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WSTĘP
Wiosną r. b. upłynęło 50 lat od przyjścia na świat Rulera, 

najznakomitszego konia pełnej krwi, jakiego kiedykolwiek wy
dała hodowla polska.

Rocznica ta posłużyła mi za bodziec do opracowania mo- 
nografji tego stalliona, który w dziejach naszej hodowli stwo
rzył epokę i któremu pod względem zasług nie dorównał dotąd 
żaden inny ogier, ani krajowy, ani zagraniczny, importowany 
do Polski, bez względu na sławę, jakiej zażywał w obcych 
krajach.

Właściwą monografję Rulera poprzedzę krótkiem stresz
czeniem dziejów stada w Krasnem oraz wzmianką o działalno
ści hodowlanej Ludwika hr. Krasińskiego, założyciela stada 
w Krasnem i hodowcy Rulera.



Dzieje stada w Krasnem

Stado w Krasnem jest najstarszem z pośród wszystkich ist
niejących ohecnie w Polsce stad pełnej krwi. Powstało ono 
w końcu roku 1857 i przetrwało nieprzerwanie aż do czasów 
dzisiejszych, święcąc niedawno wyjątkowy, jak na nasze sto
sunki, 75-letni jubileusz swego istnienia.

Pod względem żywotności dorównywały mu aż do wojny 
światowej zaledwie dwa stada, które niestety obecnie już nie 
istnieją. Były to: Skoki Jana Ursyn-Niemcewicza, którego ko
nie biegać zaczęły na torze mokotowskim w roku 1850, oraz 
Serniki Ludwika Grabowskiego, który założył stado w końcu 
lat czterdziestych ubiegłego stulecia w Łęcznej, a następnie 
przeniósł je do Sernik. Na torze wyścigowym barwy Ludwika 
Grabowskiego ukazały się po raz pierwszy w roku 1854 w War
szawie.

Stado w Krasnem, ze wszystkich naszych placówek ho
dowli konia pełnej krwi, położyło bezsprzecznie największe 
zasługi dla kraju i posiada za sobą najpiękniejsze sukcesy ho
dowlane. Żadne inne stado nie może poszczycić się wyprodu
kowaniem ogiera tej miary co Ruler, oraz stworzeniem tylu 
wielkich rodów żeńskich, które przetrwały aż do dziś i za
wierają największe imiona, znane zarówno z toru, jak i z dzia
łalności stadnej. Dość przejrzeć tablice genealogiczne koni 
pełnej krwi, aby stwierdzić, że największe rody żeńskie, ja
kie wydała hodowla polska, pochodzą przedewszystkiem 
z Krasnego.

W czasach odległej przeszłości, aż do połowy ubiegłego 
stulecia, w Krasnem prowadzona była stadnina „koni polskich’', 
o silnej domieszce krwi orjentalnej. Kierunek ten zakorzenio
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ny był w Polsce od kilku wieków i wrósł w przyzwyczajenie 
i upodobania Polaków niezwykle silnie.

Gdy w latach czterdziestych, dzięki wprowadzeniu wyści
gów, napływać do nas zaczęły konie pełnej krwi, ogół hodow
ców ustosunkował się do nich zdecydowanie wrogo.

Angielskie metody hodowlane nie znajdowały zrozumienia 
i w kraju zawrzała walka pomiędzy nowatorami „anglomana- 
mi“, oraz konserwatywnym ogółem, który zapatrzony był ślepo 
w świetną przeszłość Polski z czasów Kirchholmu, Beresteczka. 
i Wiednia, wierzył tylko w konia arabskiego, a o nowych me
todach hodowlanych i koniu pełnej krwi słyszeć nie chciał.

Propagatorom nowych haseł walczyć wypadło w warun
kach bardzo ciężkich. Byli oni zupełnie odosobnieni i nie mieli 
za sobą poparcia czynników rządowych, jak w innych krajach, 
gdzie przyjmowano lub nawet narzucano kierunek angielski ze 
względu na produkcję koni remontowych.

Pierwszymi propagatorami konia pełnej krwi oraz angiel
skiego systemu wychowu byli w Królestwie Polskiem Andrzej 
hr. Zamoyski, Filip Eberhard, marszałek Jan Ursyn-Niemce- 
wicz, bar. Keudełl, a wreszcie Ludwik Grabowski i Ludwik hr. 
Krasiński.

W roku 1841 zawiązało się w Warszawie Towarzystwo 
Wyścigów Konnych i odtąd koń pełnej krwi angielskiej napły
wać zaczął do Polski coraz silniej.

Ludwik hr. Krasiński był wówczas w wieku młodzieńczym. 
Zamiłowanie do koni zdradzał od najwcześniejszych lat. W cza
sie, gdy dochodził do pełnoletności i gdy kształtowały się do
piero jego gusty i zapatrywania hippologiczne — wrzała 
w Polsce zacięta walka pomiędzy ,,anglomanami a konserwa
tystami, propagującymi kierunek orjentalny.

Hr. Krasiński od początku przechylać się zaczął ku kie
runkowi angielskiemu.

Objąwszy w roku 1854 rozległe dobra odziedziczone po 
ojcu, przystąpił w kilka lat później do reorganizacji stada 
w Krasnem.

W grudniu 1857 roku nabyte zostały na licytacji w Anglji 
i sprowadzone do Krasnego trzy konie pełnej krwi, które sta
ły się kamieniem węgielnym dla przyszłego stada. Były to: 
ogier Walmer ur. 1853 r. po Chatham z kl. Bridle po The Sad- 
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dler; ogier Sunflower ur. 1854 r. po Tufthunter z kl. Scarf po 
Reveller oraz klacz Eloquence ur, 1853 r. po Chatham z kl. Syn- 
taocina po Dr. Syntax.

W czerwcu roku następnego, t. j. 1858-go, po raz pierwszy 
ukazały się na torze wyścigowym barwy niebiesko-białe Ludwi
ka hr. Krasińskiego. Biegały w Warszawie trzy wyżej wymie
nione importy angielskie oraz klacz półkrwi Śmiała (Redcar — 
Krasawica).

Ogier Walmer spisał się dzielnie: zdobył najzaszczytniejszą 
i najwyżej uposażoną nagrodę roku „Union Stakes", przezna
czoną dla „ogierów krwi czystej wszystkich krajów”, bijąc pięć 
koni, między innymi ogiera Uncle Tom hr. Lehndorffa, który 
przyprowadził go specjalnie na tę gonitwę z Niemiec *).

*) Dyplom ze zdobycia tej nagrody przechowywany jest do dziś 
w rodzinie hr. Krasińskiego.

Debiut młodego stada wypadł szczęśliwie i hr. Krasiński 
zakończył pierwszy swój sezon wyścigowy pod dobrą wróżbą, 
stając na czele listy wygranych stajen.

We wrześniu tegoż roku konie z Krasnego biegały na wy
ścigach w Łowiczu, gdzie z okazji pierwszej w Królestwie Pol- 
skiem wystawy rolniczej, urządzone zostały wyścigi, w których 
hr. Krasiński przyjmował udział osobiście, dosiadając klaczy 
Śmiała i wygrywając match od znanego wówczas jeźdźca p. Cie
leckiego.

W wyścigach łowickich, jako meetingu o charakterze czy
sto towarzyskim, z Krasnego uczestniczyły tylko konie półkrwi.

Biorąc żywy udział w wyścigach oraz ogólnem życiu hodow- 
lanem kraju, młody podówczas hr. Krasiński nabierał coraz 
większego zamiłowania do koni i pracy na tem polu. Wkrótce 
sprowadził z Anglji nową partję materjału zarodowego pełnej 
krwi, tym razem osiem klaczy po najcenniejszych ogierach 
angielskich, ogólnej wartości kilkunastu tysięcy rubli. Suma ta 
w ówczesnych stosunkach wydawała się niezwykle wysoką i bu
dziła szerokie komentarze wśród społeczeństwa. Jedni czyn ten 
chwalili, jako objaw dużej inicjatywy, inni potępiali, nazywając 
go marnotrawstwem i lekkomyślnością. Czas dopiero pokazał, 
że pieniądze wydane na sprowadzenie materjału zarodowego 
wysokiej wartości, nie poszły na mannę i hodowla nasza korzy
sta dotąd — po 75 latach — z tej bezcennej krwi, która do kra
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ju została wówczas sprowadzona. Potomstwo tych klaczy biega 
do dziś na torze mokotowskim, święcąc nie jeden tryumf i two
rząc z biegiem lat głębokie, zaaklimatyzowane w kraju rody.

