się do służby wojskowej na koniu, 
ona czyni z nich tak dobrych żołnierzy w broniach, które dziś kawalerię 
zastąpiły: w lotnictwie i oddziałach pancernych.

Nam to wszystko jeszcze w zeszłej wojnie (I wojnie światowej) za
stępował koń. On zbliżał nas szybko do wroga, on pozwalał spadać na 
tegoż wroga piorunem, on dawał godzić we wroga bezpośrednim ciosem, 
nagłością, zaskoczeniem. To pojmowała dawna, polska taktyka walki, 
której mistrzem był król Jan III, po nim pojął to na nowo dopiero 
Napoleon.

Ogromnym wdziękiem konia jest jego indywidualizm. Tylko pozna
wszy jego cechy wrodzone i nabyte, uszanowawszy je i wziąwszy pod 
uwagę, można konia wychować i uzyskać od niego najwyższy wysiłek, 

9



do jakiego jest zdolny. Trzeba się liczyć z jego krótkowzrocznością, z jego 
nerwami, z jego wrażliwością zdrowotną: trzeba myśleć o nim jak o ko
chanej i bliskiej istocie, krótko mówiąc - trzeba go kochać. Koń nie 
może być człowiekowi tak bliski jak domownik człowieczy - pies, ale 
cały swój instynkt, swoją naprawdę fenomenalną pamięć terenu, swoją 
olbrzymią siłę motoryczną odda wtedy człowiekowi na usługi. Uczyni 
to zaś z takim wdziękiem, z taką sumą estetyki, że będzie zawsze najpię
kniejszym obrazem między stworzeniami, jakie sobie człowiek przyswoił.

W tym zbiorze obraz konia jest na każdej prawie karcie. Jest też 
drobna część tego, co o koniu w Polsce powiedziano. To co tu zebrano 
- zebrano właśnie z miłością. Dla autora zbioru wspomnienie Polski 
bez konia byłoby wspomnieniem niepełnym, pozbawionym największej 
krasy.

Sądzę, że ma głęboką słuszność. Sądzę też, że podobnie czujących 
i myślących jest między nami na obczyźnie wielu.

płk Antoni Bogusławski 
London, lato roku 1946

Kazimierza Rutczyńskiego spotkałem*  po raz pierwszy przy siodła
niu koni na torze wyścigowym Assiniboia Downs w Winnipeg. Było to 
wkrótce po tym, jak przybył on do Kanady i w Brytyjskiej Kolumbii 
rozpoczął hodowlę koni pełnej krwi angielskiej. Obaj mieliśmy konie 
w wyścigu, a brały w nim udział tylko konie najlepsze.

Nasze stanowiska do siodłania były obok siebie. Po osiodłaniu swe
go konia spojrzałem na konia sąsiada, bo był to wspaniały typ konia. 
Gdy oglądałem go z dużym zainteresowaniem, napotkałem spojrzenie 
właściciela. Ten wyciągnął do mnie rękę i rzekł: „Jestem Kazik Rut- 
czyński. Czy panu się mój koń podoba?” Odpowiedziałem: „Bardzo. Wy
gląda, że jest wysokiej klasy”. I dodałem: „To wielki koń”.

’ Tłumaczenie (autora) przedmowy kapitana Stanleya Harrisona do wersji angiel
skiej. Kapitan Stanley Harrison, pisarz, poeta, byl wybitnym hodowcą, trenerem 
i właścicielem koni wyścigowych pełnej krwi angielskiej w Kanadzie. Uważany był za 
wielkiego znawcę tych koni w Ameryce Północnej. Napisał wiele fachowych artykułów 
z tej dziedziny.
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Byłem niezmiernie zadowolony z poznania Rutczyńskiego, o którym 
wcześniej dużo słyszałem od mojego przyjaciela Maxa Bella1. Wiedziałem 
też, że ten polski kapitan znał niektórych moich przyjaciół w Anglii 
i Francji. Kiedy uścisnęliśmy sobie dłonie, poczułem, że nasze myśli i od
czucia płyną jakby na jednej fali. Gawędziliśmy przyjemnie aż do roz
poczęcia wyścigu.

1 Wybitny hodowca i właściciel koni wyścigowych w Kanadzie, magnat prasowy.
2 Zwycięzca Potrójnej Korony - trzech klasycznych biegów: Kentucky Derby, 

Preakness Stakes i Belmont Stakes.

Wyścig wygrał koń Rutczyńskiego. Nazywał się „Hetman”. Wiedząc, 
że hetmani byli wodzami wojsk polskich w dawnych czasach, uważałem, 
że imię konia było świetnie dobrane. Jego ojcem był „Foremost" (a tego 
z kolei amerykański champion „Whirlaway”1 2 matką zaś klacz „Twilight 
Tear”, która zdobyła tytuł najlepszego konia wyścigowego roku w Ame
ryce.

Następnego dnia, zaproszony przez Rutczyńskiego do obejrzenia jego 
koni, zastałem go zmartwionego i bardzo zajętego. „Hetman” stał z lewą 
przednią nogą w gumowym bucie z lodowatą wodą masującą jego ścięgno. 
„Co pan myśli?” - zapytał Rutczyński. Badając palcami ścięgno „Hetma
na”, poczułem ten sam ból w sercu, którego doznawałem wiele razy, 
ilekroć coś podobnego zdarzyło się moim koniom. „Początek naderwania 
ścięgna” - oceniłem. „Tak - powiedział. - Ja też tak myślę. Z przykrością 
się z panem zgadzam. Już go nie będę więcej biegał. Jestem pewien, że 
będzie bardzo dobrym reproduktorem”.

Spokój, z jakim przyjął ten cios i natychmiastowa pełna wiary wizja 
przyszłości pozwoliły mi zrozumieć, jak Polacy nie dali się złamać bole
snymi tragediami ich Ojczyzny i ciągle wierzyli w odzyskanie jej wolności. 
Te same cechy pozwoliły im z takim uporem pracować nad udo
skonalaniem polskiego konia i osiągnąć w tym tak wspaniałe rezultaty.

I tak zaczęła się przyjaźń, najwspanialsze spośród wszystkich ludz
kich więzów, która pogłębiała się przez lata. Magiczny wpływ konia na 
stosunki między ludźmi nigdy nie wygasa i zbliża do siebie tych, którzy 
go rozumieją i kochają - jako cudowny dar wszystkiego co najlepsze.

Jestem pewien, że jeszcze przed naszym pierwszym spotkaniem 
każdy z nas myślał czasem o tym drugim, zastanawiając się, kim też 
on jest, bo każdy z nas wydał książkę - on w Anglii o polskich koniach, 
a ja w Kanadzie zbiór wierszy o koniach - nadając Jej ten sam tytuł: 
Gentlemen, the horse! (toast na cześć konia: „Panowie, zdrowie konia!”).

Kiedy czytałem manuskrypt Rutczyńskiego, uderzyło mnie jego wiel
kie i szczere umiłowanie konia i duma, z Jaką opowiada o koniach 
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w swojej Ojczyźnie. To unaoczniło mi wielką prawdę o koniach, a miano
wicie, że przyjemność daje nie tylko ich hodowla, trening, jazda czy 
wyścigi, że doznawać jej można także malując je, rzeźbiąc i pisząc 
o nich, pamiętając, że możemy natchnąć i przyciągnąć ludzi przyszłości, 
aby wspólnie z nami dzielili cud tego daru przeszłości.

Ja nie tylko oglądałem, ale wręcz studiowałem wiele obrazów pol
skiej kawalerii w piorunujących szarżach - z XVII wieku i wcześniej
szych, z lat I wielkiej wojny światowej, a także drugiej wielkiej wojny, 
kiedy szalona odwaga kawalerzystów i ich dzielnych koni ujawniła się 
w tragicznej chwale przeciw niemieckim dywizjom pancernym i pod 
śmiercionośnym ogniem Luftwaffe. Przeniesienie żywej akcji tych boha
terskich szarż na karty tej książki zapiera dech i wstrzymuje serce 
w podziwie. W głębi naszych serc odczuwamy jednak dziwny smutek, 
ale także wielką wdzięczność, że cokolwiek los może przynieść, to jed
nak te czasy przynoszące bohaterską śmierć pośród tętniącego życiem 
świata dla konia przeminęły i już więcej nie musi on ginąć w ofiarnej 
agonii.

■ Niezłomne, choć czasami ślepe męstwo nie idzie na marne i nigdy 
nie ginie. Tym męstwem okupiona została nasza wolność, jest ono wple
cione złotymi nićmi w osnowę naszej chwalebnej tradycji.

W tej krótkiej historii koni w Polsce widzimy, że śmierć koni w bit
wach ostatniej wojny była dla nich początkiem końca. Tylko duch tych 
dzielnych koni pozostał do siewu nowego życia.

Stanley Harrison
Lipiec 1964





Twój grzbiet 
będzie siedzeniem zaszczytnym, 

a łono źródłem bogactwa 
i każde ziarno jęczmienia dane tobie przez grzesznika 

wyjedna mu odpuszczenie grzechów.....

(Koran)



KOŃ
RASY POLSKIEJ

KOŃ POLSKI był przede wszystkim koniem bojowym, którego typ 
zmieniał się w ciągu wieków, w miarę jak zmieniała się taktyka walki 
z wrogami Rzeczypospolitej - w średniowieczu z Niemcami, siedzącymi 
na ciężkich fryzach, a potem z Tatarami, Turkami, Kozakami i Moskwą, 
używającymi koni lekkich.

Pierwotnym typem konia polskiego był mały koń. należący do tej 
samej grupy konia, którego Ewart określa mianem Eąuus Celticus. Jego 
potomstwo było poprawiane podczas wielu wieków przez przymieszkę 
krwi najlepszych koni sprowadzanych lub też przeważnie zdobycznych 
w czasie wojen przeciwko najeźdźcom. W średniowieczu potrzebowano 
konia ciężkiego, zdolnego do niesienia jeźdźca zakutego w stal i dlatego 
używano wtedy ogierów fryzyjskich. Później, w czasie wojen ze Wscho
dem, polska kawaleria wymagała konia, który by mógł rywalizować 
z końmi najeźdźców, jeśli chodzi o szybkość, zwrotność i wytrzymałość. 
Wtedy miejscowe klacze pokrywane były ogierami pochodzenia orien
talnego, jak tureckie, arabskie, berberyjskie, perskie, karabachskie itp. 
Konie tureckie były wysoko cenione, a jako cztery najlepsze rzeczy na 
świecie wymieniane były: „koń turek, chłop mazurek, czapka magierka, 
szabla węgierka". W ten sposób przez stałe uszlachetnianie rodzimych 
klaczy, doszliśmy do wytworzenia typu konia polskiego, najlepszego, 
jaki istniał w owych czasach, a który - jak podaje Czapski, autor Historii 
powszechnej konia - był chowany przez wszystkich, od króla do najbied
niejszego z osiadłej szlachty. Przyznać należy, że Polak-indywidualista nie 
trzymał się żadnych reguł hodowlanych. Jan Czapski pisze:

Boga wezwawszy na pomoc, każdy sam przykładał starań do 
hodowli swoich koni i mozolił się z nimi, jak umiał, przekonany, że 
lekkie cudze ręce, ale nieużyteczne, mniej książkom, a więcej włas
nemu ufając doświadczeniu.
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Do selekcji koni używano często środków tak radykalnych, jak wpę
dzanie stada do wielkich rzek o silnym prądzie, które przepłynąć mogły 
tylko konie najsilniejsze. Oprócz tej selekcji i wprowadzenia najlepszej 
krwi do hodowli polskiej, czynnikiem, który odegrał bardzo wielką rolę 
w ulepszeniu pogłowia końskiego, były ciągłe wojny przeciwko najeźdźcom, 
które wymagały długich i szybkich marszów, przepływania rzek, znosze
nia ciężkich warunków klimatycznych oraz trudności aprowizacyjnych 
w kraju zniszczonym przez nieprzyjaciela - wskutek czego były one naj
lepszym treningiem konia polskiego. W 1624 r. hetman Koniecpolski 
na czele swych chorągwi pancernych ścigał Kantymira przez 26 godzin.

Zaczynająca się kiystalizować rasa konia polskiego była reprezen
towana przez dwa typy konia: husarskiego, mocnego i dużego, około 
17-ej miary, zdolnego do galopowania pod ciężko zbrojnym husarzem 
i robienia manewrów w pełnym galopie, oraz tzw. „podjezdka”, używa
nego w chorągwiach lekkich: petyhorców, dragonów, semenów i tata
rów. Na tych to koniach przejechali lisowczycy, zwani także elearami, 
całą Europę od Renu do Uralu. Fantastyczna wprost odwaga i tempe
rament lisowczyków spowodowały, że cesarz Maksymilian, widząc ich 
skaczących z wysokiego brzegu w fale Renu i wychodzących na drugim 
brzegu wprost do bitwy, zdjął przed nimi kapelusz na znak podziwu. 
Ich kapelan i autor ich kroniki Przewagi Elearów Polskich, ksiądz Do- 
bołęcki, słynny był z tego, że idącym w bój dawał rozgrzeszenie z konia, 
błogosławiąc ich harapem.

Na podstawie wzmianek kronikarzy można przypuszczać, że konie 
polskie były nie tylko wytrzymałe, ale i bardzo piękne. Gabriel Rączyń- 
ski w Historia Naturalis Regni Poloniae pisze:

... całe królestwo polskie karmi niezliczone prawie stada rączych 
koni, które w lotności i strojności zaledwie hiszpańskim i tureckim 
ustępują, w sile zaś daleko je przewyższają. Zdaje się, że nie masz 
ziemi bardziej obfitującej w konie, które naród polski z takim utrzy
muje staraniem, że wiele z nich tak wygląda, jakby byty drogo kupio
nymi z Włoch lub Tracji. Nigdzie nie masz większej liczby koni 
bojowych, jak w Polsce.

Mówiono o polskich koniach, iż były „tak prędkie, że piasku po 
ziemi ledwie tykały nogami rączymi”, że były „«siadłe», to jest niewiele 
żarły, a dużo pracowały, tak zaś nieścignione i na schwał rącze, że 
mogły w przecwale równać się z prędkich orłów lotem, że takiego biegu 
wiatry nie miały i takiego skoku”.

Konie by te żartkością w ogniu nie spłonęły 
Bo po zbożu latając onego nie tknęły.
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W roku 1575 tak opisano wymarzonego konia:

Koń od ośmiorga ma mieć po trzy rzeczy, 
Tę czwórę sześć sztuk trzeba mieć na pieczy

- Żeby jak wilk, lekko trwale nosił, 
Żeby dobrze jadł, kark pięknie wynosił, 
Żeby był rączy, sierść subtelną mając, 
Oko wypukłe, to tak jako zając, 
Liszka nóg krótkich, długiego ogona, 
I głowy małej, to niech ma, jak ona, 
Zjeleniem więzi zaś ma być jednakiej, 
Nogi tak suchej i chyżości takiej, 
Pierś majak mamka dokładnie wykładać, 
Zad mieć rozbity, dać śmiele dosiadać, 
Żeby jak Pani pyszno szedł, a składem 
Byłjej podobny i zarywał zadem. 
Głos rześki, więc brzuch co go pas niessięże, 
I członki zdrowe, to są rzeczy księże. 
Włos gniady. czoło panieńskie i kosa, 
I ubiór strojny, lecz to sztuka trzosa. 
Moszna rzecz leszna, lecz zdobi wałachy, 
Tę sztukę chwalił Lubczeski u swachy.

Stadniny magnackie liczyły po kilkaset, a czasami nawet po kilka 
tysięcy ogierów i klaczy, Jak na przykład stadnina Buczackich w Bu- 
czaczu, Sobieskich w Żółkwi, Ostrogskich, Chodkiewiczów i innych. Na
wet w ostatnich latach Polski Przedrozbiorowej szeroko słynęły stadniny 
Lubomirskich w Szarogrodzie, Potockich w Humaniu i Poniatowskich 
w Stojanowle.

Według Kromera konie polskie były niezmiernie cenione nawet w od
ległych krajach dla ich szybkości, wytrzymałości, pracowitości i pięk
nych chodów. Popyt na nie za granicą był tak duży, że w XVI w. polscy 
królowie musieli zakazać ich wywozu, aby nie osłabiać siły obronnej 
państwa. W XVIII w. eksportowano rocznie z Polski 20 000 koni i ho
dowla koni była bardzo intratną gałęzią naszego rolnictwa. Mawiano 
wtedy, że „klaczka, pszczółka i pszenica ratuje z biedy szlachcica”.

