
O koniu! Portret olimpijczyka Picadora
Adam Królikiewicz

Major Królikiewicz na „Picadorze"

Pani Dentice wyjęła książeczkę czekową. Drobną ręką wypisała kwotę w dolarach na Banca Comerciale
Italiana w Neapolu. Wydarła czek.

Przyjąłem go z uczuciem ściśniętego z bólu serca.

Nic  nie  wie  o  tym  Picador,  ani  moja  żona,  obecna  w  loży  zaproszonych  gości.  Nikt  w  świecie
jeździeckim nie wie o tym doniosłym fakcie. Ciężka to była chwila, gdy trzymałem w ręku ogromną
sumę, a miałem rozdarte serce.

Głos, rozsądku przestrzegał mnie: musisz pożegnać się w ten sposób z koniem, bo jutro czy pojutrze
może być za późno. Nie dostaniesz za Picadora ani połowy tej kwoty. Nie masz koni. Jasiek już się nie
liczy, Picador się kończy. Jeździsz na obcych, pożyczonych. Nikt w kraju nie zrobi ci prezentu nawet
z lichego konia. Co sam wypracowałeś - to twoje. Zanim wytresujesz nowego konia, zanim trafisz na
prawdziwy talent  -  miną  lata.  Postaraj  się  kupić  jego następcę.  Chyba,  że...  stać  cię  na  powrót  ze
sławnym  koniem  do  kraju,  gdzie  bogaci  ziemianie,  hodowcy,  posiadacze  fortun  z  uznaniem
przypatrywać się będą twemu Picadorowi żyjącemu „na łaskawym Chlebie“.

Sprzedaż Picadora była dla mnie koniecznością całkowicie usprawiedliwioną choć niesłychanie smutną.
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Jednym  z  warunków,  zastrzeżonych  przy  sprzedaży  konia,  było  zatrzymanie  go  nadal  w  mojej
dyspozycji aż do zakończenia naszego udziału nie tylko w konkursach neapolitańskich, lecz jeszcze na
okres międzynarodowych zawodów w Mediolanie, dokąd za kilka dni mieliśmy wyjechać.

Pani di Frasso przyjęła też moją prośbę, że w wypadku gdyby kiedykolwiek zdecydowała się sprzedać
Picadora -  ja będę o tym powiadomiony,  i  będę miał  prawo pierwokupna. Oczywiście  ten warunek
wydawał się raczej zwykłym uspokojeniem mego sumienia. Nikt bowiem nie mógłby przypuścić, że ta
bogata hrabina, posiadaczka muzealnego pałacu, słynnej „Villi Madama“ nad Tybrem, fabryk, majątków,
własnych  doskonałych  koni  i  sfory  psów  myśliwskich  -  będzie  kiedykolwiek  zmuszona  sprzedać
Picadora - jednego z najsławniejszych koni świata.

ŁZY W HOTELU „SANTA LUCIA"

Nasza rozmowa trwała chwilę - parę minut zaledwie. Gdy wszedłem do loży, by żonie mojej powiedzieć
o  dokonanej  transakcji  -  byłem  blady  i  bardzo  nieszczęśliwy.  Poznała  natychmiast  -  zanim  się
odezwałem - że stało się coś bardzo dla  nas smutnego. Musieliśmy uciec od ludzi,  by nie  widzieli
naszych łez. Wieczorem w hotelu „Santa Lucia“ nie mogliśmy przełknąć kolacji i oboje przepłakaliśmy
całą noc. Część mojej duszy oddałem za pieniądze. Było to przeżycie podobne do straty kogoś bardzo
drogiego i bardzo kochanego. Nie mogliśmy się z tym pogodzić.

Potem znaleźliśmy się w Mediolanie w Palazzo dello Sport, gdzie w krytej hali odbywały się konkursy,
przeważnie późnym wieczorem. Zacząłem przyzwyczajać się do myśli  o bliskiej  już chwili  oddania
Picadora  nowej  właścicielce.  Dzienniki  włoskie  wśród  sportowych  wiadomości  podały  informację
o kupnie sławnego polskiego Picadora przez panią di Frasso. Zrobił się huk i szum około tej sprawy.

Na  prośbę  pani  di  Frasso  zgodziłem  się  na  jej  start  na  Picadorze  w  konkursie  amazonek.  Nowa
właścicielka kazała go osiodłać damskim siodłem, gdyż tylko tak jeździła,  .klasyczną, dawną modą.
Picador nigdy nie miał na sobie damskiego specjalnego siodła,  ani też nigdy nie był tym sposobem
dosiadany.  Mógł  zrobić  jakąś  niespodziankę,  gdy  zauważy  brak  z  jednej  strony  łydki  jeźdźca.
Przestrzegłem o tym panią di Frasso.