Czyn hr. Krasińskiego na owe czasy był rzeczywiście nie
przeciętny. Przedtem jedynie Andrzej hr. Zamoyski sprowadził 
z Anglji w roku 1843 stawkę koni pełnej krwi większej wartości, 
złożoną z ogiera i czterech źrebnych klaczy, Pozatem miewały 
miejsce tylko przygodne, pojedyncze importy, przeważnie ogie
rów, które wybrakowane zostały na zachodzie.

W roku 1859-ym przybyły do Krasnego zakupione w Anglji 
klacze:

1) Even ur. 1857 r. po Stockwell z kl. Equal po The Cure;

2) Little Peggotty ur. 1856 r. po The Flying Dutchman 
z kl. Venison Marę;

3) E. L. ur. 1856 r. po The Flying Dutchman z kl. Eluina 
po Emilius;

4) Bonny Bess ur. 1857 r. po The Flying Dutchman z kl. 
Sułtana po Plenipotentiary;

5) Lady Lambkin ur. 1856 r. po I. Birdcatcher z kl. Lady 
Lambton;

6) Amy Sedgewick ur. 1857 r. po Hermit z kl. Velocipede 
Marę;

7) Lady Emily ur. 1857 r. po Idle Boy z kl. Paquetta;
8) Miss Hanson ur. 1858 r. po Confidence z kl. Miss 

Baxter.
Jak z powyższego wykazu widać, sprowadzone zostały kla

cze po najznakomitszych reproduktorach angielskich, jak Stock
well, The Flying Dutchman, Hermit i I. Birdcatcher. Już więc od 
samego początku stado oparte zostało na matkach o doskona
łej krwi i zasadzie tej hołdował hr, Krasiński w ciągu całej swej 
długoletniej działalności hodowlanej.

Prócz prowadzenia własnego stada i stajni wyścigowej, zaj
mował się hr. Krasiński również i pracą społeczną w życiu ho- 
dowlanem kraju. Gdy w roku 1858-ym założone zostało Towa
rzystwo Rolnicze w Królestwie Polskiem, brał czynny udział 
w pracach Sekcji Chowu Koni i na zebraniach organizacyjnych 
był zawsze gorącym rzecznikiem kierunku angielskiego.



Zaburzenia polityczne, które w r. 1861-ym doprowadziły 
do powstania, zmusiły hr . Krasińskiego do wyjazdu na czas ja
kiś zagranicę.

W jesieni 1864-go roku, po trzechletniej przerwie, wzno
wione zostały wyścigi warszawskie. Stajnia z Krasnego przyby
ła na nie niezwłocznie. Szczęście jednak opuszczać zaczęło hr. 
Krasińskiego. Przyszły lata, kiedy konie z Krasnego nie wygry
wały prawie nic, a okres ten przedłużył się aż do roku 1877-go, 
czyli trwał przez całych lat trzynaście.

Podziwiać należy wytrwałość i zamiłowanie hrabiego, że 
mimo takiego niepowodzenia nie zrażał się i nietylko stado, ale 
również i stajnię wyścigową prowadził nada). Jedynie w latach 
1866 — 1869 oraz 1873 stajnia nie biegała we własnych bar
wach, oddając swe konie w inne ręce, pozatem występowała co
rocznie pod nazwiskiem hrabiego lub pseudonimem „Dobrogost".

W latach sześćdziesiątych w Krasnem czynne były nastę
pujące reproduktory pełnej krwi: Walrner, Sunflower i Flatte- 
rer. Wszystkie trzy importowane były z Anglji.

Walmer i Flatterer pozostawiły po sobie chlubne karty 
w dziejach naszej hodowli i szczególnie pierwszy z nich należał 
przez długie lata do czołowych ogierów w kraju. Z synów jego 
wyróżniły się najbardziej Paddy i Buccaneer.

Paddy biegał z powodzeniem w Warszawie i Wilnie w la
tach 1868 — 71, następnie został nabyty na reproduktora do 
Kter, majątku p. Władysława Wodzińskiego, gdzie położył 
znaczne zasługi, dając szereg doskonałych szermierzy na torze, 
jak Kterzankę i Skibę, oraz całą plejadę koni myśliwskich 
i użytkowych półkrwi.

Z córek Walmera wyróżniła się szczególnie, urodzona 
w Krasnem — Fair Neli, matka doskonałego Perkuna oraz 
Augusta, od której znów pochodził jeden z najlepszych ogierów, 
jakie wydała hodowla krajowa — Kordjan oraz doskonały koń 
wyścigowy, który zginął przedwcześnie — Rymko Rajgis.

Krew Walmera do dziś dnia płynie nie w jednym naszym 
koniu pełnej krwi.

Ogier Flatterer (Hetman Platoff—Tomboy Marę) czynny 
był w Krasnem przez krótki tylko przeciąg czasu i został sprze
dany p. Niemcewiczowi do stada w Skokach.



W Krasnem Flatterer dał w połączeniu z importowaną Elo- 
quence doskonałą córkę Evelinę, którą miał szczęście nabyć od 
hr. Krasińskiego Ludwik Grabowski do swego stada, gdzie wy
dała cały ród znakomitych koni, jak Jupiter Tonnans, O‘Harra, 
Salamandra, następnie wnuczkę Panią Chorążynę, w dalszych 
zaś generacjach znakomite klacze Madame Ferrari i Nitocris, 
wreszcie w czasach już najnowszych derbistę naszego z roku 
1930 — Bejruta.

W stadzie Ursyn-Niemcewicza — Flatterer pozostawił po 
sobie doskonałą Kulę, matkę Koncepta.

Po powstaniu, a mianowicie w roku 1867-ym, rząd rosyjski 
przeprowadził szereg zmian w ogólnej administracji kraju, 
a także w ustroju instytucji, zajmujących się sprawami hodowli 
koni w Królestwie Polskiem. Stado w Janowie oraz Towarzy
stwo Wyścigów Konnych podporządkowane zostały władzy 
centralnej w Petersburgu — Głównemu Zarządowi Stad Pań
stwowych.

Zarządzenia te, jeśli chodzi o samą hodowlę, nie były zbyt 
groźne, może nawet uporządkowały nieco tę dziedzinę, która 
przedtem nie miała należytej organizacji centralnej.

Wyścigi u schyłku lat sześćdziesiątych zaczęły rozwijać się 
wyraźnie. Polepszenie w tym czasie ogólnej sytuacji ekonomicz
nej kraju, a także i rolnictwa, przyczyniło się w znacznej mierze 
do rozszerzania stad i zakładania stajen wyścigowych.

Hr. Krasiński pierwszy poczynił w tym kierunku poważniej
sze nakłady. W Krasnem w owym czasie odczuwać się zaczął 
brak reproduktora. Walrner zachodził już w lata, a pozatem spo
ro klaczy było jego córkami, należało więc pomyśleć o nowym 
reproduktorze odpowiedniej klasy.

Wybór padł na Highlandera, urodzonego w Niemczech 
w roku 1864-ym po Champagne, synu Touchstone‘a z kl. Fleet- 
foot po Sheet Anchor.

Highlander miał doskonałą karjerę wyścigową w wieku 
dwuletnim, potem wprawdzie zawiódł nieco pokładane w nim 
nadzieje, w każdym jednak razie osiągnął szereg zupełnie po
ważnych sukcesów.

Do Krasnego Highlander nabyty został w roku 1871-ym. 
Kupno okazało się bardzo szczęśliwe. Z przybyciem jego odmie
niła się historja stada i po okresie niepowodzeń w latach po



przednich nastąpiła nowa era świetnych zwycięstw nietylko 
w Warszawie, lecz również i na torach rosyjskich.