Najbardziej charakterystycznym hołdem złożonym polskiemu konio
wi jest portret konia „Adam", namalowany w roku 1829, zaopatrzony 
przez pruskiego malarza w następujący napis:

Polski koń remontowy, wcielony w 1801 r. do Pułku Dra
gonów Gwardii Królowej (teraz 2 pułk Kirasjerów). W 1828 r. miał 
on 29 lat, wys. 5 stóp 2 cale, brał udział w kampaniach w 1807 r.
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i 1813-1815, dwukrotnie ranny, nigdy nie był chory i nigdy nie był 
kuty. Jeździ na nim od roku 1811 podoficer Zech z Głównego Do
wództwa Żandarmerii. Jego miejsce jest na prawym skrzydle IV 
Plutonu 3 Szwadronu. Był jednym z najszybszych koni i dziś jesz
cze nadaje się do służby.

Wrodzone zamiłowanie Polaków do konia, sprzyjające warunki kli
matu i gleby, wspaniałe naturalne pastwiska spowodowały, że hodowla 
koni nie upadła, ale zachowała część dawnego splendoru nawet w okre
sie niewoli. Z Polski szły wtedy do państw zaborczych wielkie ilości 
koni wierzchowych, pociągowych i remontów, które nawet Rosja, ma
jąca wielki wybór w koniach, ceniła więcej od swoich.



HODOWLA KONI 
W POLSCE

POLSKA posiada bardzo różnorodne typy konia, począwszy od ma
łych koników, poprzez uszlachetnione konie półkrwi, do konia pełnej 
krwi angielskiej lub czystej krwi arabskiej, O ile nasz koń pełnej krwi, 
ze względu na nasze bardzo ograniczone możliwości finansowe przy 
zakupie materiału zarodowego, nie mógł się równać pod względem klasy 
z końmi wyścigowymi Anglii, Francji, Ameryki, Irlandii, a nawet Niemiec, 
o tyle możemy twierdzić z dumą, że hodowla konia arabskiego w Polsce 
stała najwyżej w świecie.

Dla systematyczniejszego przedstawienia hodowli koni w Polsce, 
omówię osobno hodowlę konia arabskiego, konia pełnej krwi, konia 
półkrwi, konia zimnokrwistego i konika, przy czym - nie mogąc się 
pokusić w obecnych warunkach o wyczerpanie zagadnienia - ograniczę 
się do ogólnego szkicu.

KOŃ ARABSKI

Koń arabski w Polsce odegrał bardziej doniosłą rolę niż w innych 
krajach, a to nie tylko ze względu na tradycyjny sentyment Polaka 
do konia orientalnego, ale również dlatego, że nadawał się on najlepiej 
do poprawienia konia rodzimego, posiadającego w swych żyłach dużo 
krwi orientalnej.

Historia hodowli konia arabskiego w Polsce rozpoczyna się na dobre 
w XVI wieku, kiedy Zygmunt August założył stado w Knyszynie. W nim 
był tzw. dział królewski, gdzie konie czystej krwi arabskiej były hodo
wane i trenowane najlepszymi wówczas metodami, a zarówno ogiery, jak 
i klacze zarodowe były dobierane na podstawie prób dzielności. Król 
Zygmunt August był w tym czasie jedynym władcą w Europie, który 
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posiadał tego rodzaju stado. O wysokiej wartości koni knyszyńskich 
wspominają kronikarze. Spotkałem się kiedyś z bardzo ciekawą 
wzmianką o dzielności i szybkości karej klaczy ze stada knyszyńskiego, 
na której uciekał z Polski Hemyk Walezy.

„Najstarsze gniazda koni arabskich w Polsce - to Chrestówka i Sza- 
mrajówka. Stado w Chrestówce na Wołyniu zwane stadem sławuckim, 
a należące do rodziny Sanguszków, sięga swym początkiem roku 1506. 
W roku 1791 zostało ono ostatecznie zorganizowane w kierunku wyłą
cznie arabskim, przez ks. Hieronima Sanguszkę, który przypieczętował 
swe zasługi w dziedzinie hodowli konia arabskiego tym, że w 1803 roku 
zorganizował pierwszą w świecie wyprawę po konie do Arabii. Po dwóch 
latach poszukiwań K. Burski, prowadzący ekspedycję na zlecenie ks. 
Hieronima, przyprowadził do Sławuty 5 ogierów i 1 klacz. Od tego czasu, 
aż do ostatnich lat przed wojną, ciągłe sprowadzanie cennych ogierów 
i klaczy wprost z pustyń Arabii dla odświeżenia krwi i utrzymania typu, 
stały się cechą charakterystyczną hodowli koni arabskich w Polsce”1.

1 E. Skorkowskl, Koń Arabski w Polsce, Tow. Hodowli Konia Arabskiego.
2 Tamże.

Charakter książki nie pozwala mi na przytoczenie historii wypraw 
po konie arabskie ani podanie dokładniejszych danych o importowa
nych koniach. Wspomnieć jednak muszę tutaj rok 1823, w którym 
przyszły do Polski konie Emira Rzewuskiego. Hr. Rzewuski poświęcił 
całe swe życie i majątek badaniu konia arabskiego w jego ojczyźnie. 
Zamieszkał on wśród Beduinów, przyjął ich zwyczaje, a nawet otrzymał 
tytuł „Emir Tage el Faker Abdel Nishane” i stał się bohaterem opiewa
nym w pieśniach. Wynikiem jego badań jest dwutomowe dzieło Sur les 
chevaux orientaux et provenants des races orientales, które jest pier
wszym dziełem o koniach arabskich. Emir Rzewuski przyprowadził mię
dzy innymi w 1819 roku z Arabii 8 ogierów i 12 klaczy dla króla 
wirtemberskiego do stada Weil. Po powrocie do kraju hr. Wacław Rze
wuski założył w Sawraniu słynne stado koni arabskich, które jednak 
po tragicznej śmierci Emira w 1831 roku rozpadło się, zasilając swą 
krwią szlachetną konie krajowe1 2.

Bardzo ważna była również wyprawa zorganizowana przez Juliusza 
hr. Dzieduszyckiego w 1845 r. Wtedy to przyszły do Polski między innymi 
3 klacze słynne ze swej szybkości, wytrzymałości i szlachetności, od 
których pochodzi elita późniejszych koni arabskich w Polsce i w świecie.

Od klaczy „Kuhejlan Adjuz”, nazwanej w Polsce „Gazelą”, pochodzi 
arabski derbista „Hardy”, którego rekord na torze był niepobity przez 
długi czas, „Czubuthan”, zajmujący drugie miejsce wśród arabskich ko
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ni w Polsce pod względem wygranych nagród i zwycięzca „Nagrody Mini
stra Rolnictwa” (wyścigu o dystansie 3200 m), oraz ogiery: „Benl-Bag- 
dad", „Abu Miech" i „Mazepa”.

Z klaczy „Kohileh Dajanieh”, nazwanej w Polsce „Miecha”, wywodzą 
się słynne klacze: „Pomponia II” (matka klaczy „Ba-Ida", która była 
jedną z pięciu najszybszych arabskich klaczy w polskiej historii wyści
gów w tym czasie), „Fanfara”, „Zorza Pełkińska”, „Mabrucha”, „Aeniza” 
i ogiery: „Pielgrzym” i „Almanzor”, ten ostatni - to ojciec wielu zwycięz
ców na torze wyścigowym.

Trzecią wybitną klaczą była „Kehileh-Mimrih”, w Polsce nazwana 
„Saharą”. Z jej linii pochodzi czołowa klacz stadniny janowskiej „Dziwa” 
- matka „Ofira”, ideału polskiego Kohejlana, do wyprodukowania które
go dążyły pokolenia hodowców konia arabskiego w Polsce.

Nawet Niemcy, pisząc o „Ofirze” w „Sankt Georg Sportzeitung”, wy
razili opinię, że jest on najpiękniejszym i najlepszym arabem w Europie. 
Z zawieruchy wojennej ocaleli niemal cudem Jego najwybitniejsi syno
wie: „Witraż”, „Wielki Szlem” i „Witeż”. Ten ostatni od razu wybił się na 
czoło jako champion i ojciec championów.

Oprócz wyżej wspomnianych, trzech histoiycznych klaczy: „Gazeli", 
„Miechy” i „Sahary”, sprowadzonych z pustyni w roku 1845, były także 
inne klacze o wielkiej klasie, które ustanowiły wybitne rody. Do takich 
należy: „Eslissa I”, pustynna „Habda Enzehi”, sprowadzona do Polski w ro
ku 1824 przez ks. Sanguszkę, z której rodu pochodzi wielu zwycięzców 
na torze, także „Milordka” ze szczepu „Saglawi Jedran", sprowadzona z pu
styni do Sławuty w roku 1816. Linia „Milordki” stała się drugą najlepszą 
linią w Polsce pod względem ilości i jakości zwycięzców na torze. Czołowe 
miejsce pod tym względem należało do rodu „Szweykowskiej”, od której 
pochodzi „Kostrzewa”, niepobita w dwóch sezonach zwyciężczyni kla
sycznego wyścigu „Oaks”; „Ikwa”, która wygrała „Oaks” i „Derby”; 
„Jagoda”, zwyciężczyni „Derby”, a także „Orzech” i „Flisak”.

Wyprawy po klacze i ogiery pustynne były kontynuowane pomiędzy 
dwoma wojnami światowymi. Ostatnia wyprawa po konie arabskie do 
Arabii miała miejsce w roku 1932. Wzbogaciła ona stado ks. Sanguszki 
o 8 arabów pustynnych.

Stada koni arabskich w Sławucie, Antoninach, Taurowie, Jezupolu, 
Białocerkwi, znane były w całym świecie i wiele słynnych zagranicznych 
stad zakładanych było na materiale zakupionym w tych stadach. Nawet 
sułtan turecki zwykł był kupować do swych stad konie arabskie z Pol
ski. W 1900 roku na międzynarodowej wystawie w Paryżu, klacz sła- 
wuckiego chowu „Melpomena” została odznaczona złotym medalem za 
„czystość krwi i doskonałą budowę”. Ogier „Van Dyck” był czołowym 
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ogierem w państwowym stadzie w Hiszpanii i jest wysoko ceniony w ro
dowodach tamtejszych koni arabskich, a antonińskiego chowu „Skow
ronek”, wyeksportowany do Anglii w 1913 r., stał się światowym 
championem arabów i głównym reproduktorem w Crabbet Park Stud. 
Ponadto kilku synów „Skowronka” zostało wywiezionych do Stanów Zje
dnoczonych, gdzie można zaobserwować wielkie zainteresowanie ho
dowlą konia arabskiego. Pismo fachowe „Horse and Hound" w Wielkiej 
Brytanii pisało w kwietniu 1944 r., że w ostatnich dziesięciu latach 
wiele stad koni arabskich w Ameiyce zostało założonych na materiale 
zarodowym sprowadzonym z Polski.

Od kilkuset lat - pisał autor artykułu - Polska hodowała swe 
araby w czystości i stało się praktyką polskich hodowców przywo
zić co 5-10 lat ogiery i klacze wyhodowane na pustyni.

Szkic historyczny hodowli konia arabskiego w Polsce nie byłby kom
pletny, gdybym pominął milczeniem rolę, Jaką odegrało w tej dziedzinie 
Towarzystwo Hodowli Konia Arabskiego. Ukonstytuowane w dniu 4 paź
dziernika 1926 r. przez hodowców i miłośników rasy arabskiej, było ono 
jedyną organizacją na śwlecie, działającą we wszystkich dziedzinach 
związanych z hodowlą i wyścigami koni arabskich w Polsce.

Już w roku swego powstania, towarzystwo wydało pierwszy tom 
Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich, do którego wpisano cały materiał 
stadny arabski, znajdujący się na naszych ziemiach. Coroczne zgłasza
nie przychówku do „Księgi” stwarzało zdrowe warunki do prowadzenia 
tej hodowli3.

3 Tamże.

Towarzystwo Hodowli Konia Arabskiego brało też czynny udział 
w imporcie i eksporcie konia arabskiego, sprowadzając do roku 1930 
- 26 klaczy i 17 ogierów, wywóz zaś rozpoczął się w roku 1929. Jak 
już wspomniałem, konie arabskie w Polsce posiadały międzynarodowy 
standard i były poszukiwane przez hodowców całego świata. Między 
innymi kilka polskich arabów zostało zakupionych przez gen. Dickin- 
sona.

Pisząc o polskich arabach niemiecki tygodnik „Sankt Georg” taki 
sąd wydał o hodowli konia arabskiego w Polsce:

Polska stoi pod względem hodowli arabskiej w pierwszym rzę
dzie, tak co do Ilości, jak i jakości.

Znaczniejsze stada koni arabskich w Polsce Odrodzonej to: stado 
ks. Romana Sanguszki w Gumniskach, Antoniego Wołk-Łaniewskiego 
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w Branicach, antonińskie stado hr. Romana i Józefa Potockich w Bo- 
heniu, bar. Wilhelma Bickera w Ujeżdzie, Braci Mencel w Niskołyzach 
Pawełcze, Witolda Czartoiyskiego w Pełkiniach, Teresy Raciborskiej w 
Breniowie, inż. Władysława Dunki-de-Sajo w Dubie i hr. Adama Bra- 
nickiego w Rosi. Na czele jednak tych wszystkich stad stało Państwowe 
Stado w Janowie Podlaskim4, założone w roku 1817, a za czasów Polski 
Odrodzonej przeznaczone do produkcji konia arabskiego i anglo-arab- 
skiego.

4 Tamże.
5 Stanisław Schuch, O hodowli konia pełnej krwi, dodatek „Polski Zbrojnej” 

poświęcony hodowli koni w Polsce, z 20 VI 1938, s. 14-17. Niniejszy rozdział niemal 
w całości oparłem na tym właśnie opracowaniu.

KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ

Pierwszymi propagatorami hodowli konia pełnej krwi angielskiej 
w Polsce byli: hr. A. Zamoyski, F. Eberhard, Jan Ursyn-Niemcewicz, 
a później L. Grabowski i L. Krasiński.

O historii tej hodowli w Polsce tak pisze Stanisław Schuch5:

W roku 1841 powstąje w Warszawie Towarzystwo Wyścigów 
Konnych spełniające w Polsce tę samą rolę, którą w Anglii spełnia 
Jockey Club i odtąd koń pełnej krwi angielskiej zaczął napływać do 
Polski coraz silniej. Hodowla jednak była bardzo kosztowna i do
piero od roku 1872 zaczęła czynić lepsze postępy z powodu pole
pszania się warunków życia gospodarczego. W 1878 r. został 
wprowadzony na wyścigach totalizator, co pozwoliło Towarzystwu 
Wyścigów Konnych znacznie rozszerzyć program gonitw, a to 
automatycznie pociągnęło za sobą rozwój hodowli koni pełnej krwi 
i umożliwiło Towarzystwu rozwój innych gałęzi działalności ho
dowlanej, szczególnie urządzanie wystaw koni. Stada powstawały 
jedne za drugimi, a istniejące dawniej rozszerzały się do niezna
nych rozmiarów. Hodowlę tę prowadzono ze znacznym nakładem 
pieniężnym, sprowadzając najprzedniejszy materiał zarodowy, 
przeważnie z Anglii, Niemiec i Austrii. Rozpowszechnione było 
również wysyłanie matek stadnych do najznakomitszych reprodu
ktorów zagranicznych, toteż hodowla w owym czasie stanęła na 
bardzo wysokim poziomie.

Rozmiar ówczesnych poczynań doskonale obrazuje fakt, że gdy zna
komity „Flying Fox” został nabyty przez E. Blanca za rekordową wów
czas sumę 37 000 gwinei i poszedł do Jardy, gdzie miał w roku 1901 

23



rozpocząć karierę reproduktora, wszystkie miejsca pod niego zostały 
rozchwytane momentalnie, chociaż cena stanówki była bardzo wysoka. 
Niemniej Jednak Ludwik Grabowski, złożywszy jedną z najwcześniej
szych ofert, uzyskał miejsce dla dwóch swoich klaczy.

Wysoki poziom produkowanego materiału pozwalał naszym hodow
com na wysyłanie swych koni na tory rosyjskie do Moskwy, Carskiego 
Sioła i Petersburga, gdzie z powodzeniem walczyły one z końmi rosyj
skimi. W roku 1880 stajnia Ludwika Grabowskiego zajęła pierwsze 
miejsce na liście wygranych całego Imperium Rosyjskiego, zdobywając 
30 800 rubli. Od tego roku hodowcy polscy święcić zaczęli triumfy i przez 
8 lat z rzędu utrzymywali się na pierwszym miejscu, zarówno na liście 
zwycięskich stajen, jak i stad.