Uspokoiłem ją nadzieją, że jeżeli pojedzie z pełnym. zaufaniem do Picadora, dając mu inicjatywę skoku,
a sobie pozostawiając tylko kierowanie nim po trasie parcoursu, - może mieć duże szanse na wygranie
pucharu amazonek.

Kochany, zacny Picador i tym razem nie zawiódł. Przyniósł swej pani pierwsze dla niej zwycięstwo.

ROZSTANIE

Tymczasem ze mną i z nim działy się rzeczy dziwne. W naszych startach mediolańskich nic już nam nie
wychodziło. To nie był dawny Picador, bo ja nie byłem już sobą. Jeździłem na nim zbyt ostrożnie, nie
chciałem ryzykować nieswojego konia. Byłem psychicznie załamany, ćo wyraźnie odbijało się na mojej
jeżdzie i prowadzeniu Koń to wyczuwał.

Część  pieniędzy  za  Picadora  wydałem  na  zakup  włoskiego  konia  Unigeno.  Gdyby  się  coś  stało
Picadorowi - nie mógłbym już nawet zwrócić pieniędzy. Czułem się fatalnie. Jedynym moim poważnym
sukcesem na skalę międzynarodową było w Palazzo dello Sport zwycięstwo w rekordzie wysokości na
nowym  koniu  Unigeno.  I  to  następnego  dnia  po  jego  kupnie.  Mieliśmy  wtedy  dużą  konkurencję
specjalistów w międzynarodowych rekordach wysokości z Francuzami i Włochami na czele. Ale gdy
Teczek na Hamlecie i Faworycie oraz ja na Unigeno uzyskaliśmy dwa metry skoku wzwyż, odpadli już
zagraniczni współzawodnicy. Dla zaoszczędzenia naszych koni proponowałem Toczkowi zaprzestanie
dalszej  walki  między  nami  i  podział  nagród  ex  aequo.  Nie  uzyskawszy  jego  zgody,  gdyż  chciał
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rozgrywać do końca, zmuszony byłem bić się dalej o zwycięstwo. Tak doszliśmy do wysokości 2,20 m.
Teczek na swoim świetnym Hamlecie, ja na pierwszy raz dosiadanym Unigeno. Faworyt odpad! Po
2 metrach.  Ostatnia  próba  skoku  na  wysokość  2,20  m  dała  mi  zwycięstwo  przed  Toczkiem,  który
również uzyskał tę wysokość, lecz koń przednimi nogami strącił przeszkodę. W ten sposób w roku 1926
został ustanowiony w Mediolanie, niepobity do dnia dzisiejszego polski rekord skoku wzwyż. Ponieważ
organizatorzy międzynarodowych zawodów mediolańskich rzekomo nie przestrzegli w tym rekordzie
przepisowej  budowy  przeszkody,  ówczesny,  bardzo  formalistyczny  Polski  Związek  Jeździecki,  nie
kwapił  się  o  oficjalne  zanotowanie  tego  rekordu  w  naszych  sprawozdaniach.  Dlatego  jako  wynik
rekordowy ciągle jeszcze figuruje skok Rómmla na 1,97 m. Swego czasu, w okresie przed pierwszą
wojną światową, doskonały jeździec Peretiatkowicz na Kingu osiągnął 2,05 m, ale wtedy żadne przepisy
nie regulowały ściśle rekordów w jeździectwie.

DZIENNIKARSKA RELACJA

Któregoś  wieczora,  podczas  trwania  konkursów,  przyniesiono  nam pocztę  z  kraju  Interesowały nas
wiadomości z Polski i  sportowe echa naszej dużej wyprawy jeździeckiej.  W Kurierze Warszawskim
znajduję  duży artykuł  "pod  tytułem „Picador  et  Comp.“  Obecnie  odszukałem ten  numer  dziennika
w Bibliotece Jagiellońskiej. Oto kilka fragmentów:

W loży królewskiej  Wiktor  Emanuel  z  córkami:  księżną  Mafaldą  Heską  i  hrabiną  Jolantą  Calvi  di
Bergolo. Brzmią skoczne dźwięki „Marcia Reale", narodowego hymnu włoskiego, a po nim hymnów
narodowych: Polski, Portugalii, Francji, Belgii, Hiszpanii i Szwajcarii Kolejno prezentują się królowi
oddziały narodowe. Podjeżdżają wolno, trójkami, salutują przed lożą monarszą i defilują z powrotem,
ustępując miejsca następnym.