Z synów Highlandera wyróżnił się najbardziej, jako koń wy
ścigowy ogier Perkun, derbista warszawski, o którym będzie 
jeszcze mowa na właściwem miejscu. Drugim doskonałym synem 
Highlandera był ogier Highland, który dobrze biegał, a następ
nie okazał się pożytecznym reproduktorem. Trzecim wyróżnia
jącym się synem był Baronet, zdobywca pierwszego „Wszech- 
rosyjskiego Derby", rozegranego w roku 1886-ym (łeb w łeb 
z Good Boy*em,  wnukiem Highlandera, również wychowankiem 
stada Krasne). Highland zdobył pozatem Nagrodę Cesarzowej 
w Moskwie i Petersburgu. Dobrym koniem był również Prim, 
jak zresztą cały szereg innych jego synów.

Z córek Highlandera szczególniej cenną okazała się Fanny, 
matka całego rodu do dziś żyjącego, w którym znajdujemy takie 
imiona, jak: Aschabad, Miss Churchill, Floreal, Judith, wreszcie 
w czasach już powojennych Ruta, zwyciężczyni wielu klasycz
nych nagród na torze mokotowskim w latach 1922—24.

Highlander, jako reproduktor pięć razy zajął pierwsze miej
sce na liście wygranych stallionów w całem Imperjum Rosyj- 
skiem. Było to w latach 1881 — 86. Ogólna suma wygranych je
go potomstwa dosięgła 278.452 rub. 80 kop. i 150 półimperjałów, 
co jak na owe czasy, gdy nagrody były bardzo niskie, uważać 
należy za sukces wybitny.

Highlander padł w Krasnem w r. 1891-ym, mając lat 27.
Razem z Highlanderem sprowadzone zostały z Niemiec trzy 

klacze oraz sysak.
W tym samym czasie nabył hr. Krasiński we Francji ogiera 

Kremlin po słynnym Gladiateur z kl. Moscowa po Muscovite. 
Ogier ten sprowadzony dwulatkiem nie rozwinął się należycie: 
był szczupły, cybaty i nie rokował wielkich nadzieji, dlatego 
też został z Krasnego sprzedany p. Czarnockiemu w Kutnow
skie i zdaje się na wyścigach wcale nie biegał. W niedługim 
jednak czasie, pomimo swych braków w budowie, ten wnuk 
Monarque‘a dał doskonałego konia wyścigowego Kordjana, któ
ry z czasem okazał się znakomitym reproduktorem.

Kordjan urodził się w stadzie hr. Wojciecha Poletyłły ze śle
pej Augusty, hodowli hr. Krasińskiego, która zaźrebiona z Krem- 
linem w Krasnem sprzedaną została hr. Poletylle.
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Kremlin pozostawił po sobie wyjątkowo nieliczne potom
stwo. Bliższych szczegółów o losach tego ogiera w literaturze 
nie spotyka się wcale. Stał się on głośnym tylko jako ojciec 
Kordjana. Krew jego przetrwała do dziś dnia w stadzie półkrwi 
p. Z. Krzymuskiego w Wierzbiu.

W końcu lat sześćdziesiątych hodowla nasza i wyścigi ro
bić zaczęły wyraźne postępy. Silniejsze stajnie odczuwały po
trzebę szerszej ekspansji, niż tego mogły dostarczyć zawody 
krajowe. Uwaga hodowców skierowaną została na tory rosyj
skie, na których rozpisywano coraz większe programy, a kon
kurencja wydawała się możliwą do pokonania.

Z pośród naszych hodowców pierwszy zdecydował się na 
wysłanie swych koni do Rosji marszałek Jan Ursyn-Niemcewicz 
ze Skoków, którego klacz Złotówka wyekspedjowaną została 
do Carskiego Sioła i biegała tam w roku 1864-ym.

Systematyczne jednak wysyłanie koni na tory rosyjskie roz
począł dopiero Ludwik Grabowski, począwszy od roku 1867-go. 
Wyprawił on wówczas do Moskwy doskonałego ogiera własne
go chowu Foscari (Percy — Lady Moorhen) oraz pozatem ogie
ra Mohicana i klacz przeszkodową Odettę.

Od tego czasu konie Grabowskiego stale biegały na wszyst
kich większych torach rosyjskich i święciły na nich wielkie 
sukcesy.

Hr. Krasiński po raz pierwszy zdecydował się na ekspe
dycję swej stajni do Rosji w roku 1871-ym, wysyłając do Car
skiego Sioła świeżo sprowadzonego Highlandera oraz dwie kla
cze: Fair Neli i Fidelissę. Debiut nie był jednak udanym i konie 
nic nie wygrały, wobec czego hrabia zaniechał dalszych ekspe- 
dycyj na lat parę. Trwało to jednak niedługo, już bowiem w ro
ku 1877-ym znowu widzimy konie z Krasnego w Moskwie. Bie
gał ogier Baldner z niezłem powodzeniem.

Rok ten był punktem zwrotnym w dziejach stajni hr. Kra
sińskiego. Odtąd konie zaczęły wygrywać z początku mniejsze 
nagrody, potem coraz większe, aż w roku 1881-ym, po raz 
pierwszy w okresie popowstaniowym, stajnia i stado stanęły na 
naczelnem miejscu na liście wygranych nietylko w Królestwie, 
lecz i w całej Rosji.

W roku 1879-ym sprowadził hr. Krasiński nową partję kla
czy z Anglji, złożoną z czterech sztuk. Dalsze importy następo
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wały coraz częściej: w roku 1881-ym nabył w Anglji siedem 
sztuk ; w roku 1883-im w Anglji, Francji i Niemczech — sześć 
sztuk; w roku 1884-ym w Anglji — trzy sztuki. Następnie spro
wadzano konie prawie corocznie.

W r. 1883-im nabyty został w Niemczech og. Ziitzen po Blue 
Gown z kl. St. Agnes po West Australian, który służył następ
nie w Krasnem za reproduktora i pozostawił po sobie sporo 
cennego potomstwa. Ziitzen był bardzo dobrego pochodzenia. 
Jego ojciec Blue Gown i obaj dziadowie: Beadsman i West 
Australian wygrali angielskie derby, a on sam należał w roku 
1877-ym do najlepszych trzylatków niemieckich. Wygrał między 
innymi Berliński Union oraz Henckel Rennen. Do Krasnego ku
piony był głównie dla swej potężnej budowy, aby dodać kalibru 
stadu, które po Highlanderze stało się nieco lekkiem.

Z synów Zutzena wyróżnił się zwłaszcza Tormentor, derbi- 
sta warszawski z roku 1890-go oraz zwycięzca Nagrody Cesa
rzowej w Petersburgu.

W stadzie Ziitzen pozostawił po sobie sporo matek, które 
łączone następnie z Rulerem dawały dobre a czasem i wybitne 
konie, jak: Pickwick, Miss Churchill, Judith i inne.

W latach osiemdziesiątych stajnia wyścigowa hr. Krasiń
skiego miała najświetniejszy swój okres. Konie z Krasnego zdo
bywały największe nagrody i w ciągu lat 1881 — 1887 stajnia 
była sześć razy pierwszą na liście wygranych w całej Rosji.

W tym czasie wyróżnił się szczególnie urodzony w Kras
nem — Perkun (Highlander — Fair Neli). Był on doskonałym 
koniem wyścigowym, zdobył derby warszawskie (1883), Pro- 
duce i Nagrodę Cesarzowej w Moskwie, prócz szeregu innych 
nagród, stając w roku 1883-im na pierwszem miejscu listy zwy
cięskich koni w całej Rosji z sumą wygranych 22.050 rub. oraz 
50 półimperjałów. Ze względu na wielką klasę, jaką wykazywał 
na torach w Warszawie i Rosji, wysłany został na wyścigi do 
Anglji, gdzie pozostawał przez lata 1884—85, lecz wygrał jedną 
tylko niewielką gonitwę.