Po roku 1903 zaczął się upadek hodowli konia pełnej krwi angiel
skiej, a to z przyczyny śmierci Jej głównych promotorów - L. Grabow
skiego i hr. L. Krasińskiego. Rewolucja 1905 roku też przyniosła 
w konsekwencji ciężkie czasy dla całego kraju. Radykalna poprawa 
sytuacji nastąpiła z przyjściem Fryderyka Juriewicza, którego m.in. 
zasługą była także ewakuacja ponad 200 koni do Odessy, gdzie konie 
te nie tylko przeżyły okres I wojny światowej, ale ich potomstwo 
biegało i w ten sposób pokrywało koszty utrzymania. Jeden z tych 
koni wygrał w 1918 roku odeskie „Derby”. W roku 1919 ewakuowane 
do Odessy konie powróciły do Polski i stały się zalążkiem hodowli 
konia pełnej krwi w Polsce Odrodzonej.

Dwoma wielkimi trudnościami, z którymi musieli się uporać ho
dowcy konia pełnej krwi w Polsce były: brak ogierów wysokiej klasy 
i przesilenie ekonomiczne, które odbiło się i na hodowli.

Z ogierów krajowych, wyhodowanych między dwoma ostatnimi woj
nami, które ze względu na klasę i budowę zaliczać się mogły do czoło
wych ogierów, wymienić można przede wszystkim ogiery takie, Jak: „Łeb 
w Łeb”, „Forward”, „Pasjans”, „Mat”, „Bandit”, „Faust”, „Jawor II”, a tak
że: „Batiar”, „Krater”, „Colombo” i „Eclair”. Wszystkie te ogiery dawały 
zupełnie użyteczne konie wyścigowe i klacze na matki, natomiast nie 
miały dostatecznej klasy dla dania wysoko wartościowych repro
duktorów. W ogóle wyhodowanie ogiera jest stokroć cięższe niż wy
hodowanie klaczy. Najlepszy dowód, że wiele doskonałych klaczy 
wyhodowano w Polsce przed wojną, ogierów zaś bardzo niewiele. Sytua
cja była w końcu tego rodzaju, że dla całego szeregu klaczy nie było 
w kraju odpowiednich ogierów i hodowcy zmuszeni byli pokrywać je 
niedostatecznie dobrymi, ze szkodą dla poziomu hodowli.

Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni wskutek nieopłacalnej go
spodarki rolnej, z którą związana była hodowla konia pełnej krwi, skie
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rowało główne swe wysiłki na utrzymanie egzystencji stad i nie chcąc 
dopuścić do zbyt wielkiej zniżki cen na roczniaki, starało się wszystkie 
fundusze przelewać na rachunek nagród i premii hodowlanych; nie 
mogło więc gromadzić pieniędzy na kupno czołowych reproduktorów. 
Ponieważ nie kupowało ich także państwo, a tylko wyjątki wśród ho
dowców mogły myśleć o zakupie własnego reproduktora (Krasne - 
„Ping-Ponga”, Suchowola - „Gainslow’a”), w ostatnich kilku latach wi
dzimy zmniejszenie się ilości ogierów, które ze względu na budowę i ma
sę nadawałyby się do hodowli konia półkrwi, oraz obniżenie się poziomu 
hodowli konia pełnej krwi.

Nie można w danym wypadku uważać, że sytuację tę ratowały uzy
skane z rewindykacji „Bafur" i „Villars”, które w 1939 roku już się 
skończyły i ze względu na swój wiek z roku na rok otrzymywały coraz 
mniej klaczy6.

6 Tamże.

Hodowla konia pełnej krwi związana jest nierozerwalnie z wyściga
mi. Wyścigi to selekcja, czego wielu nawet hodowców konia półkrwi nie 
chciało zrozumieć. Konie w ten sposób wyselekcjonowane i o prawid
łowej budowle miały za zadanie przekazywanie swej dzielności, szyb
kości i staminy koniom półkrwi, używanym w sporcie, wojsku i pracy 
na roli.

Hodowla konia pełnej krwi w Polsce miała odmienne oblicze niż na 
przykład w Wielkiej Brytanii, a to głównie ze względu na odmienną 
rolę, jaką koń pełnej krwi miał odegrać u nas. W Anglii hodowla konia 
pełnej krwi jest traktowana jako „Bloodstock Industiy”. Mając najlepsze 
w świecie warunki do hodowli konia pełnej krwi. Anglia jest jego pe- 
pinierą, z której cały świat stara się sprowadzać konie wyścigowe lub 
materiał zarodowy, przy czym ilość nagród wygranych przez najbliż
szych przodków (tzw. Winnig Families) decyduje, że za konie płaci się 
wprost bajońskie sumy. Dlatego selekcja w Anglii odbywa się przede 
wszystkim pod kątem otrzymywania konia zwyciężającego, choćby po
siadał on wady budowy etc. „They win in all shapes” - one zwyciężają 
bez względu na swą budowę - mówi angielskie przysłowie. Natomiast 
zastosowanie konia pełnej krwi w życiu praktycznym jest prawie żadne, 
poza użyciem ogierów do produkcji hunterów. Dlatego otrzymanie konia 
pełnej krwi o prawidłowej budowie i pokroju nie jest tak ważne jak 
w Polsce, jeśli tylko koń ten wygrywa i daje potomstwo wygrywające. 
W Polsce natomiast wyścigi miały być próbą konia i podstawą selekcji, 
przy czym od reproduktora wymagało się doskonałego extérieur, odpo
wiedniej kości i masy - poza dzielnością wykazaną na torze. Te od
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mienne wymagania miały głębokie uzasadnienie w tym, że koń pełnej 
krwi, poza małą grupką sportowców czy entuzjastów totalizatora, któ
rych interesowała jego kariera wyścigowa, miał za zadanie poprawić 
konia użytkowego, rolniczego i remontowego. Zadanie to koń pełnej 
krwi spełnia znakomicie, czego najlepszym dowodem jest fakt, że na 
wszystkich większych wystawach koni pierwsze nagrody i złote medale, 
tak w kategorii remontów, jak i kategorii konia rolniczego, otrzymują 
konie pełnej krwi lub półkrwi, po ogierach pełnej krwi. Rola konia pełnej 
krwi w hodowli konia półkrwi jest tym większa, im gorsze są drogi 
i większe przestrzenie, a więc im konieczniejsza jest wytrzymałość 
i szybkość, i dlatego w warunkach polskich lekki koń półkrwi miał 
większe zastosowanie niż koń ciężki.

KOŃ PÓŁKRWI

Hodowla konia półkrwi w Polsce7 szła dalej po zasadniczych liniach, 
które zarysowały się w poszczególnych dziedzinach w okresie zaborów. 
Większość Wielkopolski i Pomorza, północno-zachodnich części woje
wództw centralnych oraz pogranicze Prus Wschodnich wcielono do 
okręgu konia opartego na krwi niemieckiej - do hanowera włącznie. 
Część Lubelskiego, Kieleckiego, Wołyń oraz cała Małopolska tworzyły 
domenę konia szlachetnego, lżejszego, z dużą domieszką krwi oriental
nej, przy czym najcięższym dopuszczalnym typem był węgierski nonius. 
Krew niemiecka była na tym obszarze niedopuszczalna. Na reszcie tery
torium państwa można było wszelkie rasy i typy konia hodować bez 
ograniczeń.

7 Ten rozdział w znacznej części oparłem na opracowaniu: ppłk Adam Radomy- 
ski, Koń półkrwi w Polsce, dodatek „Polski Zbrojnej", poświęcony hodowli koni w Pol
sce, z 20 VI 1938, s. 9.

Pod pojęciem konia półkrwi na całym obszarze państwa rozumiano 
konia należącego do ras półkrwi angielskiej, arabskiej lub angloarab- 
skiej, posiadających swe księgi stadne. Do tych ostatnich wpisane być 
mogły konie posiadające w drugim pokoleniu wstecznym (zarówno ze 
strony ojca, jak i matki) co najmniej po jednym przodku odpowiednich 
ras czystych lub wysokiej półkrwi, względnie uznanego za uszlachet
nionego tą krwią. Konie półkrwi angloarabskiej nie mogły posiadać wię
cej niż trzy czwarte krwi angielskiej i więcej niż siedem ósmych 
arabskiej. Ponadto prawa wpisu nie miały konie wykazujące do trze
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ciego pokolenia wstecz włącznie przodków szeregu ras cięższych, wy
szczególnionych w rozporządzeniu ministra rolnictwa.

Większość naszych koni półkrwi oczywiście nie mogła wykazać się 
rodowodami o większej głębokości. Wyjątki stanowiły hodowle, które 
zdołały zachować choć część dawnego materiału zarodowego. Do połowy 
roku 1938 zapisano do wszystkich ksiąg stadnych łącznie 19 691 koni, 
z czego na półkrew angielską przypadały 1362 konie, a na półkrew 
angloarabską - 8237.

Dobrego konia półkrwi reprezentowała w Polsce przede wszystkim 
większa własność rolnicza, choć ostatnio również hodowla włościańska 
zaczęła zataczać coraz szersze kręgi.

Zależnie od dominujących prądów krwi, gleby, klimatu i upodobań 
ludności, posiadaliśmy w Polsce w ramach zasadniczych ras szereg 
odmian koni półkrwi (o pewnych cechach odrębnych). Wielkopolskę repre
zentował koń głównie półkrwi angielskiej, rosły, o większej masie i ka
librze kostnym, w pokroju prawidłowy, obdarzony wydatnym ruchem. 
W porównaniu do innych dzielnic jest on stosunkowo mniej suchy. 
Ostatnio od szeregu lat poddawano go umiarkowanemu osuszaniu 
przez krzyżowanie z folblutem, a następnie z końmi orientalnymi. Akcja 
ta dała na ogół pozytywne rezultaty oraz przekształciła szereg stadnin 
na angloarabskie. Poznańskie było największym dla armii rezerwuarem 
konia remontowego, a w szczególności wierzchowego.

Koń półkrwi na Pomorzu był pokrewny poznańskiemu, lecz ogólnie 
masywniej szy. Producentem ogierów półkrwi angielskiej dla zachodnich 
dzielnic kraju była Stadnina Państwowa w Racocie. Ponieważ hodowla 
WielKopołski i Pomorza oparta była na krwi niemieckiej, a przede wszy
stkim na wschodniopruskiej, więc też zadaniem Racotu było produkowa
nie typu konia półkrwi angielskiej o dobrym kalibrze (20-22 cm obwodu 
nadpęcia), lecz suchego i obdarzonego posuwistym ruchem, który stałby 
się polskim odpowiednikiem konia trakeńskiego, o suchej wszakże kon
stytucji i nie tak masywnego. Stadnina racocka była stosunkowo młoda, 
założona bowiem została w roku 1928. Materiałem wyjściowym były tu 
klacze beberbeckie, nabyte przez Rząd Polski przy okazji likwidowania 
na skutek zarządzeń oszczędnościowych niemieckiej Stadniny Państwo
wej w Beberbeck. W roku 1938 w Racocie znajdowało się 86 matek, 4 
reproduktory trakeńskie i około 100 sztuk młodzieży. Celem nakreślo
nym stadninie racockiej było osiągnięcie przez łączenie klaczy beberbec- 
kich z ogierami półkrwi angielskiej grubszego kalibru (na razie trakena- 
mi) o pokrewnych prądach krwi, potem zaś dodając od czasu do czasu 
w niewielkich dozach pełną krew angielską, celem przysporzenia hartu 
i szlachetności i znów powrót do ogierów półkrwi, możliwie własnej ra- 
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cockiej hodowli. Jednocześnie celem utrzymania należytego kalibru, sto
sowany był bardzo intensywny wychów, przy obfitym żywieniu, z szero
kim zastosowaniem pastwisk i wybiegów.

Na drugim miejscu pod względem dostarczanych remontów znaj
dowało się Kieleckie. Koń był średniej miary, suchy, szlachetny. Jego 
rodowody wskazywały znaczne zasilenie krwią arabską.

Lubelski koń półkrwi posiadał swe od dawna ustalone tradycje i był 
najsilniej reprezentowany przez półkrew angielską. Miał on wyraźne li
nie i ramy, był szlachetny i suchy. Z wad pokrojowych dość nagminnie 
występowała szablastość tylnych kończyn. Warszawskie i Łódzkie szły 
z powodzeniem po linii półkrwi angielskiej lub angloarabskiej, osiągając 
z roku na rok coraz lepsze rezultaty.

Koń małopolski był niewielki, w budowie harmonijny, o doskonałym 
gatunku tkanki organicznej, w utrzymaniu praktyczny i w pracy nie- 
zdarty. Zachód dzielnicy hołdował półkrwi angielskiej, natomiast część 
wschodnia skłaniała się bardziej ku orientalowi, co między innymi prze
bijało się w stosunkowo dużym odsetku koni siwych. Typy masywniej- 
sze stanowią konie po gidranach, noniusach, furiozach i lipizanerach, 
łączących się dobrze z klaczami miejscowymi. Posiadaliśmy tu parę 
okręgów dobrej hodowli włościańskiej, jak nowosądecki i żółkiewski. 
Konie gospodarskie spod Nowego Sącza przypominały typem historycz
nego konia polskiego.

Wołyń mógł się pochwalić kościstym i twardym koniem użytkowym 
- bądź półkrwi angloarabskiej, bądź angielskiej.

Czynnikiem zasadniczym, skierowującym hodowlę konia półkrwi na 
tory określone - było wojsko. Przepisy remontowe, uzupełnione instru
kcjami, odzwierciedlały najbardziej odpowiedni typ konia wojskowego. 
Był nim przede wszystkim koń realny, praktyczny, pozbawiony więk
szych efektów zewnętrznych, gwarantujący natomiast należyte wykona
nie oczekujących go zadań. Wojsko dążyło do konia średniego wzrostu 
i średniej masy, suchego, głębokiego, nisko przy ziemi i dobrze ożebro- 
wanego, na mocnej nodze, obdarzonego doskonałym ruchem. Z zalet 
wewnętrznych cechować go winny: dzielność, wytrzymałość, łagodność 
charakteru i co najważniejsze - niewybredność i zadowalanie się umiar
kowaną racją paszy. Zalety te może w sobie skupiać zarówno półkrwi 
anglik, jak arab lub angloarab. Ten ostatni miał najwięcej zwolenników.

Jak się przedstawiała przed wojną dzielność konia półkrwi, stano
wiąca najistotniejszy wyraz jego wartości? Odpowiedź na to pytanie 
wypada jak najlepiej, a ocenę główną wydało oczywiście wojsko. Jako 
koń bojowy wykazał on wytrzymałość, twardość, często nawet niezdar- 
tość. Według orzeczenia niektórych dowódców, ta ostatnia zaleta wystę
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powała tam, gdzie przewaga rodowodu była po stronie krwi orientalnej. 
Krew angielska odznaczyła się w sporcie - w biegach i w skokach. Wiele 
długodystansowych sprawdzianów - pojedynczych, grupowych i oddzia
łowych - wykazało zdolność do wysiłków dużych i długotrwałych. W spor
cie, jeśli nie cechowały nas częste i błyskotliwe zwycięstwa i rekordy 
poszczególnych koni lub ekip za granicą, to poszczycić się mogliśmy 
szeroką ławą koni wykazujących dobry i równy poziom ogólny. Pomimo 
tego statystyka wykazuje zdobycie na 55 meetingach zagranicznych 
1162 nagród jednostkowych, w tym 121 pierwszych oraz 18-krotne 
zwycięstwo w zawodach typu „O Puchar Narodów”. Wykaz zwycięstw 
krajowych i w „military” przedstawiałby kolumny długie i napęczniałe 
wymownymi cyframi. Ukoronowaniem sukcesów sportowych są wyniki 
IX Olimpiady w Berlinie. Polska wystawiła 7 koni półkrwi - wszystkie 
hodowli własnej, czym poszczycić się mogli obok nas tylko Niemcy. 
Konie „Bambino” i „Tośka” zdobyły trzy medale srebrne w konkursie 
konia wierzchowego, to jest w próbie najbardziej dla dzielności konia 
miarodajnej.

Przeprowadzone rozważania nad naszym koniem półkrwi podkreślają 
fakt znamienny, że jak dawniej, tak i ostatnio szliśmy w hodowli po 
pewnej linii wspólnej, unikając wzrostu i masy, a ceniąc szlachetność, 
umiar kształtów i dzielność, tak że można było zaryzykować twierdzenie, 
że historyczny koń polski odradzał się z popiołów i stawał do zaszczytnej 
rywalizacji z najlepszymi końmi sąsiadów.

