Pojazd konny na znaczkach pocztowych
Zbigniew Prus-Niewiadomski
Wyparty przez zachłanną motoryzację osobowy pojazd konny, bo o takim tu mowa, zakończył swój
wielowiekowy i znojny żywot w służbie człowieka i przeobraził się niepostrzeżenie w dostojny zabytek
muzealny, w atrakcyjny rekwizyt na hipodromach lub obiekt zainteresowania żądnych oddechu w pędzie
dzisiejszej cywilizacji. Znikła też i tematyka pojazdu konnego z twórczości artystycznej, po którą ongiś
tak chętnie sięgali malarze, graficy i rzeźbiarze. I jedynie chyba poczta, ta wszystkim ludziom świata
miła instytucja, manifestuje w szlachetności swojej, ciągle żywotną wierność dla tego reliktu
przeszłości. Pomna widocznie ile zawdzięcza przeróżnym kurierkom, karetkom i dyliżansom. Boć
przecież w czasie swej kilkusetletniej działalności, dopiero przez ostatnie kilkadziesiąt lat obywa się bez
zaprzęgu konnego i rozstawnych koni. I bez przesady można powiedzieć, że nie ma pocztowego święta,
rocznicy lub dnia znaczka, żeby nie było ono uczczone wyobrażeniem pocztowego czy podróżnego, bo
te pojęcia były dawniej jednoznaczne, pojazdu konnego, widniejącego na okolicznościowym znaczku.
Zwłaszcza rok rocznie obchodzony Dzień Znaczka bywa z reguły
przez poczty wielu krajów. przypominany przez wydanie
znaczków, na których widnieją zaprzęgi pocztowe. I tak Poczta
Polska w 1964 roku emitowała piękny znaczek w dwóch
wariantach o wartości 60 gr z reprodukcją znakomitego obrazu
Józefa Brodowskiego (1), przedstawiającego pędzącą kurierkę w
czterokonnym zaprzęgu, a w 1965 roku ukazała się seria dwóch
znaczków — 60 gr i 2,50 zł — z reprodukcjami obrazów Piotra
Michałowskiego.
Na jednym z nich jest wizerunek ciężkiego zaprzęgu pocztowego
typu angielskiego i tylko fragment angielskiej karety pocztowej
(tzw. „mail coach”). Nawiasem mówiąc, zaznaczyć należy, że jest
to chyba jedyny typ pojazdu pocztowego, który przetrwał do dziś
i zmieniając swoje przeznaczenie, od kilkudziesięciu lat służy jako
najbardziej stylowy pojazd do jazdy sportowo-pokazowej przy
angielskim zaprzęgu czwórki w lejc. Na drugim znaczku
reprodukowany jest widok poczwórnej karetki do podróży extrapocztą z czterdziestych lat ubiegłego wieku (2).

(1) Znaczek z reprodukcją obrazu
Józefa Brodowskiego

(2) Poczwórna karetka do podróży
extra-pocztą

Innym przykładem polskiego znaczka uwzględniającego tę tematykę jest emisja z roku 1961 z okazji
Dnia Znaczka i 40-tu lat Muzeum Poczty (12). Widok skromnej biedki pocztowej do przewozu
przesyłek, zaprzężonej oczywiście w jednego konia, umieszczonej jeszcze na drewnianych osiach,
znakomicie odda je charakter ciężkiej, codziennej pracy pocztyliona i jego nieodłącznego towarzysza —
konia.
Wśród znaczków zagranicznych wydawanych z tej samej okazji na uwagę zasługuje francuski z roku
1952 o wartości 12 f. 4- 3 f. wyobrażający dormezę czterokonną z połowy XIX w. (9). Karetą taką
podróżowano wówczas extra-pocztą dzień i noc, zatrzymując się w zasadzie tylko dla zmiany koni.
Rzecz interesująca o tyle, że posiadamy w Polsce jeszcze dwa egzemplarze karety tego typu. Ale
z punktu widzenia historii pojazdu konnego najciekawszym jest chyba znaczek węgierski wydany
z okazji Dnia Znaczka z 1947 roku o wartości 30 f. (11). Przedstawia on bowiem reprodukcję ryciny
z poł. XVI w. augsburskiego malarza Jeremiasza Schemela. Rycina ta uważana jest za jedyny ślad po
produkowanych wówczas w miejscowości Kocs na Węgrzech lekkich pojazdów, które dały początek
rozwojowi nowożytnego pojazdu osobowego. A nazwa „kocs” stała się źródłem wielu pochodnych
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w różnych językach jak np. Kutsche, Kutscher, coach, coachman, coche, cocher itp.

(12) Znaczek wydany z okazji 40-tu lat
Muzeum Poczty

(9) Dormeza czterokonna z połowy
XIX w.