Po zakończeniu karjery wyścigowej, Perkun stał się na tyle 
złośliwym, że musiano go wykastrować i jako wałach poszedł 
do stajni myśliwskiej barona Wulffa.

Rozkwit stada w Krasnem, który zaznaczył się szczególnie 
w latach 1881 — 87, przygasł nieco w okresie kilku lat następ- 
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mych, aż do czasu, gdy biegać zaczęło potomstwo Rulera. Los 
zrządził, źe były to ostatnie lata życia hr. Krasińskiego. Nie są- 
dzonem mu było dożyć tryumfu swej długoletniej pracy i ujrzeć 
świetne sukcesy Rulera. Dnia 21 kwietnia 1895 roku hrabia 
zmarł nagle na serce.

Za życia hr. Krasińskiego, w Krasnem prócz stada pełnej 
krwi angielskiej, prowadzone również były i inne działy. Przede- 
wszystkiem od roku 1857-go istniało stado czystej krwi arab
skiej. Jeszcze przed założeniem stada pełnej krwi, hr, Krasiński 
sprowadził z Weil trzy konie czystej krwi arabskiej, a miano
wicie: ogiera Hurschid po słynnym weilowskim Amurath oraz 
klacze: Tama po Tajar i Safra po Vezyr.

Stado arabskie nigdy jednak nie odgrywało w Krasnem po- 
ważniejszej roli i było prowadzone przez hr. Krasińskiego po- 
prostu z amatorstwa do koni wszelkich ras.

Poza arabami, utrzymywany był dział kuców korsykań
skich, które służyły do pojazdów i na prezenty.

Przez dłuższy czas były hodowane również suffolki, persze- 
rony i kłusaki orłowskie oraz sprowadzone w roku 1873-im 
przez A. Mokronowskiego — roadstery.

Hrabia lubił krzyżować różne rasy pomiędzy sobą i obser
wować zjawiska dziedziczności. Krzyżówek tych używał nie ty
le dla celów użytkowych, ile pociągała go ciekawość, jakie wy
niki dadzą te eksperymenty.

Prócz Krasnego spore stada prowadzone były i w innych 
majątkach hrabiego: w Ursynowie pod Warszawą i Osmolicach 
koło Żelechowa. W Osmolicach utrzymywane było duże stado 
koni półkrwi na podłożu normandzkiem, oraz dział perszeronów.

Po śmierci hrabiego wszystkie te działy, prócz stada pełnej 
krwi angielskiej, oraz stada półkrwi w Osmolicach, — zostały 
zwinięte. Krasne produkować zaczęło roczniaki na sprzedaż, 
nie prowadząc własnej stajni wyścigowej i tego systemu trzy
ma się do dziś dnia.

Przez pierwsze trzy lata roczniaki sprzedawane były z licy
tacji w tattersalu Wodzińskiego w Warszawie, za które osią
gano bardzo wysokie ceny, lecz już w roku 1899-ym całą staw
kę zakupił na miejscu w Krasnem Michał Łazarew, który w tym 
czasie założył stajnię wyścigową. Łazarew przez szereg lat na
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stępnych zakupywał cały przychówek po Rulerze, płacąc naj
wyższe ceny.

Po utracie w roku 1904-ym Rulera, w Krasnem zbrakło re
produktora, który mógłby kontynuować powodzenie stada. Ma
tek było wówczas 44 i musiano je rozesłać do ogierów zagra
nicznych, a mianowicie do Kisber, Napajedl i Schlenderhan.

Na początku roku 1906-go nabyty został dla stada od 
p. Henryka Blocha ogier Sirdar, urodzony u bar. Kronenberga 
po Reverend z klaczy Sundew po Bend Or. Ogier ten był do
skonałego pochodzenia i wykazał wysoką klasę na torach wy
ścigowych w Polsce i Rosji. Niemniej nie mógł on zastąpić Ru
lera i stado musiało stale wysyłać klacze do różnych ogierów 
zagranicznych.

Poza Sirdarem stanowił w tym czasie w Krasnem syn Ru
lera — Woodden, lecz nic wybitnego po sobie nie zostawił.

Wreszcie w końcu r. 1910-go nabyty został w Anglji ogier 
Perdiccas po Persimmon z klaczy Chelandry, który wydał dobre 
potomstwo. Między innymi synem jego jest obecny reproduktor 
w Krasnem — Parachute.

Z utratą Rulera stado zaczęło obniżać się w poziomie; 
ostatni raz zajęło pierwsze miejsce na liście wygranych w roku 
1907-ym, potem już aż do wojny światowej utrzymywało się na 
miejscach dalszych, jednakże honorowych, bo od II do IV-go. 
Na stanowisko czołowe wysunęło się w roku 1908-ym stado Ła- 
zarewa, prowadzone z nadzwyczajnym nakładem i pozostało na 
niem aż do roku 1915-go, gdy przekazane zostało po śmierci 
swego właściciela, zgodnie z jego życzeniem, — rządowi rosyj
skiemu.

Po śmierci hr, Krasińskiego żona jego, czcząc wieloletnią 
pracę męża, poprowadziła stado nadal.

Dzięki ogromowi pracy, jaki w ciągu wielu lat włożony zo
stał w Krasne — stado to stało się chlubą całej hodowli pol
skiej, której jest najtreściwszym dorobkiem.

Żadne inne stado polskie pełnej krwi nie może poszczycić 
się taką tradycją i takimi rezultatami swej działalności.

Jeżeli rzucimy okiem wstecz na dzieje wyścigów konnych 
i hodowli koni pełnej krwi w Królestwie Polskiem i Rosji i spoj
rzymy na zestawienia statystyczne, które są podsumowaniem 
.działalności różnych stad — wówczas oczom naszym przedsta
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wi się obraz, który uwydatnia jaskrawo znaczenie Krasnego 
i rolę, jaką odegrało w naszej hodowli.

Lista zwycięskich stad ułożona chronologicznie za okres 
ostatnich czterdziestu lat przed wojną światową (od r. 1877-go 
do r. 1915-go włącznie), wykazuje, że Krasne stanęło na niej 
14 razy na pierwszem miejscu pod względem wygranych w ca- 
łem Imperjum Rosyjskiem *).

") Patrz tabela Nr. 1 na końcu książki. Bardziej szczegółowe staty
styki zapoczątkowane zostały w kalendarzu wyścigowym rosyjsk m dopiero 
od r. 1877. Od tego czasu uwzględnione są statystyki w niniejszej monografji.

**) Patrz tabela Nr. 2.

Dla porównania podkreślić należy mało znany u nas fakt, 
że wszystkie inne polskie stada na liście tej zajęły pierwsze 
miejsce zaledwie 3 razy: w roku 1882-im stado spółki J. Niem
cewicz i A. Potocki; w roku 1893-im — Serniki L. Grabowskie
go i w roku 1902-im stado bar. Kronenberga.

Tak wypada porównanie dorobku Krasnego z innemi stada
mi naszemi.

Jeżeli zrobimy teraz porównanie z hodowlą rosyjską, to je
den tylko Łazarew zajął na tej liście poważniejsze stanowisko, 
stojąc na jej czele w przeciągu 8-miu lat zrzędu (1908 — 1915).

Gdy teraz spojrzymy na listę wygranych stajen wyścigo
wych, wówczas zobaczymy, że i pod tym względem stajnia hr. 
Krasińskiego dopóki istniała (do roku 1895), — zajmowała naj
wybitniejsze miejsce z pośród wszystkich ówczesnych stajen 
polskich.

Barwy hr. Krasińskiego 6 razy stały na czele wygranych 
w całej Rosji: miało to miejsce w latach 1881—87 włącznie, za 
wyjątkiem roku 1884-go. Inne natomiast stajnie polskie pierwsze 
miejsce zajęły: Ludwika Grabowskiego — 3 razy (lata: 1880, 
1893, 1894); Reszków — 3 razy (1896, 1897, 1901); Augusta hr. 
Potockiego — 1 raz (1884) i Wielogłowskiego — 1 raz ((1902). 
Pozostałe stajnie polskie na liście tej pierwszego miejsca nie za
jęły wcale * **).