KOŃ POCIĄGOWY

Jeśli chodzi o konia pociągowego typu cięższego, to poza prowin
cjami północno-wschodnimi, gdzie masowo chowano tzw. szwedy, to 
w Polsce typ konia zimnokrwistego był mało popularny, co zresztą mia
ło swoje uzasadnienie, gdyż zarówno małe stosunkowo zużycie maszyn 
w rolnictwie, Jak i kiepski stan dróg i duże przestrzenie faworyzowały 
konia pociągowego lżejszego, z dobrym ruchem. Również typ konia miej
scowego, o silnym podkładzie orientalnym, nie nadawał się do krzyżó
wek z koniem zimnokrwistym. Pomimo tego, że jedynie w zachodnich 
prowincjach dopuszczalne było używanie ogierów ardeńskich i małych 
belgów, na każdym niemal jarmarku końskim lub spędzie koni widy
wało się pewną ilość koni ciężkich, zwykle bardzo nieudanych, pocho
dzących z krzyżówek z belgami, perszeronami, meklemburgami etc. Na 
szczęście było ich z każdym rokiem mniej, wskutek dość nieprzejedna
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nej w tym względzie polityki hodowlanej czynników odpowiedzialnych 
za hodowlę koni.

Bardzo udaną hodowlą była hodowla tzw. szwedów, zwanych rów
nież gudbransdalami. Rasa ta powstała na początku XX wieku ze skrzy
żowania szwedzkich klaczy krajowych z ogierami norweskimi, chowanymi 
w miejscowości Gudbransdal, stąd też ich nazwa. Konie te były coraz 
bardziej poszukiwane, w miarę jak rozwijał się przemysł drzewny w Szwecji, 
a sprowadzone do północno-wschodnich części Polski okazały się dosko
nałymi końmi użytkowymi, odpowiadającymi w 100 proc, stawianym wy
maganiom oraz równie dobrymi do krzyżówek z miejscowymi końmi.

KONIK

Ten krótki zarys hodowli konia w Polsce nie byłby kompletny, gdy
bym pominął chłopskiego „konika”, który był najczęściej spotykanym 
koniem w gospodarstwach małorolnych, zwłaszcza w biedniejszych oko
licach. Reprezentowany w kilku odmianach, jak konik biłgorajski, hucuł, 
żmudzin etc., pochodzi on z miejscowej odmiany konia zamieszkującego 
w stanie dzikim lasy północno-zachodniej i środkowej Europy. Typem 
najbardziej zbliżonym do swego dzikiego przodka jest konik biłgorajski 
i jemu poświęcił długie lata studiów profesor Uniwersytetu Poznańskie
go - T. Vetulani, a potem profesor Uniwersytetu Wileńskiego - S. Hiller.

Konik biłgorajski - pisze profesor T. Janikowski w „Naturę”8 - 
jest to mały udomowiony chłopski konik, powszechnie spotykany w 
powiecie biłgorajskim. Jest on koloru myszatego, z czarną pręgą 
wzdłuż grzbietu od grzywy do ogona. Może on żyć bardzo długo, 
ciągle zachowując swą dużą żywotność. Prof. Vetulani opowiadał o 
koniku, którego widział Jeszcze stale bardzo ciężko pracującego w 
wieku 26 lat. Ogólnie mówiąc swym wyglądem przypomina on 
„leśnego konia” Szkocji, opisywanego przez Ewarta. Z drugiej zaś 
strony ma on pewne charakterystyczne cechy zupełnie odmienne
go typu, mianowicie stepowego tarpana [Equus caballus Gmelini 
Ant.). Biorąc to wszystko pod uwagę, prof. Vetulani doszedł do 
wniosku, że nasz konik musi być spokrewniony z tymi dwoma od
mianami, wprowadzając dla polskiego konika nową nazwę „leśne
go tarpana” lub Equus Gmelini Ant. forma silvática w ten sposób 
opisuje jego pochodzenie:

8 Przedruk za pozwoleniem z: „Nature" vol. 150, Dec. 1942, s. 681. Copyright © 1942 
Mac Millan Magazines Ltd.
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„Z, zapanowaniem stepowych warunków w Europie w okresie 
lodowcowym lub późniejszym, tarpan stepowy rozszedł się ze stepu 
graniczącego z Morzem Czarnym, do środkowej i północno-zachod
niej Europy. Jednak suchy, stepowy klimat nie zapanował na za
wsze. Stopniowo stawał się on coraz wilgotniejszy, a trawiaste 
przestrzenie zostały zastąpione przez lasy. Tarpan przyzwyczajony 
do życia w warunkach panujących na szerokich preriach, musiał 
się wycofywać krok za krokiem z północo-zachodu w okolice swych 
przodków nad Morzem Czarnym, gdzie pozostał aż do roku 1880. 
W tym fatalnym roku ostatni tarpan stracił życie w czasie dzikiego 
polowania. Z tych tarpanów, które nie powróciły nad brzeg Morza 
Czarnego, część musiała zginąć z powodu surowych warunków 
klimatycznych. Inne, bardziej twarde i odporne, zahartowały się i 
przystosowały do nowych warunków życia w lesie, podlegając sto
pniowo pewnym przeobrażeniom, a w końcu rozwijając się w typ 
nowego konia leśnego. Jego skamieniałe szczątki mogą być znalezione 
w wykopaliskach we wszystkich częściach środkowej i północno-za
chodniej Europy wraz ze szczątkami innych członków leśnej farmy, 
jak jeleń, dzik, dziki kot i łoś...

Dane historyczne wskazują, że rejonem, który był pierwotnie 
zamieszkiwany przez dzikiego leśnego konia, z którego potem roz
winął się udomowiony konik biłgorajski, była Wielka Puszcza Bia
łowieska, około 52°75’ szer. płn. i 24° dl. wsch. Ta słynna puszcza 
była zwiedzana w XVIII w. przez Francuza - Hacąueta, który widział 
dzikiego leśnego konia z krótką stojącą grzywą i opisał go w swej 
pracy wydanej w 1794 r. W XIX w. polski pisarz Koźmian opo
wiadał, że dziki leśny koń Białowieży został sprowadzony w końcu 
XVIII w. do prywatnego zwierzyńca hr. Zamoyskiego koło Biłgoraja. 
Jednej niezmiernie ostrej zimy w początkach XIX w. konie te, ży- 
jące jeszcze w stanie wolnym, zostały połapane i rozdzielone po
między chłopów okolicznych wiosek, gdzie ułaskawione i krzyżowane 
dały myszatego konika chłopskiego, przy czym znaczna część spo
śród nich zachowała czystą krew swych dzikich przodków”.

W 1936 roku prof. Vetulani poczynił pewne starania chowu 
leśnego konia ponownie w jego dzikim stanie. Między końmi, które 
z powrotem znalazły się w Puszczy Białowieskej, były: ogier „Tref’ 
i klacz „Czajka”, posiadające znamienną i jedyną właściwość zmia
ny swej maści na białą w sposób właściwy pewnym dzikim zwie
rzętom - bielakowi i pardwie.

Po trzech latach hodowli liczba koni w Białowieży wzrosła do 
18, z których 8 urodziło się na wolności. Niektóre z nich odzie
dziczyły właściwość zmiany maści na białą w zimie.

Według prof. Vetulaniego, zagadkowy dziki biały koń, opisy
wany przez Herodota jako pasący się na północnych błotnych prze
strzeniach, mógł być równie dobrze polskim dzikim konikiem 
pasącym się na poleskich bagnach, położonych blisko Białowieży.
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Obok konika w czystej jego formie, bardzo cennym koniem był tzw. 
mierzyn, czyli koń między dwoma miarami, małą i średnią. Mały wzrost 
konika i większego od niego mierzyna wynagradzany był cechami dzie
dziczonymi od dzikich przodków przez kolejne pokolenia, jak twardość 
i nadzwyczajna odporność na głód, słotę, zimno, doskonałe wykorzy
stywanie najgorszej paszy i wprost nieproporcjonalna do małego wzro
stu i masy - siła.

Mierzyny były poszukiwane do kopalń, a także w ostatnich czasach 
przed wojną przez Niemców dla celów wojskowych. Nauczeni smutnym 
doświadczeniem I wojny światowej, której trudy najlepiej znosiły konie 
hodowli polskich chłopów, podczas gdy inne masami padały, Niemcy 
starali się wyposażyć nie zmotoryzowaną część swej armii właśnie w pols
kie, wychowane w biedzie, mierzyny, gdyż dawały one dużą gwarancję 
zniesienia braku paszy, ciężkich warunków klimatycznych i wysiłku 
ponad normę. Handlarze koni pod samą granicą pruską urządzili tzw. 
„brudzalnie”, gdzie konie - chowane nie zawsze w ciężkich warunkach 
- zapuszczali, odchudzając Je i nie czyszcząc, i takie sprzedawali Nie
mcom za grube pieniądze. Nie należy z tego wyciągać wniosku, że brak 
dbałości o konia był cechą polskich włościan, wręcz przeciwnie. Wielu 
z nich posuwało swą troskę o konia tak daleko, że w zimie na postoju 
zdejmowali kożuch z siebie, aby nim nakryć konia.

Mierzyny wzbudziły bardzo wielkie zainteresowanie w Niemczech, 
gdzie w czasie tej wojny zajęto się poważnie ich hodowlą. Ponadto klacze 
tego typu zdobyły sobie bardzo wysoką cenę przy produkcji mułów. 
Wydawany przez Imperial Bureau of Animal Breeding and Genetics 
przy Uniwersytecie Edynburskim trzymiesięcznik „Animal Breeding Abs- 
tracts”, będący przeglądem literatury hodowlanej wszystkich krajów, 
zwłaszcza prac wnoszących coś nowego do nauki hodowli zwierząt do
mowych. bardzo często zamieszczał wyjątki prac niemieckich w czasie 
tej wojny, dotyczące polskiego mierzyna, zwanego przez nich „Panie 
Pferd”. Zabawna ta nazwa pochodzi z czasów wojny 1914-1918 i jest 
pewnego rodzaju asocjacją myślową u Niemców tych koni z Polakami, 
którzy stale tytułują się per „pan”.
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Wierny swemu panu 
i nie żałujący swych wysiłków, 

stały w swym przywiązaniu 
i piękny w swym wyglądzie, 

.... oto mój hołd złożony koniowi.

(Major Hiram E. Tuttle, US Army)



KOŃ^“
W PRZYSŁOWIACH,

LITERATURZE
I MALARSTWIE

KTOŚ powiedział, że koń jest najszlachetniejszym tworem Boga i jego 
największym darem. Powiedzenie to w dzisiejszych czasach byłoby ana
chronizmem, niemniej jednak w czasach kiedy powstało - nie wzbu
dzało najmniejszych zastrzeżeń. A były to czasy, kiedy drogi w Polsce 
były tak kiepskie, że mawiało się: „Polski most, niemiecki post, cygań
skie nabożeństwo - a wszystko to błazeństwo” i koń był nie tylko to
warzyszem na wojnie, siłą roboczą w czasie pokoju, ale i najlepszym 
środkiem lokomocji. Stał się on nieodłącznym towarzyszem Polaka od 
kolebki do grobu, dzielił trudy pracy na roli i niebezpieczeństwa wo
jennych potrzeb, a w spokojnych chwilach życia wiejskiego był najmil
szą rozrywką na łowach z chartami lub sokołami, którą stary Polak 
określał w trzech słowach: „Konik, charcik, ptaszek”. Wielkie też miał 
on znaczenie przy formowaniu się charakterów młodego pokolenia. Stare 
przysłowie mówi: „Gdy poznasz w dziatkach, że z nich będą męże, cac
kiem ich nie tul, daj konia, oręże!” Polak z czasem zrósł się tak z koniem, 
że w żadnej ważniejszej okazji inaczej jak konno nie występował. Konno 
podróżował, konno wybierał swego króla, konno udawał się na sejmy 
i sejmiki, konno strzegł swych granic, a gdy odprawiał doniosłe posel
stwo, koń pod nim gubił złote podkowy na ulicach Rzymu. Stare ruskie 
przysłowie mówi: „Lach bez konia, to ryba bez wody, ciało bez duszy, 
chłop bez świni, Żyd bez kozy, a gospodarstwo bez kota na zapiecku”. 
Tę pasję do koni u Polaków gromił już Skarga, kiedy grzmiał z kazal
nicy: „Milszy wam syn kobyli, niźli Syn Boży”.

Chociaż wojna obecna nie wysunęła naprzód formacji konnych, a w 
życiu pokojowym na wielu polach koń został wyparty przez motor, to 
jednak pozostał on w życiu gospodarczym, wojskowym i w sporcie, i nie
wątpliwie w wielu krajach będzie on odgrywał doniosłą rolę jeszcze przez 
długi czas. Najlepszym tego dowodem jest olbrzymi rozwój hodowli koni 
użytkowych nawet w krajach, które dysponują wielkimi kapitałami i o 
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rolnictwie z bardzo dobrze posuniętą mechanizacją, jakimi są Anglia 
i Stany Zjednoczone. Ich hodowcy organizują się w związki o coraz 
szerszym zasięgu i nie szczędzą ani wysiłków, ani też pieniędzy dla 
wytworzenia jak najlepszego typu danej rasy.

Jak głęboko koń zapad! w duszę Polaka i jak bardzo był związany 
z naszą przeszłością, mówią również niezliczone przysłowia o koniach, 
w których koń jest wyliczany jako miara szczęścia i tym podobne. Jak 
pisze Witkiewicz:

Mowa nasza zachowała mnóstwo dowodów tej miłości konia, te
go przesiąknięcia życia, obyczajów, stosunkiem do konia. Koń i jego 
stosunek do człowieka cisnął się często w usta mówców, pod pióro 
poetów lub po prostu ludzi potrzebujących wyrazić swą myśl lub 
chwilowy stan uczuć. Kiedy Żółkiewski przedstawia królowi jeńców 
spod Kłuszyna, jeden z dygnitarzy, w mowie do króla, wykazując do
niosłość tego zwycięstwa, mówi, że dokonane ono zostało w kraju, 
o którego „rubieże ledwie dawniej polskie sięgało kopyto”. W tym jed
nym słowie, rzuconym we wspaniale pomyślanej mowie, jest nieza
przeczalny znak, że naród ten pieszo nie chadzał, że tam. gdzie on 
sięgał, niosło go kopyto tego dzielnego, wytrzymałego i mężnego pol
skiego konia.1

1 Stanisław Witkiewicz, Juliusz Kossak.

Ciekawa pod tym względem jest statystyka w Księdze Przysłów Pol
skich Adalberga. Najwięcej, bo 412 przysłów odnosi się do Boga, po 
Bogu - do szczęścia, chleba, psa i konia. O koniu mówią 264 przysłowia 
i należą do najlepszych.

Szczęśliwy, jakby go kto na sto koni wsadził.

Słowo się rzekło, kobyła u płotu.

Od łyczka do rzemyczka, od rzemyczka do koniczka, 
od koniczka do stryczka.

Nie rzucaj kamykiem, nie bij konia rzemykiem, nie 
mierz ze strzelby do nikogo, bo możesz przypłacić 
drogo.

Czekaj tatka latka, aż kobyłę wilki zjedzą. 1
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Kto bywa na koniu, ten bywa i pod koniem.

Nie żal spaść z dobrego konia, choćby na środku rynku.

Kiedy spaść, to z dobrego konia.

By koń o swej sile wiedział, nikt by na nim nie usiedział 

Ugłaskanego i ujeżdżonego konia lada kto dosiądzie. 

Pierwej konia zrozumieć niżli na nim siedzieć.

Siedzi na koniu jak pies na płocie.

Nikt nie kupuje konia z maści, ale z cnoty.

Młody koń w pieniądze, a stary z pieniędzy.

Staremu folguj, młodym harcuj.

Wziąłeś konia, weź i bicz.

Pańskie oko konia tuczy.

Ludzi rządzimy mowami - konie rządzimy wodzami.

Konia urodziwego więcej do powinności głaskaniem 
przywiedziesz, niż biciem.

Koń o święto nie prosi, tylko postu nie lubi.

Koń dla owsa, pies dla chłeba, ptak dla mięsa - siła 
się nauczyć radzi.

Jak dasz koniomjeść, tak cię będą wieźć.

Kto koniowi obrok rachuje, ten piechotą chodzi.
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Źrebię tureckie, dziecię szlacheckie, wyżlę niemieckie, 
najlepiej chować.

Dzielni z dzielnych się rodzą, dobroć idzie rodem i znać 
ojcowską cnotę w źrebcu nawet miodem.

Koń konia, a nie mula rodzi.

Marcowe źrebię, marcowe szczenię, marcowe dziecię - 
nie lada co bywają zawżdy.

Na święty Wojciech kobyli pociech.

W dzień Szymona Judy boi się koń grudy.

Z cudzego konia i w pól drogi zsiadaj.

Darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy.

Qui kobylkam non habet, piechotare debet.
(Kto nie ma kobyłki, powinien chodzić na piechotę.)

Biały cały albo wszystek dobry i chrobry, albo 
wszystek pies.

■ Jak to powiadają, u konia oczy i nogi jelenia, chód 
wilka, chrapy łosia, a pierś niewiasty.

