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Wacław  Rzewuski.  Kim  był  ten  znany  dzisiaj  jedynie  garstce
zapaleńców  człowiek?  Żeby  opisać  tę  postać  nie  starczy  kilku
obszernych artykułów, a może warto poświęcić jej zbeletryzowaną
powieść? 

Na pewno warto, tylko kto i kiedy to zrobi? 

Dzisiaj  zahaczę  jedynie  temat,  aby  przybliżyć  Emira,  tym
wszystkim, którzy go jeszcze nie spotkali. 

Powiedzieć,  że  w  swoim  czasie  był  znanym  człowiekiem,  to
rzeczywiście jakby nic nie powiedzieć: Pisali o nim Mickiewicz,
Słowacki,  Pol,  malował  Kossak,  podejmowali  królowie
i dyplomaci, a sam car interesował się jego brodą. Jeszcze długo po
jego  śmierci,  po  kresowych  dworach  i  pałacach  opowiadano
niestworzone historie, których był bohaterem. Portret pędzla Aleksandra Orłowskiego

Wacław był potomkiem niezwykle wpływowego, bogatego magnackiego rodu. Wsławił się wyprawą na
pustynię (1817 - 1819), skąd przywiódł ponad sto trzydzieści koni czystej krwi, w tym kilkanaście sztuk
dla królowej Wirtembergii. 

Był niezrównanym jeźdźcem, który dosiadał najdziksze nawet konie. Jego urokowi nie mogły oprzeć się
również najbardziej niedostępne (a może i najdziksze) niewiasty. 

Pan Bóg nie poskąpił mu talentów, gruntownie wykształcony, biegle władał kilkoma językami, układał
poezję, pisał filozoficzne traktaty, rysował. 

Za  bohaterskie  walki  u  boku  zaprzyjaźnionych  szejków  i  dowodzenie  arabską  konnicą,  otrzymał
zaszczytny tytuł  emira.  Po  powrocie  z  pustyni  osiadł  w rodowych dobrach  w Sawraniu  na  Podolu
w obwodzie odeskim. Nocował w stepie przy ognisku za poduszkę mając kulbakę, albo w stajni, gdzie
urządził dla siebie skromne mieszkanie. Porzucił przepych i blichtr wielkiego świata, prowadził skromne
życie oddając się samotnym rozmyślaniom. 

Z czasem kompletnie skozaczał przywdziewając szarawary i chłopską świtkę. Listów adresowanych do
hrabiego  Rzewuskiego  nawet  nie  otwierał,  odsyłał  z  adnotacją  na  kopercie,  że  nijakich  hrabiów
w Sawraniu nie ma, jest tylko ataman Rewucha. 

Kiedy wybuchło Powstanie Listopadowe, wiernych Kozaków posadził  na bezcenne araby i na czele
pięćdziesięcioosobowego oddziału ruszył do boju. 

Zaginął w Bitwie pod Daszowem 14 maja 1831 roku. Jego ogier Muktar Tab, schlastany błotem, bez
siodła i ogłowia wpadł na dziedziniec w Sawraniu i przeraźliwym rżeniem oznajmił śmierć swego pana. 

Ciała Emira nigdy nie odnaleziono, co tylko spotęgowało legendę i tak niezwykłej postaci. Jego konie
rozpierzchły się po świecie, właściwie bez śladu. Wśród tych przyprowadzonych królowej Wirtembergii
był ogier imieniem Bairactar. 

Jest duża szansa, że właśnie od niego bierze początek ród męski, z którego pochodzą takie konie jak
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Arax, Balon, Wojsław, czy Druid. 

W poemacie „ Nedżdy Koheilany” Rzewuski pisał:

Dzieci morza i wiatru, oblubienice bogów,
wy trony najezdnicze Beduińskiej chwały,
Klacze dzielne i drogie, rumaki zuchwałe,
witam was koheilany ozdobo pustyni.
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