Ze stajen rosyjskich rekord należy do Łazarewa, który 13 
razy stał na czele wygranych. Trzeba jednak tutaj mieć na uwa
dze zaznaczony już wyżej fakt, że Łazarew biegał i wygrywał, 
zwłaszcza z początku swej działalności, końmi przedewszyst- 
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kiem z Krasnego. Znaczna więc część tego splendoru należy się 
stadu w Krasnem.

Gdy weźmiemy teraz zestawienie chronologiczne najwybit
niejszych koni, które zdobyły w danym roku największą sumę 
nagród *).,  to i tu Krasne również stoi najwyżej. W ciągu lat 
1877 — 1915 konie urodzone w Krasnem 8 razy zajęły pierwsze 
miejsce (Perkun 1883; Baronet 1886; Ruler 1887; Mortimer 1895; 
Smike 1900; Culloden 1904; Magnat 1909; Grey Boy 1915). Tym
czasem konie pochodzące z innych stad pierwsze miejsce zaję
ły: Ludwika Grabowskiego—3 razy (Fine Mouche 1884 i 1885; 
Sezam 1893); J. Niemcewicza — 2 razy (Koncept 1882; Mamour 
1912); bar. Kronenberga—2 razy (Matador 1896; Sirdar 1902); 
ks. Lubomirskich — 2 razy (Fluor 1905; Count 1907); Łazare- 
wa — 2 razy (Floreal 1911; Demosthen 1913).

*) Patrz tabela Nr. 3.
**) Patrz tabela Nr. 4

Wreszcie spojrzyjmy na ostatnie zestawienie — listę repro
duktorów, potomstwo których wygrało w poszczególnych latach 
okresu 1877 — 1915 najwięcej **).  Na liście tej ujrzymy trzy
naście pozycyj, należących do ogierów będących własnością 
Krasnego; Ruler stanął 8 razy, Highlander — 5 razy. Z innych 
ogierów, stanowiących własność stad' polskich, jeden tylko Kor- 
djan był raz pierwszym (1893). Reszta — pierwszego miejsca nie 
zajęła wcale. Dla orjentacji zaznaczymy, że na czele tej listy 
ogiery rządowe i prywatne, należące do hodowców rosyjskich, 
stały: Galtee Morę — 5 razy; Palmiste — 2 razy (1911, 1912); 
Braconnier — 2 razy (1891, 1892); Astaroth — 2 razy (1884, 
1888); Wieszczun — 2 razy (1879, 1880), wreszcie Estafette — 
2 razy (1877, 1878). Inne ogiery w najlepszym razie figurowały na 
pierwszem miejscu raz tylko jeden. Z urodzonych natomiast 
w Polsce widzimy na tej liście tylko Rulera i Kordjana.

Przytoczone fakty uwydatniają najlepiej, że Krasne wśród 
stad polskich i rosyjskich zajmowało zgoła wyjątkowe stano
wisko. Żadne inne polskie stado pełnej krwi nie posiada takiej 
tradycji i tak świetnej przeszłości historycznej.

Twórca najznakomitszego naszego stada — Ludwik hr. 
Krasiński zasłużył się względem kraju nie tylko swą działalno
ścią hodowlaną.
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Hrabia należał do ludzi zgoła wyjątkowych i wielkim swym 
umysłem i duchem obejmował rozległe horyzonty. Głęboki ana
lityczny umysł jego sięgał do wszystkich niemal dziedzin dzia
łalności ludzkiej. Był wybitnym ekonomistą, przemysłowcem, 
finansistą, wzorowym rolnikiem, mecenasem sztuk i niezmor
dowanym pracownikiem na polu społecznem.

Ze sposobu myślenia hrabia był zdecydowanym pozytywi
stą, dążącym zawsze do celów realnych i ściśle określonych. 
Był jednym z najgorliwszych wyznawców idei „pracy organicz
nej", która odegrała wielką rolę w dziejach naszego kraju.

Nieprzeciętne zdolności do twórczej i wydajnej pracy oraz 
umiejętność zorganizowania wszystkiego czem się zajął—spra
wiły, że własnym dość znacznym majątkiem, odziedziczonym po 
rodzicach, rządził bardzo umiejętnie. Gospodarstwo rolne 
w olbrzymich swych dobrach doprowadził do wielkiej wydajno
ści oraz wziął czynny udział w rozbudowie przemysłu krajowe
go, zakładając fabryki i różne przedsiębiorstwa, które dawały 
zarobek licznym rzeszom ludności miejskiej i wiejskiej.

Na niwie społecznej pracował z wielkiem oddaniem i ofiar
nością. Był jednym z twórców Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, 
które założone zostało w Warszawie w roku 1875-ym. Pracował 
przy jego organizacji i rozbudowie przez 20 lat z największem 
oddaniem dla sprawy. Wyasygnował z własnej szkatuły na bu
dowę gmachu muzeum i inne jego urządzenia około 100.000 ru
bli — sumę olbrzymią jak na ówczesne stosunki.

Założył „Warszawski Oddział Towarzystwa Popierania Ro
syjskiego Przemysłu i Handlu", którego był długoletnim preze
sem. Przez długi szereg lat była to jedyna u nas instytucja, któ
ra, kryjąc się pod rosyjskim szyldem, mogła prowadzić pracę 
społeczną na ziemiach polskich. Łącznie z Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa stały się te dwie placówki zawiązkiem większości 
naszych stowarzyszeń zawodowych i naukowych, a później rów
nież i instytucyj państwowych. Z nich powstały: Towarzystwo 
Ogrodnicze, Centralne Towarzystwo Rolnicze, Towarzystwo 
Hygjeniczne, Państwowy Instytut Meteorologiczny, Państwowy 
Instytut Geologiczny, Państwowe Muzeum Archeologiczne, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i wiele wiele innych. 
Stąd też wzięły swój początek redakcje najrozmaitszych pism 
fachowych i naukowych.
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Hr. Krasiński zainicjował urządzanie przy Muzeum wystaw, 
które z czasem organizowane były na dość wielką skalę. Ufun
dował własnym kosztem jedną z pierwszych w Europie, a pierw
szą w Polsce, Stację Oceny Nasion, która istnieje do dziś. Ło
żył znaczne środki na wydanie „Encyklopedii Rolniczej" i du
żo dla niej pracował osobiście.

Ofiarnością i własną pracą przyczynił się w znacznej mie
rze do zorganizowania Bibljoteki i Muzeum Ordynacji hr. Kra
sińskich.

Był świetnym mówcą i doskonale umiał prowadzić zebra
nia. Posiadał również w wysokim stopniu dar przekonywania 
ludzi, co w pracy społecznej ma poważne znaczenie.

W życiu prywatnem był człowiekiem oszczędnym i skrom
nym. Nie lubił zbytku i blichtru, który uważał za naszą wadę 
narodową. Życie spędził na pracy i wykonywaniu obowiązków, 
jakie z własnego poczucia obywatelskiego na siebie nakładał.

Zaszczytów nie lubił i unikał ich starannie, stawał się na
wet szorstkim, gdy go traktowano nimi.

Wreszcie cechowały hrabiego w wysokim stopniu wstręt 
do serwilizmu, zarówno względem władz zaborczych, jak i kogo
kolwiek innego. Wysokie poczucie godności osobistej, przy głę
bokim niepodległym umyśle, były właściwe jego usposobieniu.

Ludzie tej miary i tego pokroju zazwyczaj różnie bywają są
dzeni przez współczesnych sobie. Dopiero z czasem imię ich 
nabiera należytego uznania i glorji. Tak było i z hrabią Krasiń
skim. Za życia miał wielu zawistnych i wrogów, którzy skwapli
wie starali się umniejszyć jego zasługi. Głębsze jednak umysły 
potrafiły ocenić działalność hrabiego i oddać mu zasłużone miej
sce wśród najlepszych obywateli za to wszystko, co uczynił dla 
kraju, służąc mu zawsze nietylko swym majątkiem, lecz nade- 
wszystko sercem i niezmordowaną własną pracą. Ludzi tej mia
ry nie mieliśmy wielu!