Noga jak u samy, pierś jak u panny.

U pięknego konia ma być głowa  jak u panny, pierś jak 
u wdowy, nóżka jak u dziewczęcia. '

Jest rzecz piękna: koń dzielny, białogłowa grzeczna.

Konia cieszy owies, krowę koniczyna, starego 
pieniądze, młodego dziewczyna.
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Najmężniejszy rycerz, najśmielszy Jeździec na koniu, 
zwykle do pląsów bierze najlepszą tanecznicę.

Konia i niewiasty trudno dostać ze wszystkimi cnotami.

Konia nie bij. sługi nie lżyj, żony nie drażnij - chceszli 
mieć z nich statek.

Z koniem nie igraj, niewieście nie ulegaj, pieniądze sam 
chowaj, chceszli szkody ujść.

Konia nie pożyczaj, a niewieście nie wierz.

Koń - kobieta, to bryka, to nawyka, a Jak weźmie na 
kieł - to powieś uzdeczkę na kołku i idź pieszo.

Koń, panna i wino wielkiego ochędóstwa potrzebują.

W koniu wiosna - w pannie ślub wady odkrywa.

Kto konia nie spróbuje, kulawego kupi, i kto panny nie 
znając żeni się - ten głupi.

Konia sprzedaj daleko, żeń się blisko.

Komu się konie darzą a żony, ten nie żebrze chleba.

Dobrze to, komu się konie wiodą a żony.

Końjeźdźcem, żona mężem stoi.

Konia ślepego, chłopa starego, brzydkiej jejmości 
nikt nie zazdrości.

Do konia i białogłowy przystępuj śmiało.

Do kobiety i konia z przodu się przystępuje.
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Więc koń srokacz, żona Magda, co ma Bóg dać, 
to i tak da.

Płot trzy lata, kot trzy płoty, człek trzy konie, 
koń trzy koty.

I wiele, wiele innych...
Przedmiotem specjalnych wierzeń, które również ujawniły się w nie

zliczonych przysłowiach, były znaki i maści konia. Przede wszystkim 
wierzono, że sama maść przesądza już o pewnych zaletach lub wadach 
konia. Źródło tego wierzenia ma swoją podstawę w teorii greckiego filo
zofa Aiystofanesa, który twierdził, że wszystko co istnieje na świecie 
pochodzi z czterech żywiołów: wody, ognia, powietrza i ziemi, i w zależ
ności od przewagi jednego żywiołu nad drugim, występują Jego cechy 
fizyczne i cechy charakteru. Starzy Polacy adaptowali tę teorię również 
i do koni i mówili, że element wody przeważa w koniu białym jak mleko 
(bezbarwność wody odpowiada brakowi pigmentu w sierści konia), konie 
te są flegmatyczne, powolne i miękkie. Konie karę (w których przeważa 
żywioł ziemi) są melancholijne, ciężkie i o słabym sercu. Kasztany od
powiadają elementowi ognia, są niezmiernie gniewliwe, łatwo podnieca
jące się, lekkie, rzadko o wielkiej sile - „Gdy cię śpieszą nie siadaj na 
kasztana”. Element powietrza przeważa u gniadych - stąd ich suchość, 
krewkość i miłe usposobienie. Gniade zresztą, choć były w Polsce bar
dzo pospolite, to jednak były bardzo cenione, jako najbardziej odpo
wiadające polskiemu klimatowi.

Najwięcej jednak Polacy kochali i cenili siwe, jak przypuszczam 
może dlatego, że posiadały one dużo krwi arabskiej i stąd ich łagodność 
przy ognistym temperamencie, wytrzymałość, szybkość, rozum.

Nad siwego w świecie nie ma, szpak choć chwyci, 
nie dotrzyma

Kto nie miał siwego, ten nie miał dobrego.

Nie dziwota Siwcowi wojna.

Dobrze ciągnie kary, jeśli mu siwy pomoże.

Żelazna maść, żelazny koń.
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Była w Polsce też odmiana koni Sahajdacznego - biały z czarną 
skórą, ze stada po Konaszewiczu Sahajdacznym. Były to konie dosko
nałe, choć późno dojrzewające. „Biały z czarną skórą, ponad inne górą”, 
mawiano. Konie białe były od dawna używane przez wodzów i królów. 
Powiadają, że w średniowieczu papież i cesarz rzymski narodu niemiec
kiego starali się' zachować tylko dla siebie przywilej używania pod 
wierzch koni mlecznobiałych, a Dżingis Chan miał ich w swym stadzie 
10 000. Z białymi końmi, jeśli chodzi o reprezentację, skutecznie rywa
lizowały taranty, tj. białe z plamami czarnymi, gniadymi i kasztanowa
tymi, o wielkości małego Jabłka. Konie te były rzadkie i doskonałe. 
Skaro-gniade uważane były za nieszczęśliwe na wojnie.

Obok maści cisawej, będącej maścią najczęściej spotykaną wśród 
koni rasy polskiej (np. koń Jana III, na którym był pod Wiedniem), 
odróżniano maść „izabelowatą”. Nazwa ta pochodzi od imienia królowej 
kastylijskiej Izabelli, która uczyniła ślub, że nie będzie zmieniać koszuli 
aż do powrotu męża z wojny. Po pewnym czasie koszula ta odcinała sie 
zupełnie wyraźnie od białej kryzy, zmienianej co dzień. Stąd konie kolo
ru ciemnej kawy z białą grzywą i ogonem zwano „izabelowatymi”.

Srokaczy używano obok siwych dla trębaczy. „Niech będzie srokaty, 
byle nie nosaty”, mawiano, a czwórki dobranych srokaczy miały wielką 
cenę jeszcze za czasów mojego dzieciństwa.

Podobnie jak maście, tak i odznaki były przedmiotem przesądów 
i wierzeń. Gwiazdka, strzałka i chrapka upiększały konia, nie lubiano 
natomiast szerokich łysin, zwanych „latarniami” („Wyrwał się jak z łysą 
kobyłą na targ”), ani też białych warg, tzw. „żabiej mordy”. O koniu 
z opadłą ze starości wargą dolną i zerwanymi nogami mawiano, że „pa
cierz mówi i klęka do przysięgi”. Nie było Jednak nic tak ujemnie mó
wiącego o wartości konia, jak wielka łysina i cztery nogi białe za kolana 
(„Cztery nogi białe i piąta łysina, Jeśli koń dobry, to wielka nowina”). 
Innymi odznakami, do których przywiązywano wagę, były „wichry”, zwa
ne także „orlimi piórami” lub „odwrotami”. Ich ilością i umiejscowieniem 
mierzono wartość koni szlachetnych lub też z nich wróżono los jeźdźca. 
„Wicher” za popręgiem wróżył śmierć jeźdźcowi. Poza tym u koni orien
talnych wielce cenione były „palce Mahometa”, podłużne znaki na pier
siach wskutek odwrotnego kierunku sierści, o metalicznym odblasku. 
Mawiano o takich koniach, że pochodzą z rodu koni Proroka.

Wiele przesądów, jak i pięknych wierzeń dotyczących koni przyszło 
do Polski ze Wschodu. Jednym z takich pięknych, pełnych rozczulającej 
troski o konia zwyczajów, było branie na ręce rodzącego się źrebaka, 
wierzono bowiem, że z chwilą upadku źrebięcia na ziemię, złe demony 
odłamywały mu niewidzialne skrzydła u nóg.
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Wobec tak powszechnej obecności konia w życiu polskim i lak wiel
kiego jego w naszym kraju umiłowania, naturalne i oczywiste jest, że 
pojawia się on w utworach prawie wszystkich czołowych polskich pi
sarzy. Zarówno prozaicy, jak i poeci poświęcają koniowi bądź to całe 
utwory, bądź też obszerne fragmenty swoich dzieł. Datuje się to od 
najdawniejszych czasów i trwa aż do dziś.

Najwięcej kart poświęcono koniowi bojowemu. Polacy więcej niż ja
kikolwiek inny naród w Europie walczyli konno - kraj nasz, pozbawiony 
granic naturalnych, prowadził wojnę ruchową. Echa licznych wojen po
brzmiewają w twórczości ówczesnych pisarzy, np. w wielkim poemacie 
Wacława Potockiego Wojna Chocimska. Nie od rzeczy będzie wspomnieć, 
że to samo zwycięstwo uwiecznione zostało w poemacie dubrownickiego 
poety Iwona Gondulicia - Osman, w którym ze specjalnym znawstwem 
opisane są rumaki polskie i tureckie.

Koń jako towarzysz wypraw bojowych, zabaw i pracy pojawia się 
często na kartach przebogatych Pamiętników Jana Chryzostoma Paska. 
Wiele barwnych opisów walk konnych przeczytać możemy w Sienkie
wiczowskiej Trylogii.

Sławę kawalerii polskiej wskrzesił okres wojen napoleońskich. Szar
żę pod Somosierrą, liczne bitwy i utarczki po mistrzowsku opisał w Po
piołach Stefan Żeromski. Stworzył tam także wspaniałe sceny życia na 
wsi, a w nim - i piękne konie.

Także w twórczości naszych wielkich wieszczów, Mickiewicza i Sło
wackiego - nie mówiąc o innych poetach i pisarzach - znajdujemy wiele 
wzmianek o koniach.

Piękne strofy Dumy o Wacławie Rzewuskim Juliusza Słowackiego:

Po morzach wędrował - był kiedyś Farysem, 
Pod palmą spoczywał, pod ciemnym cyprysem, 
Z modlitwą Araba był w gmachach Khaaba, 

Odwiedzał proroka grobowce.

Koń jego Arabski był biały bez skazy.
Siedmiokroć na koniu przeleciał step Gazy,
I stał przed kościołem, i komem bił czołem, 

Jak czynią w Solimie wędrówce.

Miał drogę gwiazdami znaczoną na stepie,
I życie niósł własne w skrzydlatym oszczepie,
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Błądzący po świecie zaufał w sztylecie,
Bo sztylet mu dała dziewica.

Gdy nocą opuszczał haremu krużganki,
By odciąć drabinę wziął sztylet kochanki;
Choć broń była żeńska, lecz stal Damasceńska, 

Hartowna - i złota głowica.

A kiedy odjeżdżał - ta bladła i mdlała,
O sztylet prosiła, bo zabić się chciała.
„Żyj długo - bądź zdrowa dziewico stepowa, 

„Twój sztylet położy mnie w grobie.

„Bo kiedy już przeszłość ten step mi zakryje, 
„Gdy żyć będzie ciężko, to sam się zabiję, 
„Bo dziką mam duszę. Więc sztylet mieć muszę,

„Twój sztylet mieć muszę przy sobie.”

Smutnego uniosły Arabskie latawce,
Bo znikła z krużganku, bo widział w sadzawce 
Pod oknem, w ogrodzie, fal koła na wodzie

I białą zasłonę... O Lachu!...

I nocą obaczył kraj miły rodzony,
Gdy księżyc się wznosił na stepach czerwony. 
W noc nawet i ślepy poznałby te stepy

Po kwiatów rodzinnych zapachu.

A niwa mu do stóp kłaniała się złota,
I marzył że wiemy druh wyjdzie przed wrota.
Lecz druhów nie było... Pod zimną mogiłą

Posnęli - gdy błądził w pustyni.

Więc jechał samotny, nieznany nikomu,
Lecz jeszcze z dziedzińca, od wrót swego domu 
Odwrócić chciał konia i jechać na błonia

Gdzie błądząjak wiatr Beduini.

Lecz konia podkowy rozkute od rzemion,
I koń był zmęczony... Więc skoczył ze strzemion 
I wszedł do siedziby, bez zamka, bez szyby.

Gdzie rosą próchniało obicie.
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I miło mu było gdy ujrzał te skały
Nad ciemnym Smotryczem gdzie orzeł żył biały,
I wił sobie gniazdo; nadziei był gwiazdą, 

Po nieba szybując błękicie.

Dla konia w ogrodzie budował altany,
I żłoby pozłacał - z kryształu dał ściany.
Przed Cara żołdakiem mógł uciec tym ptakiem 

Daleko - i wolnym być zawsze.

I ludzi żałował, że żaden z nich nie miał
Szybkiego tak konia - więc każdy oniemiał,
I byłjakby głazem, pod Cara rozkazem,

A były rozkazy co krwawsze.

Raz, starym zwyczajem pomarłychjuż rodzin.
Ten Emir Arabski w dzień pańskich narodzin, 
Na sianie, za stołem, z przyjaciół swych kołem

Połamał opłatek i spożył

A potem Jak przodków święcono zwyczajem, 
Wniósł toast nadziei stoletnim tokajem:
„Żyj Polsko wiek sławy!" Wtem goniec z Warszawy 

Przyleciał - zawołał: „kraj ożył!”

Więc Emir w stepowe zapuszcza się szlaki,
A za nim na koniach buńczuczne kozaki,
W czerwieni i w bieli, po stepach płynęli,

Po smutnych kurhanach przeszłości.

I cały ten szereg błyszczący od stali,
Zrównanym galopemjak morze się fali;
Gdzie słychać dział huki, tam lecą buńczuki,

Jak gwiazdy z ogonem jasności.

Emira kozaki gdy błądzą przez wrzosy, 
Umieją pieśń dziką rozłamać na głosy.
Pieśń z echem odsyła stepowa mogiła,

Pieśń grzmiącą „ho urra! nasz Emir!”

Do Cara pieśń doszła - wściekłością się pienił,
I głowę Emira na ruble ocenił,
Bo myślał że w kraju, z hordami Nogaju, 

Czyngiskan szedł - Batt - lub Kantemir.
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Bo umiał Rzewuski, Jak Arab stepowy, 
Płachtami rumakom ogłuszyć podkowy,
I cicho, gdy spali, pod obóz Moskali

Podkradać się - bić... i brać działa

Więc ściągrtąłjak wszyscy ściągali pod Daszów, 
Gdzie nasza konnica ze szczękiem pałaszów, 
Z wesołym okrzykiem, stanęła w mur szykiem,

I chmurą proporców powiała.

A kiedy z mgły srebrnej wybiło się słońce, 
Ujrzeli Moskałów - straż przednią i Dońców, 
Mur dział, Jak mur złota, a za nim piechota

W bagnety porosłajak zboże...

I cicho... Wtem bomba śmierciami ciężarna 
Upadła w szeregi zwichrzona i czarna.
A nasi w tej chwilijeszcze się modlili,

Do nieba wołali - „O Boże!”

I razem bomb tysiąc zaryło się w stepy, 
Rozpękłe wrącemi ciskały czerepy
I grzmialy dopokąd piechoty czworokąt

Nasz Emir opasał konnicą.

I strasznie Ją ściskał, w żelazne brał skręty, 
Przedniemi nogami na bagnet koń wspięty, 
Takjak oczerety, połamał bagnety,

W złamanych miecz wiał błyskawicą.

Przemogliby nasi - choć bój był rozpaczny... 
Wtem wódz od armaty dał rozkaz dwuznaczny: 
„Konnica na skrzydła!” zwinęli wędzidła,

Odbiegli - ostygli w zapale.

I popłoch się wmięszał - ów co był przyczyną 
Wszczętego popłochu, nie przeżył godziną. 
Bojaźni nie dzielił, dwa działa wystrzelił,

I sam się zastrzelił na dziale.

On może wśród bólów ostatnich zgryzoty, 
Pamiętał że dzieci zostawił sieroty.
Lecz śmierć zwyciężyła, niech dziś więc mogiła

Ma łzy a nie skargi wygnańca.
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A Emir gdy ogień ucichał armatni, 
Ujeżdżał z rozpaczą - choć zjeżdżał ostatni. 
Któż męstwa zaprzecza? gdy szczerby nić miecza 

Powlekły -jak perły różańca.

A kiedy opuszczał kraj miły - rodzony,
Znów księżyc się wznosił na stepach czerwony...
„Leć prędzej po błoniu, odpoczniesz mój koniu

„Gdy w ziemi staniemy Tureckiej.”

„O koniu! mój koniu gdzie twoje zalety?
„Czyś może się rozkuł deptając bagnety?
„Czyś złamań w kul wietrze? stój koniu - opatrzę

„Czy nie ma gdzie kuli zdradzieckiej?”

„Ha zdrowy! to dobrze... lecz jechać w noc trudno.
Więc chatę na stepach upatrzył odludną. 
Koń zimne gryzł kwiaty, a Emir wśród chaty 

Zmęczony zalegał na ziemi...

I zasnął głęboko - bo trud go osłabił...
Śpiącego od Cara najęty chłop zabił,
I sztylet dziewicy, do złotej głowicy 

W pierś nurzył rękami drżącemi.

O! czemuś Emirze nie oddał kindżała
Stepowej dziewicy, gdy zabić się chciała.
Dziś ona śpi w fali, lecz dar jej ze stali

Na wieki w twem sercu zostanie.