(11) Znaczek węgierski wydany
z okazji Dnia Znaczka z 1947 roku

Z innych okazji wymienić należy 400 lat Poczty Polskiej, która to rocznica uczczona została jednym
z najpiękniejszych znaczków w skali światowej, o wartości 2,50 zł (5). Całość potraktowana po
malarsku przedstawia ciężki, wielokonny dyliżans mozolnie przebywający gościniec w tumanach kurzu,
na tle polskiego nizinnego krajobrazu.

(5) Jeden z najpiękniejszych znaczków w skali światowej, o wartości 2,50 zł, wydany z okazji 400 lecia Poczty Polskiej

W 1963 roku, w stulecie pierwszej międzynarodowej konferencji pocztowej w Paryżu, na znaczkach
wielu krajów pojawia się motyw pojazdu konnego. Bardzo interesujący jest, z tego tytułu wydany
w Belgii znaczek o nominale 6 F. (10). Przedstawia on bowiem miejski pojazd i to na tle miejskiego
krajobrazu, co jest raczej rzadkością. Widzimy więc typowy paryski omnibus, przypominający te, które
jeszcze w początkach XX w. były powszechne na ulicach Paryża.
Na austriackim znaczku (4) też wydanym z tej okazji nie ma co prawda pojazdu, ale za to przedstawione
na nim trzy postacie woźnicy pocztowego, urzędnika i pocztyliona na koniu, są wykonane tak
precyzyjnie i z takim znawstwem tematu, że stanowić mogą znakomite studium kostiumologiczne z tej
dziedziny.
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(10) Miejski pojazd, na tle miejskiego krajobrazu, Belgia.

(4) Woźnica pocztowy, urzędnik
i pocztylion na koniu. Austria

Ale nie tylko okazje pocztowe są powodem umieszczania pojazdów na znaczkach. Poczta doceniając
widać atrakcyjność tego tematu, sięga po niego i przy innych okolicznościach, a nawet bez żadnych
bezpośrednich powodów.
Belgia w 1935 roku w czasie Wystawy Światowej wypuściła serię trzech znaczków (6) z pędzącym
dyliżansem zachodnioeuropejskiego typu o nazwie „ecossaise” w piątkowym zaprzęgu. Stany Zjedn.
A.P. reprodukują często swój pionierski wóz (3) chcąc uczcić różne rocznice związane z osadnictwem na
zachodnich terytoriach. Motyw pojazdu konnego pojawia się nie raz w wydaniach poświęconych
pamięci artystów malarzy i rzeźbiarzy.

(6) Dyliżansem zachodnioeuropejski „ecossais"

(3) Pionierski wóz (USA)

Istnieją jednak dwie serie, których powodem jest sam pojazd konny jako zabytek, jako interesujący
temat sam w sobie. Pierwsza to wydana przed kilku laty seria portugalska. W Lizbonie znajduje się
bowiem Muzeum Narodowe Karet skupiające bodaj największy zbiór egzemplarzy wszelkiego typu
karoc dworskich, z których każda ma swoją historię.
Seria składa się z ośmiu znaczków (7, 8), na których wyobrażone są cztery karety, każda na dwóch
znaczkach o różnych wartościach i w różnych kolorach. Egzemplarze karoc są tak wybrane, że tworzą
znakomity obraz poszczególnych faz w konstrukcyjnym rozwoju pojazdów. Jedna karoca reprezentuje
wiek XVII, dwie wiek XVIII i znów jedna wiek XIX. Każda inaczej zawieszona, każda w innym stylu i
każda jest reprezentantem swojej epoki.
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(7) Karety dworskie

(8) Karety dworskie.

Druga to nasza, wydana 30-XII-65, seria pojazdów łańcuckich (13, 14, 15), pierwsza na świecie
pokazująca tego typu zabytki muzealne w zaprzęgach, Powozownia łańcucka ma szczególne znaczenie
i o niej będzie jeszcze nie raz mowa na tych łamach. Teraz jednak zaznaczyć wypada, że dobrze się stało
że ten temat został podjęty i że tą drogą poinformowano ogół o interesującej nas dziedzinie historii
kultury materialnej. Na dziewięciu znaczkach pokazano w sposób możliwie reprezentatywny nie tylko
co Powozownia łańcucka posiada, ale i sposób w jaki poszczególne pojazdy były używane. Są więc
pojazdy reprezentacyjne (galowa berlinka, „caleche a la Daumont”), wyjazdowe (kareta-coupe, cab
francuski), spacerowe („vis-a-vis”, koczyk damski), sportowe (gig, brek angielski) i pojazd myśliwski.
Do każdego z pojazdów dobrano odpowiedni zaprzęg i o ile to było możliwe typ i maść koni, oraz strój
osób towarzyszących.
Wszystkie znaczki o których tu była mowa i te których z braku miejsca nie sposób omówić są
znakomitym czynnikiem dydaktycznym i propagandowym w stosunku do dziedziny, która do niedawna
była równie bogata i interesująca jak obecna motoryzacja.

(13) Seria pojazdów łańcuckich

(14) Seria pojazdów łańcuckich

(15) Seria pojazdów łańcuckich.
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