Przyjście na świat i wygląd Rulera

Ruler urodził się w 1884 r. w Krasnem u Ludwika hr. Kra
sińskiego. Początkowo źrebię nie zwracało na siebie niczem 
uwagi i nikt nie przypuszczał, jak znakomity koń miał się z nie
go z czasem rozwinąć.
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Opis zewnętrznego wyglądu Rulera, z okresu gdy doszedł 
już do wieku dojrzałego i rozpoczął karjerę stadną, przekazał 
nam Kazimierz Stolpe w jednym z artykułów swoich, zamiesz
czonym w rosyjsikiem czasopiśmie „Konsikaja Ochota", którego 
był redaktorem. Opis ten pochodzi z 1893 roku i jest najtre
ściwszym na jaki zdołałem natrafić, a pozatem ma jeszcze ten 
duży walor, że Ruler wówczas był dopiero początkującym re
produktorem, a więc pisano o nim bez sugestji, jaką większy 
rozgłos zwykle narzuca, pomimo woli autora. Dlatego też za
trzymałem się na tym opisie dla przedstawienia zewnętrznego 
wyglądu Rulera. Kazimierz Stolpe tak go opisał:

„Celem obejrzenia potomstwa Rulera udałem się do Kras
nego. Sułtan stada zaprezentował się w świetnym porządku 
i nie potrafię wyrazić się o nim inaczej, jak z największym 
zachwytem. Syn Isonomy‘ego jest stanowczo piękniejszy od oj
ca*),  daleko prawidłowszy od Galaora, stojącego w Kisber, 
a z pośród wszystkich potomków Sterling‘a, znajdujących się 
w Anglji, jednego tylko Satiety postawiłbym obok zwycięzcy 
w Derby Wszechrosyjskiem z roku 1887.

*) Isonomy‘ego oglądał K. Stolpe w Anglji w r. 1891-ym, niezadłu
go przed śmiercią tego znakomitego stallion'a.

Pierwsze wrażenie, jakie robi Ruler, to że jest koniem do
rodnym. Wyniosła szyja i niewielka głowa nadają mu wygląd 
szlachetny i pociągają miłośnika form konia wierzchowego. 
Kłodę posiada masywną, a pomimo to kończyny w stosunku do 
niej nie czynią wrażenia zbyt lekkich.

Przechodząc do detali, rzuca się w oczy, że Ruler ma nie
zwykle krótki grzbiet i nerkę. Zjawisko to czyni wrażenie jak- 
gdyby pewnej wypukłości górnej linji; wreszcie zwraca uwagę 
widza bardzo szeroki krzyż, który powiedziałbym jest nieco 
przykrótki, co odziedziczył Ruler po matce. Gdy natomiast 
weźmiemy linję dźwigni od krzyża do stawu skokowego, to 
długość ich kompensuje całkowicie usterkę w budowie góry. 
Głębokość popręgu i ©żebrowanie oraz szerokość w pachwi
nach jest taka, że starczyłaby całkowicie przedstawicielom 
najcięższych ras pociągowych. Przy tym wyjątkowo potężnym 
tułowiu, gdyby nawet nie posiadał on odpowiednich dźwigni 
podbarcza i zadu pozostałby w każdym razie wybitnym typem 
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huntera, jakim jest obecnie, jako jeden z najlepiej zbudowanych 
reproduktorów pełnej krwi angielskiej.

Odnóża Rulera zachowały charakterystyczną cechą rasy 
w postaci nieco krótkich mięśni podbarcza, ale kolana jego są 
wyraziste, bez żadnych podkrojów. nadpęcie krótkie i szerokie, 
a co ciekawe, że brokendown‘ów nie znać wcale i ścięgna są
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dostatecznie suche. Zad, jak zresztą nie może być inaczej, od
znacza się szerokością; umięśnienie szynek i budowa stawów 
skokowych, jak i u wszystkich przedstawicieli tej wyścigowej 
rasy, nadzwyczajne.

Ruler od czasu swej świetnej karjery wyścigowej ma wielu 
wielbicieli i patrząc obecnie na niego potęguje się przekonanie 
o wysokiej jego klasie, co zresztą potrafił on zaszczepić wszy
stkim tym, którzy byli świadkami całego szeregu wspaniałych 
jego zwycięstw, jakimi nie wykazał się ani przedtem, ani po
tem żaden z najlepszych naszych racerów.

Ruler odziedziczył zdolności wyścigowe po ojcu, kości- 
stość natomiast i rozłożystą budowę stanowczo po matce".

Tak opisał Rulera jeden z największych znawców konia 
pełnej krwi, jakim był Kazimierz Stolpe.

Pochodzenie

Ruler był bardzo dobrego pochodzenia. Zarówno ze strony 
ojca, jak i matki posiadał cenne prądy krwi najlepszych angiel
skich stayer‘ów.

Matka Rulera, gniada bez odmian, Reate (G.S.B. XIV p. 
448) urodziła się w Anglji w r. 1878, w stadzie W. Blenkiron, 
po Vespasian (Newminster-Vesta po Stockwell) z kl. Sweet Ga- 
lingale (Blair Athol-Hurricane po Wild Dayrell). Na wyścigach 
nie biegała wcale i już w czteroletnim wieku wzięta została na 
matkę. W pierwszym roku była pokrytą ogierem Coltness, lecz 
ze związku tego przyszło na świat źrebię martwe. Następnie 
pokryta została og. Isonomy i źrebna z nim sprzedana do Pol
ski. Sprowadzona do Krasnego w końcu 1883 r., dała następnej 
wiosny Rulera. W późniejszych latach Reate pozostawiła 
w Krasnem jeszcze 6 źrebiąt po różnych krajowych i zagranicz
nych ogierach, niekiedy nawet bardzo kosztownych, jak Flageo- 
let i Aspirant, lecz żadne z tych dzieci nie odznaczyło się ani 
na torze, ani w karjerze stadnej. Biegały z nich tylko trzy 'ko
nie, lecz bez większego powodzenia. Ostatni potomek Reate — 
Frank po Highlander był obarczony dychawicą świszczącą (roa- 
rer). Reate padła w r. 1897, mając 19 lat. Zasłużyła się jedynie 
wydaniem na świat Rulera, pozatem sprawiała same zawody, 
nie zważając na znaczne nakłady, ponoszone na stanówki jej za
granicą.
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Stanisław Wołowski tak opisuje Reate: „Była to klacz gnia- 
da, rosła, koścista, o silnie rozwiniętym zadzie, okrągłych że
brach, wydatnym kłębie, wydatnej piersi, na dobrych nogach 
o płaskim piszczelu, o szlachetnej głowie i szyji. Miała w sobie 
dużo źeńskości, co jest bardzo pożądanem u klaczy, i obok ko
ścistej budowy nie była przeładowana mięsem".

Ojcem Rulera był Isonomy (G.S.B. XIII p. 199), urodzony 
w Anglji w r. 1875, w st. Yardley po Sterling (Oxford-Whisper 
po Flatcatcher) z klaczy Isola Bella (Stockwell-Isolina po Ethel- 
bert). Matka Isonomy Isola Bella biegała bardzo źle. Sam Iso- 
nomy roczniakiem sprzedany został p. Gretton za umiarkowaną 
cenę 375 suverenów. Karjerę wyścigową rozpoczął jako dwu
latek, startując tylko trzy razy i wygrywając jeden wyścig 
w licznem polu, lecz pod lekką wagą.

W wieku trzyletnim ukazał się na torze raz tylko jeden 
w Cambridgeshire Handicap‘ie w Newmarket, który wygrał, bi- 
jąc 37 koni, a wśród nich wielkości tej miary, co Master Kildare, 
Hampton i Lina.

W następnym roku na osiem wyścigów, w których starto
wał. wygrał sześć, w których bił takie konie, jak Silvio, In- 
sulaire, Verneuil i Peter.