A w Moskwie z dział bito na górze pokłonnej,
I miasto się trzęsło od pieśni studzwonnej. 
Cieszył się Car Ruski, że Emir Rzewuski 

W stepowym śpi cicho kurhanie.

Najpiękniejszym jednak hołdem złożonym koniowi jest poemat Mo- 
hort Wincentego Pola, poświęcony całkowicie rycerskiej służbie żołnierza 
i konia w obronie granic Rzeczypospolitej. Oto jego fragment:

Dwa były stada: jedno zwał hetmańskim,
W nim rosły konie polskiego zawodu, 
Drugie nazywał zazwyczaj sułtańskim. 
To już drobniejsze, choć wielkiego rodu.
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Kiedyśmy stada objeżdżali w koło. 
Zawołał ku nam pan Mohort wesoło: 
„No. tu Jest arkan, więc panowie młodzi, 
Kto chce mieć konia, niechaj arkan rzuci. 
I weźmie konia, co w tabunie chodzi, 
I niech na obiad do nas na nim wróci!"

Więc Jaki taki w rzemiośle nieznanym 
Próbował szczęścia i rzucał arkanem, 
Ale daremnie -

„Hej, hej! na szczęście nasze. 
Że dziś z Tatarem nie wojuje Lasze”. 
Zawołał w końcu, gdy spłoszone konie 
Już się poczęły rozbiegać po stronie: 
Lecz gdy po chwili rozsypane z rzadka 
Stanęły znowu - rzeki - „OtoJest matka! 
Ta klacz wilczata. co tutaj na przodzie, 
I ona wiecznie całe stado wiedzie;
Dziś by zginęła, wzięta z tego stada, 
I żadna matka tak Już nie przypada 
Za swoim dzieckiem. Jak za końmi ona. 
IJako lwica, tak nieustraszona.
To postrach wilków i chociaż Już starka. 
Utłucze wilków więcej od Kafarka... 
A tu, ta druga z małą strzałką, gniada. 
To Już ostatki Wiśniowieckich stada. 
Krew arcy-pańska! tego rodu koni 
Łapać na arkan, ni ujeżdżać trzeba. 
Bo same z młodu przychodzą do dłoni; 
Gdy Je chcesz użyć, podaj z solą chleba. 
Ogłaszcz, poklepąj i załóż wędzidło, 
Siądź iJedź światem, byle by nie zrywać 
U każdej nogi u nich orle skrzydło, 
Lecz się tych skrzydeł nie godzi używać, 
Chybajuż tylko w potrzebie ostatniej, 
Kiedy ma wyrwać ze śmiertelnej matni: 
U mnie Jak dzieci na ręku się rodzą, 
I za człowiekiem nie wiązane chodzą. 
Otojęj córka, zwie się Korybutka. 
Jak na rzut oka. niby trochę krótka, 
Ale Jak nie ma krótkiego pałasza, 
Bo Jeśli krótki, to pomknij się bliżej.
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Tak ■kiedy trzeba, ni dłużej, ni chyżej, 
Sumak nie skoczy, jak ta perła nasza.
Przed kilku laty zginęła ze stada, 
A po trzech latach sama wraca rada, 
Lecz sądzisz książę, że do koni może?
Nie, mnie starego szuka na futorze,
I rży, i lata, że aż ziemia dudni;
Poznałem rżenie, wychodzę z namiotu,
A ona do mnie, i aż drży od lotu;
Więc ogłaskałem i wziąłem do studni; 
Ktoś jej dopiero jedną okuł nogę,
Więc rozkuć zaraz kazałem niebogę; 
A potem sobie pod namiotem legła, 
Jakby się sama obcej ręki strzegła.

A to Giżycka, co chodzi po stronie, 
Jacy Giżyccy, takie i ich konie,
Czem starsze - tęższe - a pewne po ćmaku, 
Stąd nie ma równych do stepu i szlaku.

A to już sławny jest ród Sahąjdaczny, 
Biały jak mleko, ale skóra czarna, 
Hardy i twardy, i zrazu opaczny;
Ale jak ręka uchodzi go kama, 
Całemu wojsku za przednią straż stoi;
Kto by uciekał na nim, nie ujedzie; 
Lecz się nie lęka ni ognia, ni zbroi,
I kto naciera, ten będzie na przedzie; 
Daleko widzi i słyszy na mile,
I dalej jeszcze wietrzy i przeczuwa; 
Nigdy nie legnie, chyba przy mogile,
I inni kłusem, gdy on stępem suwa; 
Kędy raz przejdzie, nie zmyli już drogi, 
Sam na sam hardy, lecz przyjaciel duszny, 
Ijakp ręka człeku jest posłuszny, 
Kiedy już przyjdzie do okazyi srogiej. 
Wtem spyta książę - „A co to za hetki?” 
Gdy troje koni myszatych pomknęło.
Na to rzekł Mohort - „To inwentarz letki, 
Ot i sam nie wiem, skąd się w stadzie wzięło.

„Odkąd ma dusza końskiej maści rada 
Zawsze się myszka przybije do stada,
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Ijakaś niby napaść oczywista!
Nie lubię myszki, bo maść narowista. 
Ale ksiądz Rektor myszki tylko chowa, 
Bo grubo - płaskie - więc i trudna rada. 
Dawniej odganiał tę hańbę od stada. 
Lecz teraz trudno powiedzieć i słowa: 
Gdy klasztorowi myszka tak na czasie. 
To niechaj sobie i ta sierść się pasie. 
A jeśli gorszy Księcia to myszate. 
Jeśli się wyda izabelowate,
Co tam spokojnie po stronie się wlecze? 
Cóż mości Książę o tej klaczy rzecze? 
To moja Iskra - „Kahorlicka córka", 
Z stada Tarnowskich, z bachmatów hetmańskich, 
Nie sierść, lecz jedwab - pergamin nie skóra, 
Zdatna do harców tylko arcy-pańskich.
Kto by chciał wiedzieć jaka cnota w rodzie, 
Niech ją użyje w rycerskiej przygodzie; 
Dopóki młode, ma to krowie nogi, 
Podobne osłu - coś później do muła 
Rok siódmy, ósmy dodąje ostrogi, 
I więż-i oko i zagra krew czuła; 
A gdy chrzęst broni i trąbkę usłyszy, 
Rozdziera nozdrza i aż drży, aż dyszy, 
I czuć wyraźnie, aż w sercu przez siodło, 
Kto tej krwi panem, i co w bój go wiodło.

„Po Izabelce, nie ma już w tern stadzie 
Jak ta tu z grubą hreczką, co na zadzie, 
To ród sułtański, dalekiego wschodu. 
Gdzie struś w pustyni gniazdo swoje kładzie 
Więc orle piórko nie wychodzi z rodu. 
Wielkie na koniu Bóg położył znaki 
Jednak i wicher nie bywajednaki; 
Poniżej oczu podły wicher wszelki, 
Powyżej oka wielkiego przedmiotu, 
Bo rozum znaczy - na szyi znak lotu, 
A już na piersi znak odwagi wielkiej; 
I koń o jednym wichrze to już dobry, 
O dwóch, ma narów - ale znowu taki, 
Co by miał razem trzy niebieskie znaki, 
To już i mądry, i lotny, i chrobry;
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I wielką łaskę ma u Pana Boga, 
Komu do boju padnie na nim droga, 
Bo nie da dotknąć Jeźdźca; gdy na przedzie, 
Wszystkich wybiega; gdy wyciągnie szyję, 
Nie ma co rąbać, bo piersią rozbije;
AJak wnijść umiał, tak samo wywiedzie. 
Nie darmo w świecie ta pustynia słynie; 
Póki w ojczyźnie Jeszcze nie zaginie 
Koń do pędny od łba żyłkowany, 
Poty i rycerz będzie Jeszcze znany.

„Ten brudny kasztan, co tam Jeden chodzi, 
To syn Sułtański, a koń pod Hetmana, 
Trzy orle piórka i tam gdzie się godzi, 
I biała nóżka do tego sudanna,
Więc nic lepszego!”
I krzyknął: „Arkana!
To koń dla księcia, bo to wichrów czoło!” 
Skoczyli ludzie - czyhają wokoło, 
Wzrok się zapalił panu Mohortowi, 
Zabrawszy arkan, podjechał znienacka, 
IJak pierścionek, tak go rzucił z gracka! 
A gdy padł prosto na szyję koniowi, 
Kiedy koń ruszył, Mohort arkan ima, 
Wziął go o kulę, pod nogę i trzyma! 
IJękła ziemia, i przypadli ludzie, 
I w mgnieniu oka i koń się powalił, 
Że się z nas każdy nad nim aż użalił; 
Ale tabuńczyk po niedługim trudzie 
Już go okiełznał, i tak się uwinął, 
Że siadł na niego i z oczu mu zginął.

Długo pan Mohort patrzył za nim w pola; 
I rzekł nareszcie - „I to Boża wola, 
I pójdzie ręką, gdy się tak prowadzi, 
Bo poszedł równo, ajak strzała sadzi. ”

A gdy wysoko książę ten dar ważył, 
Taki był kontent, że Już dnia owego 
Nie tylko starszym, lecz i nas każdego 
Koniem ze stada swojego obdarzył.

50



Ten sam koń, wierny towarzysz Polaka na wojnie, w życiu pokojowym 
dzielił trudy pracy na roli lub w mieście wraz ze swym panem wyrobni
kiem zarabiał na chleb. Takie obrazy widzimy w Chłopach Reymonta, 
Placówce Prusa i innych. Specjalnie jednak wzruszają strony poświęcone 
„Siwkowi” Skrobka w najbardziej ludzkiej bajce dla dzieci O siedmiu 
krasnoludkach i sierotce Marysi Konopnickiej lub też jej noweli Nasza 
szkapa.

Koń będący poezją życia nawet najbardziej zubożałego ziemianina 
i jego koniecznością, jest często opisywany w twórczości Rodziewiczów
ny. Ponadto o koniu w sporcie pisał i Prus (Lalka}, i Sienkiewicz (Try
logia. Bez dogmatu), i Weysenhoff (Soból i panna par force), Nałkowska 
zaś w swej powieści Romans Teresy Hennert dała nam wspaniałe syl
wetki koni konkursowych, wychodzących na start. Wreszcie pełny dra
mat tego najszlachetniejszego stworzenia w polskim Wrześniu dał nam 
Józef Łobodowski w poemacie Słowo o koniach:

Oj, jechały, tętniły malowane ułany,
O koniku cisawym, o koniku bułanym. 
Sen miniony jeszcze się nie prześnił - 
W złotym słońcu rozwijały się, przypomniały się 
Rozmarynowe pieśni....
Czy jutrznia świta na niebie, czy miasteczko gore, 
Że iskry lecą nad piechotą i taborem.
Rojąc się w ciemnych grzywach, jak ogniste muchy -
Huczą głośnym tętentem nocnej zawieruchy
Trakty szerokie i pod ciężką nogą 
Trzeszczy, jak piach wiślany, zdruzgotane szkło. 
Konie człapiące z wolna ku dymnym pożogom, 
Osnute czadu trującego mgłą.
Na wieczornym patrolu wsłuchane i czujne, 
Ogniem dziesiątkowane w oszalałych szarżach, 
Słyszę w mroku żałosny, niespokojny głos, 
A nie wiem, o konie,
Kogo wasze rżenie oskarża...

Urywana to bardzo bolesna nuta,
Ten cichy jęk zwierzęcy nad dziecka szloch bezradniej. 
Skaczą błękitne iskry po kolczastych drutach, 
Czasem rakieta z nieboskłonu spadnie -
Rwie koń w przydrożnym rowie gęstą ruń koniczyn, 
Ciemnym okiem spogląda mądrze i żałośnie, 
Jak gdyby lepiej od nas znał gorzkie ziarno przyczyn, 
Co spazmem krwi i bólu,

51



W męskich sercach rośnie.
Gdy wybuch szarpnie cegłą i duszącym wapnem, 
Biegnący piechur staje, potyka się, kładzie, 
Obłoczki płyną górą i wesoły szrapnel,
Praśnie w gromadkę koni uwiązanych w sadzie,
I krew z rozdartej szyi w czarną ziemię spływa; 
Koń wspiera się na nogach, ciężko się podrywa, 
Ślepia mu mgłą zachodzą, jeszcze czuje zapach 
Soczystej, mokrej trawy, jeszcze rżeniem głuchym 
Przywoła gospodarza, twardą trędzlą targa - 
Ijuż błękitne, krwią opite muchy
Pełzną po chrapach
I spienionych wargach.

Konie, szalone konie na łańcuckiej szosie,
Co pod ulewą ognia przerażone rwą się,
Konie artyleryjskie, w mrok stające dęba,
O wysadzonych ślepiach, wyszczerzonych zębach; 
Koniu, coś tuż koło mnie poniósł,
Tknięty skrzydłem stali,
I we własne jelita się wplątał i zwalił;
Gdyście z ognia przemknęły, rwąc dyszle i szleje,
A siny zmierzch za wami w nowych grzmotach głuchnie, 
Zostało kilka wozów, wywalone leje,
I trup z rozdartym brzuchem
Przy potowej kuchni.

Pamiętam - taka pamięć jest cierpka i gorzka -
Stary chłop lejce z ręki wypuścił i upadł,
A gniady koń wprzągnięty do półkoszka,
Przez chwilę ciągnął bezwładnego trupa, 
Aż potknął się w pył drogi zarywszy i runął.
Wieś płonąca świeciła purpurową łuną -
I legło w poprzek drogi i na nic nie zważa
Chłopskie zwierzę,
Zabite obok gospodarza.

Pachniało bardzo mocno na drewnianych gankach. 
Jakby znowu zakwitła późna macierzanka;
Snuły się srebrne nitki po błękitnych steczkach
I nad wymarłą ciszą pustego miasteczka, 
Krążyły oprawione w warkot Messerschmitty. 
Koń leżał w modrej trawie wzdęty, jak opity
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Nadmiernie, pożar smolną dogasał pochodnią,
Dymiły okopcone, rozwalone ściany -
I był, jak krzyk wyzwania ludzkim podłym zbrodniom. 
Ten koński trup,
Niewinnie ukamienowany.

Przyjdą inni poeci nad zgasłą smucić się burzą,
Chwałę wieczystą poległym pułkom wy wróżą;
Będą wprowadzać turystów, gdzie Nike kamiennostopa 
Przechadza się w szumie skrzydeł
Po opuszczonych okopach,
A mnie w tym tłumie nie dojrzysz,
Nie dla doczesnych parafian
Szykuję moje elegie i dźwięczne epitafia.

Wam, konie, coście się rwały, na mocnych siadając zadach, 
Gdy w klekotaniu maszynek biegła zagłada,
Wam, własnej śmierci wierne,
W rozwianej burzy grzywach,
Wam ta żałobna pieśń i żałość serca prawdziwa.

Na nic wasze czujne oczy i nóg wytrwałe wichry,
Skrzydła, co was nosiły, dawno zacichły;
W ręku przestępcy i tchórza zgasła wojenna gloria,
Co w jeźdźca i konia przyjaźni
Szukała zwycięskiej chluby,
W grzmiącej fabrycznej hali,
W nieznanych laboratoriach
Dojrzewa śmierć nierycerska
Pod okiem zimnej rachuby.

Wam, konie karę i gniade, głosami aniołów rżące,
Które się dziś przechadzacie po gwiezdnej niebieskiej łące,
Wam, fosgenem potrute we Flandrii,
Konające na żelaznych zasiekach,
Coście padły od kul i z nikczemnej ręki człowieka,
Któreście nad Wereszycą potonęły w mokradłach,
I wam, rozstrzelane z czołgów,
Zanim myśl powiew śmierci odgadła.
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Przez mękę Twoją, Chryste,
I przenajświętsze rany,
Który konno i w srebrnej zbroi wyjeżdżasz mym synom 

naprzeciw
Zeszli] Twój pokój koniom, podle pomordowanym,
A światłość wiekuista
Niechaj po śmierci im świeci!

Koń wreszcie żyje w pieśniach ludu i żołnierza, zwłaszcza w pio
senkach ułańskich: „bo serce ułana, jeśli położyć je na dłoni, na pier
wszym miejscu panna, przed panną, tylko koń”. Każdy z nas zna ich 
całe tuziny i dlatego przytoczę tylko kilka mniej znanych dla przykładu. 
Śpiewane na melodię krakowiaków lub kujawiaków, zawierają wiele do
wcipu i ciekawych zestawień. Zawsze prawie jest w nich mowa o koniu 
i dziewczynie, jak na przykład:

Siwy koń pode mną, siadaj panna ze mną. 
Trzymaj się strzemiona, będziesz moją żoną.

albo:

Siwy konik, siwy, siwyjabłkowity, 
Kochają mnie panny, kochają kobity. 
Siwy konik, siwy, konopiasta grzywa, 
Powiedz mi dziewczyno, kto u ciebie bywa. 
Siwy konik, siwy, po nim czarne pręgi. 
Kochaj mnie dziewczyno, bomja chłopak tęgi.

albo:
Cisawe koniczki nie dają się złapać. 
Dziewczyno ty moja, będziesz na nie płakać.

