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I.

Dzisiejsza hodowla konia pełnej krwi, dzięki ustawicznym badaniom naukowym, wyszła już z zakresu
zwyczajnej  praktyki  i  dowolności,  staje się jakby nauką ścisłą i  niezmiernie  zaciekawiającą.  Badania
fizjologiczne,  teoria  Mendla  dziedziczność  maści,  porównawczo-historyczne  rodowodowe  studia
wyjaśniają nam z biegiem czasu coraz to nowe zagadki hodowlane. Ciekawym np. niesłychanie objawem
jest  dominujące  długi  czas  stanowisko  niektórych  rodów  i  linii  męskich,  a  następnie  prawie  nagłe
osłabienie  ich  siły  dziedziczności,  a  czasem  nawet  prawie  zupełne  ustąpienie  pewnych  niedawno
najpotężniejszych linii krwi.

W „Revue des éleveurs de chevaux pur sang“ zar. 1924 autor podpisujący się pseudonimem „Lottery“
rozwodzi się dłużej nad tym zagadnieniem twierdząc, że niespodziewany rozwój mało wybitnej dotąd
linii  krwi  powodowany  jest  wysokimi  zaletami  ogierów  innej  krwi,  połączonych  z  krwią  dotąd
przodującą, a wyczerpaną i mniej już odporną przez chów zbyt krewniaczy. Powodzenie takiego nowego
rodu jest jednak, co do czasu trwania, w swej kolei znów ograniczone. Dany znakomity ogier otrzymuje
najlepsze klacze, podobnież jego synowie; krew ich przedostaje się zbyt obficie w kilku pokoleniach linii
żeńskich, przesyca je jednostronnie, przez co prąd tej krwi się wyczerpuje a siła odrodcza jego słabnie, aż
znów kiedyś matki tego rodu, łączone z całkiem niepokrewną krwią, dać mogą i często dają — wybitne
osobniki płci męskiej, tworzące nowe rody, lub wzmacniające niegdyś potężne, a będące na wymarciu.
Nie jest to zaprzeczeniem inbreedu, lecz jakby ujęcie go w system, zastosowanie z przerwami, których
właściwą  chwilę  ma  wskazywać  doświadczenie  i  intuicja  przewidująca  hodowcy.  Cytowany  autor
udowadnia  nam  to  na  przykładach  ogierów  takich  jak  Touchstone  i  Irish  Bir-dcatcher,  następnie
Newminster i Stockwell. Powodzenie stadne synów Stockwella, jak St. Albans, Blair-Athol, The Duke,
Lord-Ronald, nie trwało dłużej, jak przez trzy pokolenia. Prowadzi tę linię dalej St. Albans dopiero przez
syna swego Springfielda i prawnuka Rock Sanda, zaś inny syn Stockwella—Doncaster głównie przez
Bend’Ora. Krew Newminstra nie przenosi się przez takich znanych jego synów, jak: Muzjid, Adventurer,
Cambuscan i Hermit, (chodzi tu o znaczenie ich jako twórców męskich rodów — krew ich była bezcenna
w liniach żeńskich), a tylko przeważnie przez Lord-Clifdena, i tegoż syna Hamptona.

Potem nastało długoletnie panowanie: Galopina, St. Simona i jego synów. Dziś linia ta nie zajmuje już tak
wybitnego  stanowiska,  jak  przed  kilkudziesięciu  laty,  — świadczą  o  tym coroczne  statystyki  ojców
zwycięzców. Według tej  samej  teorii,  nowej  świetności  rodowi Stockwella  nadaje przez Bend’Ora—
Cyllene i  tegoż  syn Polymelus;  krwi  Ve-dette.  tej  samej,  z  której  pohodzi  Galopin  zawdzięcza swój
rozwój linja Sunridge i jego synów. Linja, z której wywodzi się Le Sanęy, wygasła w Anglji po eksporcie
Atlantica, zaś wnuk jego Roi Herode, przez swe pochodzenie w linji żeńskiej od prawnuczki Vedette —
więc przez domieszkę tej krwi daje takiego The Tetrarcha i jego zwycięzkie potomstwo już w dwóch
pokoleniach. Krew znakomitego Isonomy odradza się nie tylko przez jego synów Gallinule i Isinglass,
lecz raczej dopiero przez John O’Gaunt, skutkiem dopływów krwi St. Simona, po którym pochodzi jego
matka La Fleche. Wymownym przykładem jest dalej Hurry-On (ojciec derbisty Captain Cuttle), któren
szczęśliwie łączony z krwią rodów i prądów St. Simona, Galopina, Hamptona, których sam nie posiada,
dodaje blasku nowego zamierającemu rodowi Barcaldine, z którego sam w męskiej linii pochodzi. Rodu
Hamptona, nie uświetnia już dziś ani Royal Hampton ani Ayrshire, ani Ladas, lecz Bay Ronald i jego
synowie, a z pośród nich przede wszystkim Macdo-nald II Bayardo i Dark-Ronald.