W wieku pięciu lat biegał tylko dwa razy pod bardzo cięż
ką wagą: zdobył Manchester Cup i Ascot Gold Cup, który był 
ostatnim jego wyścigiem.

Twardy grunt toru w Ascot dał mu się we znaki i w rezul
tacie został wycofany z treningu.

Ogółem Isonomy w życiu swem biegał 14 razy, z czego 10 
razy był pierwszym. Wygrał Manchester Cup, dwa razy Ascot 
Gold Cup, Goodwood Cup, Doncaster Cup i Cambridge Staikes.

Przy końcu jego karjery wyścigowej właścicielowi propono
wano za ogiera 20.000 gwineji, lecz wysoka ta oferta, została 
odrzucona.

Karjerą wyścigową Isonomy dowiódł wielkich zdolności 
stayer‘skich.

W roku 1884 ukazał się na torach angielskich pierwszy 
przychówek Isonomy‘ego i w bardzo niedługim czasie ogier ten 
nabrał wielkiego rozgłosu jako reproduktor: dość wymienić 
wśród jego dzieci takie sławy, jak Gallinule, Isinglass, Common 
(dwaj ostatni „trzykrotnie koronowani"), Ruler, Satiety, Ravens- 
bury, Galaor i Janissary, Wśród wnuków i prawnuków w pro
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stej linji: Jeddah, John o‘Gaunt, Louviers, Wildfowler, Slieve 
Gallion, White Eagle, Landgraf, Swynford, Blandford, Sanso- 
vino i wreszcie w piątej już generacji — Trigo.

Córki Isonomy‘ego zarekomendowały się, jako doskonałe 
matki stadne.

K. Stolpe, który oglądał Isonomy‘ego w 1891 r. niezadługo 
przed jego śmiercią, tak go opisał:

„Ładny skarogniady, wzrostu 4 werszków, przedstawia 
Isonomy typ wysoce szlachetny. Przód posiada stosunkowo lek
ki, kończyny biednawe w kość, ale czyste i wyraziste. Zato 
zad ma silny i szeroki, doskonale związany i oparty na dobrze 
sformowanych stawach skokowych. Typ swój przekazał wielu 
dzieciom, znaczna część których, a w szczególności klacze od
znaczają się skarogniadą maścią, delikatnemi kończynami i sil
nym zadem, dzięki czemu wszystkie dzieci Isonomy‘ego galo
pują. Większość potomstwa Isonomy‘ego wcześnie kończyła 
karjerę wyścigową i tylko francuski Galaor stanowił pod tym 
względem wyjątek".

Omówiwszy pokrótce rodziców Rulera, przyjrzyjmy się 
obecnie jego rodowodowi.

Ruler pochodzi z rodziny 3. W prostej linji męskiej idzie po 
przez najgłośniejsze imiona w hodowli angielskiej: Isonomy, 
Sterling, Cxford, Irish Birdcatcher, Sir Hercules, Whalebone, 
Waxy, Pot 8 o‘s, Eclipse i dalej do Darley Arabian‘a.

Rodowód wykazuje inbreed na StockwelFa, który występu
je w trzeciej generacji wstecznej po stronie ojca i dwa razy 
w generacji czwartej po stronie matki. Inbreed ten wzmocniony 
jest ponadto obecnością Irish Birdcatcher‘a, dziadka Stockwell a 
w czwartej generacji po stronie ojcowskiej. Drugi dalszy nieco 
inbreed, w pokoleniach 5 i 4, mamy na Touchstone‘a. Pozatem 
ze strony macierzyńskiej stwierdzamy obecność krwi Wild Day- 
rell‘a.

Z racji silnego ińbreed'u na SitockwelLa zdawałoby się, że 
zalety Rulera należy przypisać StockwelTowi, tymczasem w ty
pie swym Ruler nie miał nic, a nic ze SltockweU a. Do tego do
łącza się jeszcze ciekawa okoliczność, że Ruler nigidy nie dał 
konia kasztanowatego, a tylko wyłącznie gniade, tymczasem, 
jak wiadomo, krew StockwelFa daje więcej kasztanów, aniżeli 
którykolwiek inny ród.

W rodowodzie Rulera rzuca się w oczy supremacja stayer-
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skich prądów krwi Sterlinga, Stockwella, Vespasian‘a, co też 
znalazło swój wyraz w karjerze wyścigowej Rulera: był on par 
excellence stayerem, tak samo jak jego ojciec.

Karjera wyścigowa

Karjerę wyścigową Ruler rozpoczął w wieku dwuletnim. 
Trening jego nie należał do łatwych. Źrebiec, jak na swój wiek, 
był dość ciężki i mięsisty, robotę należało prowadzić bardzo 
■ostrożnie.

Dla hodowli polskiej złożyło się szczęśliwie, że Ruler na
leżał do hodowcy tego pokroju co hr. Krasiński, który stado 
i stajnię prowadził rzeczywiście dla hodowli, a nie dla wyścigów 
samych, a poddając swe konie próbom dzielności na torach, czy-

Ruler w kondycji wyścigowej.
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nil to dla selekcji hodowlanej, a nie dla sławy turfowej lub zys
ków materjalnych.

To też trudny w treningu Ruler był bardzo oględnie eksploa
towany i to niewątpliwie miało decydujący wpływ na zacho
wanie młodego organizmu dla przyszłej działalności stadnej. 
Szczęściem dla Rulera było również i to, że pozostawał pod 
opieką ostrożnego i utalentowanego trenera, jakim był Bray.

W wieku dwuletnim Ruler wystąpił raz tylko jeden. Stanął 
dnia 29 sierpnia w Moskwie na Chodyńskim torze do wyścigu 
o nagrodę ,,'Osnownuju", 2.000 rubli, na dystansie 1 wiorsty. 
Współzawodników miał sześciu. Start wypadł niefortunnie. 
Z miejsca poprowadziła Mira bar. Kronenberga, Ruler podszedł 
do niej zapóźno, gdyż dopiero w końcu dystansu i już pokonać 
jej nie mógł, przegrywając o pół długości i bijąc o głowę Ordy
nata, który stracił na starcie więcej niż inne konie. Dystans 
1 wiorsta przebyty został w 1 min. 11 sek. Z tyłu kończyły Count 
Grabowski, Hetman, Palmerstone i Czardasz. Rulera dosiadał 
doskonały źokiej Gough.

Zbiegiem okoliczności dwa pierwsze w tym wyścigu konie 
dały następnie derbistów wszechrosyjskich: Mira — Matadora 
(1896), Ruler — Mortimera (1895), i Cullodena (1904).

Chociaż debiut Rulera wypadł wcale nie najgorzej, Bray 
uznał konia za nieprzygotowanego i wycofał go z następnej go
nitwy ,,Chiłkowa“, do której początkowo był zapisany.

Więcej już w wieku dwuletnim Ruler nie biegał. Wstrzemię
źliwość ta, według wszelkiego prawdopodobieństwa, wyszła 
koniowi tylko na dobre.

W następnym 1887 roku, po raz pierwszy w sezonie, uka
zał się Ruler na torze Mokotowskim dnia 12 czerwca, stając do 
„Nagrody Specjalnej Głównego Zarządu Stad Państwowych” 
3.000 rs., na dystansie 2 wiorsty 133 sążnie. W gonitwie tej zwy
ciężył Count Grabowski w 3 m. 2 sek., Ruler pod Gough‘iem był 
drugim, trzecim stanął Kronprinz stada janowskiego, dalej Mira 
bar. Kronenberga i Master Wicks Mysyrowicza.

Jak gonitwa pokazała, Ruler znowu był niegotowy.
W owym czasie tor Mokotowski był orany i niezupełnie 

równy. To też konia, zapowiadającego się na dużą klasę, stajnia 
obawiała się puszczać w takich warunkach i zdecydowano za
niechać prób w Warszawie, a przygotowywać go na sezon letni 
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w Moskwie. Decyzja ta podyktowaną została również obawą 
o nogi Rulera, które, jak się okazało, były dość wrażliwe.