Koniki, koniki, koniki kasztanki,
Czarne oczy, czarne u mojej bogdanki.

Koniki kasztanki połamały sanki,
Na czemja pojadę do mojej bogdanki.

Te moje koniki oba siwe były, 
Dobrze mi dziewczyny w polu nie zabiły.

albo:
U mego konika są cztery podkówki, 
Wolę jedną pannę niźli cztery wdówki.
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Ukoronowaniem zaś ich wszystkich Jest Wieniawy Moja para:

Konia z rzędem, gdy w świecie.
Taką parę znąjdziecie,
Jak mój kasztan i moja kochanka.
On ma dużo krwi wschodniej,
Łuny blask bije od niej, 
Jak od zorzy Jasnego poranka. 
Ona młoda, on młody, 
Jednakowe ich chody,
Mazur panny wart kłusa kasztanka.
Włosy mają złociste, oczy mają gwiaździste, 
Koń mój miły i moja kochanka.
Nogi cienkie w pęcinach 
Mają koń i dziewczyna: 
Nie poszczycą takimi się sarny.
Oboje swego chowu, oboje bez narowu:
Dziewczę ciche i konikjest karny.
Czasem dziewczę się boczy
Czasem konik źle skoczy
Lecz to wszystko chwilowym jest fochem.
Pewnym luba Jest ciebie.
Nie zawiedzie w potrzebie
Koń mój miły w pogoni za wrogiem.
W jednym tylko kochanka bije w myślach kasztanka
W tyle został mój rumak skrzydlaty:
Na żołnierskie me gusta
Nie masz nic nad jej usta, 
Usta krasne Jak moje rabaty.
Kiedy wspomnę ust wiśnie, serce krwią się zachłyśnie
I rozleje się w żyłach ukropem, 
Wtedy ułańską modą muszę wskoczyć na siodło, 
By się upić szalonym galopem.

Na murach Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu widniały 
pierwsze słowa pieśni żołnierskiej, napisanej przez Wincentego Pola: 
„Niemasz pana nad ułana, a nad lancę niemasz broni", a niezliczone 
piosenki, w których jako stały motyw występuje koń (Za Niemen, Ułani, 
ułani, O mój rozmarynie, Maki Makuszyńskiego) śpiewane są nawet dziś, 
w wieku czołgu i latających fortec. Typową taką piosenką żołnierską 
o koniu, pełną prostoty i serca, jest Antoniego Bogusławskiego Siwy:
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Hej w ułańskiej robocie ’
Nie za bardzo człek tyje,
A glon chleba dostanie -
To Już „Wielgie mecyje”!

Ale choć to wiadomo
KażdyJadłaJest chciwy,
Kęsa w gębę nie wezmę, 
Żeby nie zjadł mój siwy!

On ci także owieska
Nie zobaczy czasami,
KieJ z podjazdu na patrol
Gania z tobą nocami!

Nie przepadnie! Koń zdrowy,
To i trawki poszczypie...
Ino miękko na duszy,
Jak zaglądnie ci w ślipie!

Jak popatrzy tym okiem,
To mu nie trza i mowy...
Byłbyś, draniu, Herodem,
Byś mu nie dał połowy!

Niech mu idzie na zdrowie..
Na, mój siwy! źryj, ścierwo.
Nim nas znowu po nocy
WJakiś patrol nie zerwą.

Te przykłady, brane dorywczo z wszystkich przejawów twórczości 
literackiej, najlepiej dowodzą, że koń w życie polskie wszedł głęboko, 
zabarwił je specjalnym kolorytem i stał się jego poezją i czarem.

Kreślony tu obraz konia w polskiej sztuce byłby niepełny, gdyby 
milczeniem pominąć to wspaniałe zjawisko, jakim jest koń w polskim 
malarstwie. Stał się on bowiem ulubionym tematem i natchnieniem 
wielu naszych malarzy. Polskiego lisowczyka namalował nawet sam 
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wielki Rembrandt. Wizerunki koni utrwalono na setkach płócien. Wit
kiewicz napisał nawet:

Był czas, że krytyka nasza ze zgorszeniem mówiła o „konikach 
na błocie" - tak dalece roiło się od nich w polskiej sztuce.2

2 Stanisław Witkiewicz, Juliusz Kossak.
3 Feliks Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce.

Za pierwszego znanego Polaka batalistę i malarza koni uchodzi 
Eleuter Siemiginowski, który pracował w Warszawie za czasów króla 
Jana III.

Na dworze króla Stanisława Augusta pracował osiadły w Polsce 
Włoch, Bernardo Belotto zwany Canaletto. Z upodobaniem malował on 
widoki Warszawy, a w nich - i piękne konie.

Dopiero jednak Jan Piotr Norblin, także cudzoziemiec - Francuz 
sprowadzony do Polski przez Czartoryskiego - stworzył właściwą szkolę 
narodową. Z wielkim realizmem malował on rozliczne sceny z życia 
polskiego, także sceny batalistyczne. Z jego szkoły wyszło wielu uta
lentowanych malarzy koni - m.in. Aleksander Orłowski.

Znakomicie malował konie Piotr Michałowski - człowiek wszech
stronnie uzdolniony, wielka indywidualność i... wielki romantyk, co mo
że trudno przypuścić studiując jego życie, ale co widać doskonale, gdy 
się studiuje jego obrazy.

Michałowski po upadku Powstania Listopadowego wyjechał do Pa
ryża, tam wstąpił do pracowni Charleta i wkrótce - jak pisze Feliks 
Kopera -

Charleta świetne wojskowe typy, zwłaszcza z wojen algier
skich, tak porwały Michałowskiego, że ten temat podejmował bar
dzo często lepiej niż mistrz, rysując konie... Wnet Michałowski 
wzbudził wśród francuskich malarzy uznanie dla siebie swą odręb
ną techniką. Błyskawicznie, kilku śmiałymi plamami oddawał 
przedmiot, co było rzeczą dla Francuzów nową, wszak delikatne, 
drobiazgowe wykończenie prawie zawsze cechuje francuską sztu
kę.3

Wielki talent, wielka pracowitość i wielkie umiłowanie koni zrodziły 
serię wspaniałych płócien, na których podziwiać możemy portrety pol
skich hetmanów, konne portrety Napoleona, szarże kawaleryjskie, i wre
szcie sceny z zaprzęgami końskimi i końmi pociągowymi. Stawiają one 
Michałowskiego w rzędzie najświetniejszych naszych malarzy.

Gdyby jednak kogokolwiek z rodaków spytać o nazwisko szczególnie 
znanego malarza koni, odpowiedź bez wątpienia brzmiałaby: Kossak.
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A dlaczego - bardzo pięknie wyjaśnia Feliks Kopera:

Najbardziej znanym i ulubionym malarzem konia, którego 
twórczość tchnie miłością do polskiego życia we wszystkich jego 
przejawach, był Juliusz Kossak. Jego działalność malarska odegra
ła w społeczeństwie polskim rolę analogiczną do pism Hemyka 
Sienkiewicza. Była ona czynnikiem krzepiącym ducha, budzącym 
miłość do wszystkiego, co polskie i wiarę we własne siły, opartą na 
ukochaniu przeszłości narodowej. Świetny akwarelista, świetny 
znawca konia, Juliusz Kossak staje w pierwszym rzędzie nie tylko 
batalistów polskich, ale i wszechświatowych. Konie jego, wyjątko
wo piękne, są przeważnie silnie wyidealizowane. Nawet w scenach 
szlacheckiego lub chłopskiego życia codziennego, konie mimo zna
komitej charakteiystyki typu i realizmu, są poetyzowane. Juliusz 
Kossak kocha się szczególnie w koniu orientalnym. Wszystkie jego 
konie: araby, tatarskie bachmaty, konie kozackie, jak i bojowe ru
maki polskiej husarii, są nieporównane. W twórczości jego odbija 
się cała głęboka miłość Polaka, zarówno szlachcica, jak i chłopa, 
do wiernego towarzysza pracy, walki i zabawy, jakim w Polsce za
wsze był koń...4

4 Tamże.
5 Stanisław Witkiewicz, Juliusz Kossak.

Tematem licznych obrazów historycznych Kossaka były epizody wojen 
z Kozakami, bitwy z czasu potopu szwedzkiego, walki Jana III z Tur
kami, a także wojny napoleońskie i powstania narodowe. Odmalowywał 
je z wielkim mistrzostwem - miał bowiem doskonały warsztat i świetnie 
znał dawne polskie obyczaje, a wrodzona wrażliwość pozwalała mu od
czuć ducha minionych epok.

Malował też Kossak współczesny mu świat, pięknie portretował ko
nie i jeźdźców.

Warto w tym miejscu zacytować, co o Kossaku napisał Witkiewicz, 
bo urodą dorównuje to obrazom malarza:

Dziś, mogąc zajrzeć w całkowitą działalność Kossaka, dopiero 
się widzi cały ogrom tego, co on zdziałał, całą mnogość objawów ży
cia, które odtworzyła jego niezmordowana ręka i nigdy niewyczer
pana, świeża, jasna i żywa wyobraźnia. Cokolwiek żyło na obszarze 
Polski, wszystko to żyje i żyć będzie w jego dziełach. Całkowity 
zbiór jego prac robi wrażenie, jakby się nagle otwarło jakieś okno, 
z którego zawiało powietrze, przepojone zapachem łąk skoszo
nych, wód świeżych, żywicą sośniny, jesiennym wiatrem i dymem 
prochowym, okno, z którego widać daleko w przeszłość, gdzieś na 
pobojowiskach Płowieć i Grunwaldu, a jednocześnie widać chwi
lę, która tylko co przeszła i łączy się bezpośrednio z tym, co tętni 
życiem dokoła.5
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Czy nie Ty obdarzyłeś konia mocą?.... 
wspaniałość jego nozdrzy jest straszna.

Grzebie nogą w dolinie i raduje się w swej sile, 
bo idzie na spotkanie zbrojnych mężów. 
Szydzi ze strachu i nie ucieka od miecza.

Dzwoni na nim kołczan, błyszcząca włócznia i tarcza. 
Pożera on przestrzeń z dumą i wściekłością; 

nie dowierza nawet, że to jest głos trąbki.
Wśród trąb on mówi: Ha, ha! i czuje z daleka bitwę, 

gromki głos dowódców i zgiełk.

Księga Hioba XXXIX, 19-25



Uczniem Kossaka był Artur Grottger, twórca słynnych cykli. W nie
zbyt licznych wizerunkach jego koni widać jednak wyraźnie wpływ wiel
kiego nauczyciela.

Z kolei w obrazach Jana Matejki konie stanowiły niestety stronę 
niezbyt mocną. Bardzo trafnie to ujął Witkiewicz, pisząc, że „Koń w jego 
obrazie stoi całe światy niżej od siedzącego na nim człowieka”.

Do grona najwybitniejszych malarzy koni - obok Michałowskiego 
i Juliusza Kossaka - należy Józef Brandt. Szczególną cechą jego obra
zów jest mistrzostwo, z jakim umiał on oddać zamęt bitwy, żywioł, 
ruch. A i konie przedstawiał bardzo prawdziwie, widział ich znużenie, 
ich wady. Było w Polsce powiedzenie, że każdy koń ma 77 wad, a starzy 
koniarze mawiali, że ma ich znacznie więcej. Widać, że Brandt znał tę 
prawdę.

Bardzo dobrze, z dużym realizmem, malował konie Maksymilian 
Gierymski, i bardzo często - bo bliski był mu temat naszych powstań 
narodowych, w których koń był nieodłącznym towarzyszem człowieka.

Innym wielkim malarzem był Józef Chełmoński; wyjątkowo wiernie 
odmalował on życie na polskich kresach. Szczególnie silne wrażenie robią 
jego wspaniałe rozpędzone, rozhukane zaprzęgi, słynne czwórki i trójki.

Z wielkim talentem malował konie Wojciech Kossak, syn Juliusza. 
I jemu bardzo bliskie były tematy batalistyczne i historyczno-rodzajowe. 
Był przy tym świetnym znawcą koni; w swoich obrazach - często wręcz 
portretach prawdziwie żyjących koni - umiał oddać nawet i charakter 
tego wspaniałego stworzenia. To wszystko sprawiło, że był on najpopu
larniejszym chyba malarzem w czasie przed i po I wojnie światowej. 
A pewnie i dziś jeszcze niejedna panna westchnie, widząc przepysznie 
namalowany portret ułana na koniu.

Wielu jeszcze było w owym czasie malarzy, rysowników i ilustrato
rów, chętnie i ze sporym nieraz talentem podejmujących ten jakże pięk
ny i wdzięczny temat, jakim jest koń. Wszystkich wymienić nie sposób. 
Kończę przeto ten krótki przegląd, wyrażając nadzieję, że zebrane dalej 
reprodukcje uzupełnią go i choć w części ukażą wspaniałość tej sztuki.



KOŃ
W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ

Jazda była główną i zasadniczą bronią w wojsku polskim. Jej 
krwią i męstwem zdobyte są wszystkie zwycięstwa Polaków, a liczy 
ich nasza historia wojenna poczet wcale pokaźny. Jazda polska 
nie tylko że wypełniała z odznaczeniem zwykłe funkcje swej broni, 
ale oblegała twierdze, jak Psków w roku 1581, broniła je od ob
lężenia, jak to się działo pod Chodkiewiczem w Inflantach, przyj
mowała udział w szturmie obozów ufortyfikowanych, jak w roku 
1673 pod Chocimem. Ona też, za wojen szwedzkich, uratowała 
tonącą już prawie łódź Rzeczypospolitej od zguby. W końcu, jak 
to słusznie wypowiedział Moltke, spoglądając na Wiedeń z wieży 
św. Stefana, „jazda polska pod wodzą Sobieskiego ocaliła chrze
ścijaństwo od niewoli pogańskiej".

Tymi słowy rozpoczyna pułkownik Górski swoją cenną historię jaz
dy polskiej. Tych kilka słów doskonale określa rolę kawalerii w dziejach 
przedrozbiorowych Rzeczypospolitej. Wtedy jazda była wszystkim, inne 
rodzaje broni bądź nie istniały wcale, bądź też odgrywały jedynie skrom
ną rolę pomocniczą.

Przez cały ten okres widzimy także ciągle i stale bohaterskie czyny 
naszych jeźdźców. Dzieje dawnej Polski, to dzieje jej kawalerii, upadek 
której w osiemnastym wieku nie na długo poprzedził i ostateczny upa
dek Państwa.1

1 W. Dziewanowski, Kawaleria Polski przedrozbiorowej (z Księgijazdy polskiej.)

Grunwald, Kircholm, Kłuszyn, Chocim, Wiedeń, Beresteczko, So
mosierra, Stoczek, Ostrołęka, Grochów, Rokitna, Krechowce, Jazłowiec 
i Komarów, i bohaterskie walki we wrześniu 1939 roku...

Wielkie bitwy kawaleryjskie oddzielają rozdziały naszej historii.

Przed oczyma zapatrzonymi we wspaniałą dumną przeszłość, 
przesuwa się korowód postaci dostojnych i patetycznych, rycer
skich i junackich, odzianych w pancerze, w blachy srebrzyste i 
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stalowe kolczugi, bobrowe delie i lysie burki, w kołpaki czaplimi 
piórami strojne, w ułańskie czapy, rabaty i pendety. To wodzowie 
nasi i dowódcy, których nazwiska same starczą za historię nie 
tylko naszej broni, nie tylko kawalerii, lecz i za dzieje wojenne 
całej Rzeczypospolitej2.

2 B. Wieniawa-Długoszewski, Wstęp do Księgijazdy polskiej.
3 Stanisław Witkiewicz, Juliusz Kossak.

Jednym z najbardziej chwalebnych momentów w naszych dziejach 
jest odsiecz Wiednia.