Krew Bayarda słynie już w dwóch pokoleniach zwłaszcza przez derbistów Gainsborough i Gay-Crusader.
Prawdziwym fenomenem co do siły odrodczej (według teorii, na pewien okres czasu) obecnie jest Dark-
Ronald.  Tak  mniej  więcej  wnioskuje  i  na  tem kończy  swe  uwagi  „Lottery“.  Jak  niegdyś  hodowcy
angielscy  nie  mogli  odżałować  wypuszczenia  z  kraju  Buccaneera,  Doncastra  Cambuscana,  a  nawet
Bonavisty do  Austrji,  a  Cyllene  do Argentyny,  tak  obecnie  za  późno poznają  wartość  Dark-Ronalda
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ustąpionego  do  Niemiec.  Dark-Ronald  odgrywa  tę  rolę  regeneratora  w  hodowli  niemieckiej,  jak
szczęśliwą  ręką  niegdyś  nabyty  z  Francji  do  Państwowego  Stada  w  Graditz,  „wnuk  Pocahontas“
Chamant.  Z synów Dark-Ronalda znakomity Son in Law, znajdował się na czele  ojców zwycięzców
w Anglji w r. 1924. Działalnością wybitną stadną odznacza się we Francji Dark-Legend; w południowej
Afryce—Brown-Ro-nald;  w  Australji  Ethiopian;  w  Ameryce  Ambasador,  Poli-tian  i  Brown  Prince;
w Niemczech  na  torze  i  w  stadzie  Hum-bug,  Herold,  Prunus  (ojciec  znakomitych  Weissdorna
i Wachholder,  Indigo)  Der  Mohr,  Wallenstein,  Damenweg,  Famulus,  Axenstein,  Abenteurer,  oraz
sprzedane do Austrji,  a urodzone w Niemczech Nubier i  Einsiedler.  Dark-Ronald spowodował po raz
pierwszy eksport ogierów stadnych z Niemiec do Francji — przez nabycie tamże og. Axenstein, a toczą
się  układy,  o  nabycie  jeszcze  drugiego syna  Dark-Ronalda  mianowicie:  Abenteurer,  zaś  do Ameryki
nabyto wychowanka stada p. Haniel, zwycięzcę Wielkiej Nagrody w Baden-Baden, ur. w 1922 r. og.
Traumer po Dark-Ronald od Taormina po Diamond Jubilee.
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Dotąd importowali Niemcy reproduktorów, i to prze ważnie z Anglii; obecnie w związku z bojkotem
powojennym hodowli niemieckiej w Anglii, dotąd nie cofniętym, toczy się w Niemczech żywa polemika,
poparta  zadraśniętą  dumą  narodową,  co  do  równorzędności,  jeżeli  nie  wyższej  wartości  wybitnych
ogierów krajowych, ponad importowanemi tej klasy, jakich Anglja ma do zbycia Krytykuje się świeże
nabytki  reproduktorów jak:  Parmenio  po  Tracery;  Villars  po  Sund ridge;  Calligula  po  The Tetrarch;
Poisoned Arrow po Spearmint, itd, a to w porównaniu z klasowemi ogierami wychowanemi w Niemczech
w ostatnich latach jak: Augias,  Ganelon,  Graf  Ferry,  Nubier,  Wallenstein,  Prunus,  Marmor Scarabae,
a kilka lat przedtem, Fervor, Pergolese, Ariel, Czardasz, Dolomit. Twierdzenie to — o wysokim obecnym
stanie hodowli niemieckiej, istotnie popiera świeży fakt nabycia dwóch synów Dark-Ronalda — przez
Francję i przez Amerykę. Dzięki prywatnej inicjatywie i bystrej orientacji i energii Główn. Zarządu Stad.
Państwowych posiada Polska już czterech potomków Dark-Ronalda, są to: Schlingel od Smart po Caius
(wygrał  w  Niemczech  87.450  Mk.),  Armenier  od  Abwechslung  po  Hannibal)  wygrał  w  Niemczech
332.480 Mk. i inflacyjnych), Der Sogenante od Sati po Symington (wygrał w Niemczech 50.880 Mk.)
 Farther  od  Panik  po  Ard-Patrick  (wygrał  w  Niemczech  184.750  Mk.  pełnowartościowych).  Przy
międzynarodowej ocenie krwi Dark-Ronalda jest bardzo pocieszające, że posiadamy kilku jego synów,
choć nie najbardziej klasycznych, jednak dostatecznie i dodatnio wypróbowanych.