Skład naszej wyprawy jest świetny. Jedzie Szosland na Morinusie, Toczek na Hamlecie, Królikiewicz na
Picadorze.  Ci  ostatni  -  jeździec  i  koń -  popularni  już  tutaj  niezmiernie,  podziwiani  i  uznani  Jazdy
Królikiewicza w kraju zachwalać nie trzeba. Chluba nasza, którą przed trzema laty widzieliśmy jako
jeźdźca doskonałego,  pełnego młodzieńczej  fantazji  i  natchnienia -  dziś  przedstawia się jako mistrz
skończony, świadomy swych środków, panujący nad koniem znakomicie, zrośnięty z nim niemal duszą
i ciałem. Toteż, gdy ukazuje się na torze - szmer zachwytu idzie przez publiczność, a fachowcy pełnymi
uznania określeniami stwierdzają niezwykłą jego wartość.

Osobny panegiryk należy się Picadorowi. Nie jest to jedyny koń, na którym jeździ Królikiewicz, jest to
jednak  najdawniejszy,  najzdolniejszy  jego  wychowanek,  który,  przyznać  należy,  zaszczyt  przynosi
swemu mistrzowi.

Ten znajda bez rodowodu, wzięty pod wierzch z „taboru“ pułkowego, w którym wojnę przesłużył - jak
z lubością powtarza jego jeździec - skacze lepiej i pewniej od setek rasowych rumaków, pyszniących się
wielkimi koligacjami i wspaniałą budową ciała. Nasz Picador nie jest ładny. Nie obrazi się, gdy mu to
powiem.

Urocza młoda rzymianka, siedząca obok mnie, mówi z pewnym zawodem w głosie: „Ma corne è brutto
questo cavallo. Pare un sigaro toscano” (Jakże brzydki jest ten koń! Wygląda jak toskańskie cygaro!) Ale
od swego towarzysza, bardziej wtajemniczonego w arkana sztuki jeździeckiej, otrzymuje lakoniczną,
pełną zachwytu odpowiedź: „Quello non cammina come un cavallo, cammina come un orologio” (On
nie chodzi jak koń - chodzi jak zegarek!).

Pod włoskim niebem miałem zostawić Picadora na zawsze. Jeszcze raz pani di Frasso na moich oczach
odniosła zwycięski sukces dzięki Picadorowi. Wkrótce nastąpiło smutne dla mnie rozstanie: mój wyjazd
do Polski, a jego do Rzymu.

SPOTKANIE W LONDYNIE
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W rok później spotkaliśmy się z Picadcrem w londyńskiej hali sportowej Olympii, w której dwa lata
przedtem  godnie  reprezentował  on  barwy  Polski  Obecnie  dosiadał  go  doskonały  jeździec,  major
Borsarelli. Picador bronił teraz barw biało-czerwonych z dodatkiem trzeciego zielonego koloru – Włoch.

Przywitanie  nasze  było  dla  mnie  nowym,  wzruszającym przeżyciem.  Życzyłem mu  z  całego  serca
najlepszych  sukcesów  pod  jego  nowym,  znanym  jeźdźcem,  z  którym  tyle  razy  spotykaliśmy  się
w najbardziej  miłej,  koleżeńskiej  walce  na  wielkich  stadionach  Europy.  Jednak Picador  nie  był  już
dawnym, groźnym przeciwnikiem. Wyglądał doskonale, dobrze utrzymany, chodził poprawnie z dużą
rutyną  i spokojem,  który  go  zawsze  wyróżniał,  lecz  jego  osiągnięcia  nie  były  już  ani  częste  ani
porywające.

Obserwując  sprawozdania  z  międzynarodowych  zawodów  konnych  w  ciągu  następnych  lat,  nie
znajdowałem szczególnych notatek o Picadorze, który u Włochów zachował nadal swoją sławną nazwę.

Przez kilka kolejnych lat, po roku 1927. gdy pokończyły się stare konie, a młodych następców wielkiej
klasy międzynarodowej  nie  było jeszcze widać,  przestaliśmy jeździć do Rzymu.  Natomiast  z Niceą
utrzymywaliśmy nieprzerwalną łączność sportową. Tam oczywiście o spotkaniu z Picadorem nie było
mowy. Tam nie miał on prawa startu. Słyszałem, że żyje i jest mu bardzo dobrze, lecz niewiele już działa
w sporcie. Czasami, na małych prowincjonalnych zawodach, pokazuje się na nim pani di Frasso, lecz
raczej już tylko dla fasonu i przyjemności.

Ostatni  raz widziałem Picadora,  będąc na zawodach w Rzymie jako szef  polskiej  ekipy w r.  1932.
Któregoś  dnia  postanowiłem  go  odwiedzić  w  „Villi  Madama“  na  Zatybrzu.  Po  złożeniu  wizyty
właścicielce, udaliśmy się razem z nią do stajni. Była właśnie pora południowego obrokowania. Cicho,
na palcach zbliżyłem się do wygodnego boksu Picadora. Stal tyłem i zajęty był obiadem. Gwizdnąłem
na niego, jak niegdyś, przed laty znanym mu sygnałem. Odwrócił się natychmiast, rżąc podszedł do
mnie. Łzy zakręciły mi się w oczach. Byłem do głębi wzruszony. Nie widziałem go 5 lat.