Jest jedna chwila w historii, która zdaje się bajką, powstałą w 
poetycznym marzeniu, o chwale wojennej - to odsiecz Wiednia, to 
cudowne dogasające ognisko narodowej chwaty. Jazda polska z kró
lem Janem na czele idzie wielkimi pochodami najśpieszniej jak może. 
Austrii tak bardzo chodzi o pomoc, że nasze wojska znajdują wszędzie 
po drodze przygotowaną żywność dla ludzi i koni; wszystkie potrzeby 
przewidziane, wszystkie przeszkody usunięte. Spotykają się w Tulnie, 
wodzowie niemieccy próbują nie poddać się pod rozkazy króla, ale 
pod groźbą powrotu wojsk polskich idą pod komendę, która każdemu 
zresztą żołnierzowi tylko przyniosłaby zaszczyt i chwałę. Następuje 
epizod z podjazdem. Wodzowie niemieccy wyrzekają, że nie mogą 
dostać języka, gdyż nieprzyjaciel znosi kilkutysięczne podjazdy tak, 
że żywa noga nie wraca. Król Jan przywołuje dwóch rotmistrzów, 
każę wziąć po sto koni tego cudnego żołnierza i w dwadzieścia cztery 
godzin wrócić z językiem. Jakoż wracają i ku zdumieniu Niemców 
sami z małymi stratami, wiodąc jeńców i niosąc pewne o nieprzyjacielu 
wieści.

A potem bitwa! Ta nieporównana fantazja, ta bezwzględna wiara 
w męstwo husarii, w jej niepowstrzymany niczym heroizm i siłę na
tarcia, z jaką na dwakroćstutysięczny obóz turecki król Jan posyła 
ową sławną chorągiew królewicza Aleksandra. Dwieście ludzi idzie 
na przeszło dwakroć sto tysięcy, z szumem skrzydeł, z furkotem kitaj- 
kowych proporców i chrzęstem zbroi i tętentem koni, idzie z roz
kazem dotarcia do najbardziej strzeżonego miejsca - do namiotu 
Wielkiego Wezyra, z nakazem skierowania się inną drogą, żeby 
na króla „nie nawodzić nieprzyjaciela”. Gdzie i kiedy widział kto 
taką fantazję rycerską, taką nieporównaną dumę żołnierską, takie 
królewskie zawiadomienie o swej obecności, taką niezachwianą 
wiarę w zwycięstwo?

Jesteśmy i po dawnemu rozniesiemy was na kopytach! - zdaje 
się mówić to bajeczne poselstwo króla Jana do Turków3

A powrót tej bohaterskiej garstki tak opowiada Michał Dyakowski 
w Summariuszu okazji wiedeńskiej:

Otrzepawszy się z kurzawy, przyjeżdża z tą chorągwią (pod 
którą zginęło było wtenczas kompanii godnych i zacnych dziewięt-
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nastu, pocztowych trzydziestu pięciu) i mówi: „Podług rozkazu W. 
Kr. Mości sprawiłem się”. Król odpowiada: „Chwała Bogu, że Waści 
Pan Bóg żywo i zdrowo przyprowadził, a co za szkodę Waść masz 
między ludźmi?” Odpowiada porucznik: „Jeszcze się pomiarkować 
nie mogę”. Król mówi: „Żebyś ml Waszmość po haśle raport uczynił 
regestrem z imienia i nazwiska, kto zginął”. Prostota tych ludzi 
była równa męstwu - dokonanie bohaterskiego czynu zdaje się nie 
tylko prostym spełnieniem rozkazu Wodza, czymś dla nich tak 
zwykłym, jak dla innych ludzi spełnienie małych, codziennych 
czynności życia.

Kiedy mrowie tureckie pokryło całkowicie drobną garść husa
rzy i nic widać nie było, król dobył krzyża, żegnał swoich żołnierzy, 
wołając do Boga: „Zmiłuj się nad ludem Twoim".

W wiele lat później z takim samym męstwem walczyli polscy jeźdźcy 
pod wodzą Napoleona. Cesarz miał dla nich najwyższe uznanie.

Powstania z 1831 i 1863 r. obfitują także we wspaniałe wyczyny 
kawalerii: Stoczek, Grochów, Dembe Wielkie.

Wielka Wojna. Pod Rokitną w 1916 r. Wąsowicz ze swoim szwa
dronem szarżuje na poczwórne okopy rosyjskie, najeżone bagnetami, 
"tylko 9 ułanów dojechało do czwartego okopu. W 1917 r. pod Kre- 
chowcami, Pierwszy Pułk Ułanów szarżował sześć razy przeciwko Niem
com i Austriakom.

A w 1920 roku wspaniałe szarże pod Wołodawką, Jazłowcem, Ko- 
marowem i Zasławiem.

We wrześniu 1939 r. kawaleria okazała się godna swej tradycji, 
choć walka jej musiała zakończyć się tragicznie.

W latach II wojny światowej duch polskich jeźdźców z okresu daw
nej Polski, ta sama brawura i determinacja dała naszym żołnierzom, 
lotnikom i marynarzom zwycięstwa. Bitwa o wielką Brytanię, a potem 
Tobruk, Monte Cassino, Ancona, Piedimonte, Falaise, i wyczyny pol
skich spadochroniarzy w Holandii, oraz naszych marynarzy na Atlan
tyku, Bałtyku, Morzu Śródziemnym i Oceanie Lodowatym, na wodzie 
i pod wodą - to zaszczytna droga Męstwa, Obowiązku i Honoru, które 
wskazała nam nasza wielka tradycja narodowa.



64. Wojciech Kossak. Rapsodia kawaleryjska.



63. Mikołaj Wisznicki, Z walk wrześniowych.



62. Mikołaj Wisznicki, W marszu.



61. Wojciech Kossak, Ułan pojący konia.



59. Eugeniusz Geppert, Szarża 2 pułku szwoleżerów pod Komorowem (1920).



60. Wojciech Kossak, Idzie ułan borem, lasem...



58. Mikołaj Wisznicki, Bitwa pod Wołodarką (1920).



57. Michał Bylina, Krechowce (1917).



56. Wojciech Kossak, Szarża pod Rokitną (1916).



55. Juliusz Kossak, Powstańcy (1863).



53. Franz Krüger, Adam, polski koń remontowy, sztych 1828.



54. Juliusz Kossak, Krakusi (1831).



51. Stanisław Bagieński, Ułan. Księstwa Warszawskiego (1810).



52. Stanisław Haykowski, Jan Kozietulski.



49. Stanisław Haykowski, Rotmistrz (XVII w.).



50. Piotr Michałowski, Mohort.



48. Juliusz Kossak, Pogoń.



47. Stanisław Batowski, Szarża pod Chocimem.



46. Juliusz Kossak, Śmierć Czarnieckiego.



45. Juliusz Kossak, Czarniecki przebywający odnogę morską.



44. Juliusz Kossak, Kozak.



43. Juliusz Kossak, Kmicic ze swoją kompanią.



42. Rembrandt, Jeździec (Lisowczyk).



41. Michał Bylina, Hetman. Żółkiewski.



40. Wojciech Kossak, Bitwa pod Kircholmem (1605)



39. Kazimierz Pacewicz, Polski książę (X-XI wiek).



38. Mikołaj Wlsznicki, Sanna.



37. Juliusz Kossak, Zima.



36. Wojciech Kossak, Portret konny Marii Zandbangowej.



35. Wojciech Kossak, Portret, studium akwarelowe do obrazu.



34. Juliusz Kossak, Hucuł.



33. Juliusz Kossak, Targ na konie na Kleparzu.



32. Juliusz Kossak, ... w Krakowie.



31. Juliusz Kossak, Zaprzęg krakowski.



30. Juliusz Kossak, Krakus.



29. Juliusz Kossak, Wesele krakowskie.



28. Juliusz Kossak, Żniwa.



11. Józef Chełmoński, Klucz bron.



26. Józef Chełmoński, Na folwarku.



25. Józef Chełmoński, Czwórka.



24. Józef Chełmoński, Czwórka bałagulska.



23. Juliusz Kossak, Na upatrzonego.



22. Juliusz Kossak, Polowanie na lisa.



21. Juliusz Kossak, Polowanie na wilka z powłoką.



20. Juliusz Kossak, Wilk osaczony.



19. Juliusz Kossak. Polowanie stepowe na wilka.
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18. Józef Brandt, Polowanie na dzika.



17. Juliusz Kossak, Kąfarek.



16. Stefano Della Bella, Husarz ze świty Ossolińskiego.



15. Stefano Della Bella, Wjazd posła Ossolińskiego do Rzymu, 1633, 
(fragment).



14. Juliusz Kossak, Stado Przybysława Śreniaoity.



13. Jan Elias Ridinger, Koń polski, (początek XVIII w.).



12. Wyścig „skijoring” w Zakopanem.



11. Orka na Podkarpaciu.



10. Ogier „Tref’ - konik biłgorajski, 
potomek dzikich koni żyjących w stanie dzikim w Puszczy Białowieskiej.



9. Hucuł, polski konik górski.



8. Mierzyn, polski konik nizinny.



7. Typ konia pociągowego.



6. Zaprzęg koni półkrwi we dworze na Wołyniu (Ledóchowskich)



5. Prezentacja koni remontowych półkrwi 
na wystawie w Krakowie.



4. „Nora” - arabska klacz po „Hardy” i „Dora” 
eksportowana do Ameryki.



3. „Hardy”, zwycięzca arabskich Derby.
Ustanowił rekord na 2400 m dla koni arabskich (2 min. 50 sek.)



2. „Ofir”, ogier arabski po „Kuhailan Haifi” i „Dziwa”,
ur. w 1933 roku w Janowie Podlaskim. Idealny typ polskiego Kohejlana.
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1. „Skowronek”, ogier arabski 
wyhodowany w Antoninach i eksportowany do Anglii w roku 1913, 

gdzie został uznany za arabskiego championa świata.



Spis ilustracji

Ilustracje do części „Hodowla koni w Polsce”:
1. „Skowronek”, ogier arabski, wyhodowany w Antoninach i eksportowany 

do Anglii w roku 1913, gdzie został uznany za arabskiego championa 
świata.

2. „Ofir” - ogier arabski po „Kuhailan Haiti” i „Dziwa”, ur. w 1933 roku 
w Janowie Podlaskim. Idealny typ polskiego Kohejlana.

3. „Hardy”, zwycięzca arabskich Derby. Ustanowił rekord na 2400 m dla 
koni arabskich (2 min. 50 sek.).

4. „Nora” - arabska klacz po „Hardy” i „Dora”, eksportowana do Ameryki.

5. Prezentacja koni remontowych półkrwi na wystawie w Krakowie.

6. Zaprzęg koni półkrwi we dworze na Wołyniu (Ledóchowskich).

7. Typ konia pociągowego.

8. Mierzyn, polski konik nizinny.

9. Hucuł, polski konik górski.

10. Ogier „Tref’ - konik biłgorajski, potomek dzikich koni żyjących w stanie 
dzikim w Puszczy Białowieskiej.

11. Orka na Podkarpaciu.

12. Wyścig „Skijöring” w Zakopanem.

Ilustracje do części „Koń w przysłowiach, literaturze i malarstwie”:
13. Jan Elias Ridinger, Koń polski, początek XVIII wieku.

14. Juliusz Kossak, Stado Przybysława Śreniawity.

15. Stefano Della Bella, Wjazd posła Ossolińskiego do Rzymu, 1633 (fragment).

16. Stefano Della Bella, Husarz ze świty Ossolińskiego.

17. Juliusz Kossak, Kafarek.

18. Józef Brandt, Polowanie na dzika.

19. Juliusz Kossak, Polowanie stepowe na wilka.

20. Juliusz Kossak, Wilk osaczony.

21. Juliusz Kossak, Polowanie na wilka z powłoką.

22. Juliusz Kossak, Polowanie na lisa.
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23. Juliusz Kossak, Na upatrzonego.

24. Józef Chełmoński, Czwórka bałagulska.

25. Józef Chełmoński, Czwórka.

26. Józef Chełmoński, Na folwarku.

27. Józef Chełmoński, Klucz bron.

28. Juliusz Kossak, Żniwa.

29. Juliusz Kossak, Wesele krakowskie.

30. Juliusz Kossak, Krakus.

31. Juliusz Kossak, Zaprząg krakowski.

32. Juliusz Kossak, ... w Krakowie.

33. Juliusz Kossak, Targ na konie na Kleparzu.

34. Juliusz Kossak. Hucuł

35. Wojciech Kossak, Portret. Studium akwarelowe do obrazu.

36. Wojciech Kossak, Portret konny Marii Zandbangowęj.

37. Juliusz Kossak, Zima.

38. Mikołaj Wisznicki, Sanna.

Ilustracje do części „Koń w służbie wojskowej”:
39. Kazimierz Pacewicz, Polski książę (X-XI wiek).

40. Wojciech Kossak, Bitwa pod Kircholmem (1605).

41. Michał Bylina, Hetman Żółkiewski.

42. Rembrandt, Jeździec (Lisowczyk).

43. Juliusz Kossak. Kmicic ze swoją kompanią.

44. Juliusz Kossak, Kozak.

45. Juliusz Kossak, Czarniecki przebywający odnogę morską.

46. Juliusz Kossak, Śmierć Czarnieckiego.

47. Stanisław Batowski, Szarża pod Chocimem.

48. Juliusz Kossak, Pogoń.

49. Stanisław Haykowski, Rotmistrz (XVII wiek).

50. Piotr Michałowski, Mohort.

51. Stanisław Bagieński, Ułan Księstwa Warszawskiego (1810).

52. Stanisław Haykowski, Jan Kozietulski

53. Franz Kruger, Adam, polski koń remontowy, sztych, 1828.

54. Juliusz Kossak, Krakusi (1831).
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55. Juliusz Kossak, Powstańcy (1863).

56. Wojciech Kossak, Szarża pod Rokitną (1916).

57. Michał Bylina, Krechowce (1917).

58. Mikołaj Wisznicki, Bitwa pod Wołodarką (1920).

59. Eugeniusz Geppert, Szarża 2 pułku szwoleżerów pod Komorowem (1920).

60. Wojciech Kossak, Idzie ułan borem, lasem...

61. Wojciech Kossak, Ułan pojący konia.

62. Mikołaj Wisznicki, W marszu.

63. Mikołaj Wisznicki, Z walk wrześniowych.

64. Wojciech Kossak, Rapsodia kawaleryjska.
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„Koń w żuciu i sztuce polskiej" jest książką dla miłośników konia: o jego roli, znaczeniu i 
zasługach w pracy nie tylko na zagonie ojczystym w czasie pokoju, ale także na polach 
bitewnych przez dziesięć wieków historii polskiej. Był on wiernym towarzyszem Polaka w 
dobrych czasach i złych, a w czasach wojny dzielił z nim nie tylko chwałę zwycięstwa, ale 
także tragedię klęski, trudy wojenne, rany i śmierć. Książka ta daje obraz różnych typów 
koni i ich hodowli w dawnej Polsce, oraz także hodowli konia arabskiego, konia pełnej krwi 
angielskiej, konia półkrwi, konia pociągowego i „konika“ - aż do czasu wybuchu II Wojny 
Światowej. Są też w niej zebrane z wielką miłością legendy, piękne poematy, piosenki, 
ustępy o koniu w literaturze i malarstwie, wreszcie w służbie wojskowej.

W osobnej części czytelnik znajdzie reprodukcje części obrazów naszych najlepszych 
malarzy konia, będące dziełami ducha i kultury polskiej, które mają dzisiaj tym większą 
wartość, że wiele z nich już nie istnieje.

Kazimierz Rutczyński był związany z końmi od wczesnego dzieciństwa i przez całe życie z 
nimi przebywał. Urodzony w Kielcach w 1916 roku - z wykształcenia prawnik, z 
zamiłowania jeździec i hodowca koni, nawet w czasie II Wojny Światowej bierze udzaił w 
dżentelmeńskich płaskich gonitwach i gonitwach z płotami w Anglii, a po przybyciu do 
Kanady hoduje z sukcesem konie wyścigowe pełnej krwi angielskiej przez 28 lat. W tym 
czasie sądzi wiele wystaw koni w Brytyjakiej Kolumbii włącznie z Pacific National 
Exhibition*.  Jeszcze w Anglii wydał książkę „Gentlemen, The Horse!“ („Panowie, Zdrowie 
Konia“) i napisał wiele artykułów o końskiej tematyce, opublikowanych w czasopismach i 
książkach w Anglii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

* Narodowa Wystawa nad Pacyfikiem

W 1977 roku przestawia swą hodowlę na konie czystej krwi arabskiej z planem biegania 
ich na wyścigach. W 1981 roku z pomocą kilku hodowców udało mu się zorganizować 
wyścigi z totalizatorem dla koni czystej krwi arabskiej w Kanadzie. Pierwszy taki wyścig w 
historii wyścigów konnych w Kanadzie wygrała jego klacz „Surma“ przez niego wyhodo
wana i trenowana. (Wizerunek jej głowy znajduje się na okładce mniejszej publikacji.)

Obecnie autor mieszka w pięknej okolicy Salmon Arm w Brytyjskiej Kolumbii, w 
Kanadzie, gdzie nadal hoduje, trenuje i biega na wyścigach swe ulubione arabskie konie.