Przy  tej  sposobności  właściwym  będzie  zaznaczyć  i  podnieść,  z  jak  wielką  znajomością  rzeczy
i starannością przy więcej jak ograniczonych środkach, a w bardzo krótkim czasie importował Główny
Zarząd Stad ogiery dla Państwowych Stad. i Depots. Wystarczy w tym celu dokładnie przejrzeć Drugi
Tom Polskiej Ks. Stad., by się przekonać, że posiadamy reproduktorów, nieomal z wszystkich wybitnych
dziś  zagranicznych  linii  krwi.  Z  rodu  Bay-Ronalda  posiadamy  oprócz  wymienionych  synów  Dark-
Ronalda, dwóch potomków Bayardo mianowicie: Mantona i Parsifala, a z linii Macdonalda II jego wnuka
Ah’ Trumps.

Bardzo trafnym i pomyślnym wydaje się być uskutecznione w ostatnich czasach kupno og Barde po
Czardasz od Banderilla po Collar, Czardasz, chowu bar. Oppenheim; jest po Caius (Reverend — Energy
— Steriing) od Da-nubia (po niej  Dolomit,  Dolman, Nubier,  Danilo,  Wie-ner Madei, od której znów
Wallenstein,  Damenweg, Weissdorn, Wachholder):  po Saphir od Austria,  po Ayr-shire od Orsowa, po
Bend'Or  od  Fenella.  Czardasz  jest  więc  blisko  spokrewniony z  najlepszemi  niemieckiemi  końmi  lat
ostatnich Wsławił się jak i jego dziad Saphir wygraniem Austryjackiego Derby, bijąc źle jechanego Mości
Księcia. Czardasz jest w Niemczech bardzo i to coraz więcej ceniony jako reproduktor. Ze znanego stada
pp. Weinbergów, które zazwyczaj używa tylko własnych ogierów wysyła się w bieżącym sezonie dwie
klacze  do  Czardasza.  Barde  był  dotąd  najlepszym  z  jego  potomstwa.  Wygrał  206.781  Mk.  w  tym
z większych biegów: Grosser Hansa Preis w Hamburgu i Batscharn Erinnerungsrennen w Baden-Baden,
dystansując po prostu w tym wyścigu poważnych przeciwników. Sędzia orzekł  o  osiem długości  —
fotografia odnośna czyni wrażenie — stu długości!

Przy  tak  wytężonej  i  celowo  obmyślanej  hodowlanej  pracy,  doczekamy  się  zapewne  w  niedalekiej
przyszłości wychowania w Polsce reproduktorów, godnych przelewania w dalsze pokolenia swych zalet
rodowych — mieliśmy już przecież swego czasu: Kordyana,  Rulera,  Sac-á Papier,  Sir-dara,  Gayarre,
Chambery, Alarica — vivant sequentes.

Kurozwęki d. 10. II. 26. Paweł Popiel.
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