„ABBIAMO MANGIATO PICADORO!”

Przeszły znowu dwa lata. Wiosną 1934 r. przez 3 miesiące byłem na stażu, jako obserwator włoskich
szkół jeździeckich, w Tor di Quinto pod Rzymem. Brałem u-dział we wszelkich ćwiczeniach konnych
sportowych tej słynnej w święcie szkoły. Oprócz codziennych jazd w bardzo trudnym i niebezpiecznym
terenie, wyrabiającym mocny dosiad i odwagę oraz szybką orientację u jeźdźców, odbywały się dwa
razy w tygodniu polowania konne na lisa za psami gończymi.  Tereny polowań leżały na północ od
Rzymu na ogromnych przestrzeniach nieużytków, wypasanych jedynie bydłem i  owcami.  To słynna
Campagna Romana.  Teren pagórkowaty falisty,  o  powulkanicznej  glebie,  twardej  jak skała,  pocięty
głębokimi strumykami, poprzegradzany stacjonatami i płotami kamiennymi, porośnięty gdzieniegdzie
mocno kolczastymi, gęstymi krzakami. Trudny do jazdy, przy braniu przeszkód niebezpieczny.

Konie  udawały  się  tam  marszem  wcześnie  rano,  prowadzone  przez  luzaków.  Jeżeli  odległość
rozpoczęcia  polowania  była  większa  niż  20  km,  konie  jechały koleją  do najbliższej  stacji  lub  były
przewożone specjalnymi samochodami. W polowaniach brali udział uczniowie szkoły Tor di Quinto -
wszyscy jeźdźcy garnizonu rzymskiego oraz osoby cywilne obojga płci, posiadające oczywiście własńe
konie, będące członkami towarzystwa polowań konnych na lisa. Towarzystwo to posiadało dwie własne
sfory psów myśliwskich ze  specjalną angielską obsługą  oraz dzierżawiło  rozległe  tereny Campagna
Romana. Pole jeźdźców na takim polowaniu dochodziło nieraz do 100 koni.

Któregoś chłodnego dnia staliśmy konno na wzgórzu w oczekiwaniu wytropienia lisa przez sforę psów,
prowadzonych przez łowczych i dojeżdżaczy. Trwało to dość długo. Obok mnie siedział na koniu jakiś
cywilny jeździec. Byłem w mundurze majora 1 pułku szwoleżerów - zaczęliśmy rozmowę. Gdy mu się
przedstawiłem, usłyszawszy moje nazwisko, natychmiast zorientował się,  że jestem byłym jeźdźcem
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i właścicielem Picadora - bardzo sławnego w Rzymie konia, którego głośna nazwa była na zawsze już ze
mną złączona. Toteż pochwalił mi się, że na Picadorze jeździł rok temu, właśnie w tej okolicy, biorąc
udział w polowaniu.

Byłem tym zaskoczony, ponieważ koń ten nie powinien był być używany do tego rodzaju wyczerpującej
jazdy, ze względu na jego przeszłość i wiek - około 24 lat! Sądziłem w pierwszej chwili, że pani di
Frasso wypożyczyła Picadora memu przypadkowemu rozmówcy. Jednak zapytawszy o to, dowiedziałem
się, że pani di Frasso nie ma już prawie dwa lata w Rzymie. Że zwinęła wszystkie swoje dobra po
jakimś  bankructwie  i  że  również  sprzedała  Picadora  handlarzowi.  Od  niego  właśnie  ów  jeździec
wypożyczał go na polowanie. Na moje pytanie, co się dzieje obecnie z Picadorem, odpowiedział mi
z dość zakłopotaną miną, że nie wie.

Uzyskawszy adres nowego właściciela Picadora,  następnego dnia udałem się zaniepokojony na jego
poszukiwanie. Znalazłem go na Zatybrzu w dzielnicy nędznej i brudnej. Stał przede mną gruby, typowy
włoski handlarz koni. Zbliżając się do niego uczułem lęk i nieokreśloną obawę przed złą wiadomością.

Gdy  zapytałem  o  Picadora  -  ów  najspokojniej  odpowiedział  mi:  „Abbiamo  mangiato  Picadoro“  -
(Zjedliśmy Picadora), po czym krótko dodał:

- Nie mogłem utrzymywać konia, który był już do niczego.

Odwróciłem się, by nie widział jak ciężkie dostałem uderzenie. Odszedłem z moim ostatnim wielkim
żalem  do  ludzi,  którzy  dopuścili  do  tak  nieoczekiwanie  smutnego  zakończenia  życia  zasłużonego
Wielkiego Konia - Picadora.
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