Po przewiezieniu do Moskwy, pierwszy występ Rulera wy- 
padl 30 czerwca w „Produce" 1% wiorsty, 1.500 rs., do którego 
stanęło 5 koni. W wyścigu tym Ruler wykazał bardzo dużą 
przewagę nad całem polem. Wygrał o pół długości przed swoim 
leaderem Hajdamakiem, w 1 min. 47 sek. Było to pierwsze 
zwycięstwo w jego życiu, które odrazu wysunęło go do czoło
wej grupy generacji trzyletniej.

Wobec choroby ówczesnego faworyta Chorążego Świnki, 
(Craig Millar — La Putifare), należącego do L. Grabowskiego, 
stał się Ruler w oczach opinji pierwszym kandydatem do 
Wszechrosyjskiego Derby. Groźną przeciwniczką mogła być tyl
ko Udacza, własność Iłowajskiego.

Największa próba w Imperjum Rosyjskiem — „Wszech- 
rosyjskie Derby” w Moskwie o nagrodę 15.000 rs. — przypadła 
na dzień 11 lipca. Dystans 2 w. 133 s. bardziej odpowiadał Rule- 
rowi niż krótka meta Produce'u, to też szanse jego były duże.

Do gonitwy stanęło siedem koni: Ruler, jego leader Hajda
maka, (Flibustier — Miss Make), Udacza (Vadlm— Kordiljerka) 
Iłowajskiego, Hetman (Typhoeus — Lithuania) A. hr. Potockiego, 
Lohengrin (Astaroth — Ladis Faschion) A. hr. Nieroda, Mare- 
schall (Mareschall Scott — Kartinka) stada Chrenowskiego 
i Kronprinz (Kaiser — Pani) stada Janowskiego.

Ruler stanął w bandażach.
Start wypadł doskonale. Czoło wyścigu z miejsca zajęła 

Udacza. Leader Rulera przez całą pierwszą wiorstę zarzynał 
klasową tę klacz zabójczem tempem, wkrótce jednak ustał i od
pad! zupełnie. Wówczas podszedł do niej Ruler i zawiazał wal
kę, wychodząc łatwo na zakręcie na czoło stawki. Gough, któ
ry jechał na Rulerze odetchnął, gdy raptownie Udacza ponow
nie zaatakowała i w pierwszej chwili zdawało się, że poważnie 
zagroziła zwycięstwem. Gough energicznie zaczął wysyłać swe
go źrebca który zareagował odrazu i przyśpieszył tempo. To 
samo jednak uczyniła Udacza, wówczas Gough chwycił za bat 
i uderzył Rulera dwa razy zrzędu, ten zrobił rzut i okazało się 
wówczas, że Udacza wydawała z siebie już resztki sił i zaczęła 
gwałtownie odpadać. W chwilę później Ruler był już przy ce
lowniku, który minął o 1% długości przed nią, trzecim był Het
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man, dalej Lohengrin, Mareschall, Kronprinz i Hajdamaka. Czas 
gonitwy 2 min. 45 sek.

Nie zważając jednak na to świetne zwycięstwo, opinja ogó
łu nie doceniała jeszcze Rulera i uważała nadal Chorążego Świn
kę, który do Derby nie stanął, wskutek choroby, za najlepszego 
konia generacji trzyletniej. Przyszłość pokazała wszakże zupeł
nie co innego.

Klasowa Udacza, którą w dalszym ciągu uważano za groź
ną przeciwniczkę Rulera, zmierzyła się z nim jeszcze trzy razy, 
lecz zawsze zadowolnić się musiała tylko drugiemi nagrodami.

Następny swój wyścig miał Ruler w Moskwie w nagrodzie 
Głównego Zarządu Stad Państwowych, 5.000 rs., na derby 
dystansie. Wyścig ten był dla niego lekkim spacerem: pobił 
w nim dwa konie: Udaczę i Hetmana.

Z Moskwy Ruler przewieziony został do Carskiego Sioła, 
gdzie dnia 2 sierpnia stanął do gonitwy na dystansie 2 w. 133 s., 
w której pokonał o 6 długości Udaczę, Hajdamaka i MareschalFa 
oraz dnia 12 sierpnia w gonitwie „Woroncowskiej" na dystansie 
2 w. 378 s. pobił o osiem długości Mareschalha, Impa i Hetmana.

Po sezonie Carskosielskim powrócił Ruler do Moskwy na 
meeting jesienny, gdzie w nagrodzie „Hodowców" ponownie 
spotkał się z Udaczą, nie mając tym razem innych współzawod
ników. Było to ich ostatnie spotkanie i Udacza, chociaż pod 
innym źokiejem (Woronkowym), znów pobitą została o trzy dłu
gości. Dystans wynosił 2 w. 100 s., czas 2 m. 48 sek.

W pięć dni później wygrał Ruler nagrodę „Stołypinowską" 
od swego towarzysza stajni Baroneta oraz Walca ks. Chiłkowa. 
Gonitwa ta była jedyną, w której spotkał się Ruler z generacją 
starszą.

W początkach września wygrał Ruler nagrodę ks. Woron- 
cowa-Daszkowa (ówczesny rosyjski St. Leger), 4.000 rb., 2 wior
sty 378 sąż., bijąc w 3 min. 25 sek. o długość Impa, Provence 
L. Grabowskiego i rządowego Arey'a.

K. Stolpe w książce swej ,,Koń pełnej krwi angielskiej 
w Polsce" taką czyni notatkę o Rulerze w tym wyścigu: „Pa
miętam Rulera doskonale, gdy go siodłano przed St. Leger 
w Carskiem Siole. Chociaż moje zdolności krytyczne chodziły 
wówczas jeszcze bardzo poomacku, utkwiło mi wyraźnie w pa
mięci, że Ruler wydawał mi się krótki i na wysokich nogach. 
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Podobnie mylne wrażenie dał mi w roku 1913 Aboyeur, gdy 
przyszedł latem z Anglji, jako trzylatek w pełnym treningu. '

Był to ostatni wyścig Rulera. W następnym roku jako czte
rolatek pozostawał jeszcze w treningu, lecz na wyścigach już 
się nie ukazał. Na przeszkodzie stanęły: z jednej strony nie
zmiernie trudny jego charakter, z drugiej — stan nóg. Na ran
nych galopach Ruler chwytał zębami źokieja za kolana, zrzucał 
go z siebie i sltale stawiał opór. Gdy mu założono kaganiec wy
łamywał z toru, lub nie chciał iść wcale. Na uspokojenie go nie 
było żadnego sposobu. Ten złośliwy charakter odziedziczył 
w przyszłości po nim Scotch Boy, a nieco w mniejszej mierze 
Pickwick i Lancelot.

Na skutek tych trudności w treningu, hr. Krasiński zdecy
dował zaniechać dalszej karjery wyścigowej Rulera i wziąć go 
do stada.

Ogółem w życiu swoim Ruler biegał dziesięć razy, z czego 
osiem był pierwszym i dwa razy drugim. Z nagród klasycznych 
zdobył: rosyjskie Produce, Derby i St. Leger, oraz Nagrodę Ce
sarzowej w Moskwie. Wygrane jego przedstawiają się jak na
stępuje:

1 Ro
k

Miejscowość
Nazwa 
gonitwy

Dystans

D
ot

ac
ja

 
no

m
in

al
na

 
w
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ie

jsc
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za
je

te

Suma
wygrana

rub. kop

1886 Moskwa Osnownaja 1 wiors. 2.000 II 589 50
1887 W arszawa Specjalna 2 w. 133 s. 3.C00 II 487 —

W Moskwa Produce P/2w. 1.500 I 2.180 —
II Ił Wszech, Derby 2 w. 133 s. 15.000 I 17.000 —
« .. Specjalna 2 w. 133 s. 5.000 I 5.600 —

•• Cars. Sioło Specjalna 2 w. 133 s. 4.000 I 4.538 —
»• II Woroncowa D. 2 w. 378 s. 4.000 I 4.900 —

Moskwa Nagr. Hodowców 2 w, 100 s. — I 2.150 —
W Stolypinowska 2 w. 1.500 I 2.800 —

łl .. Woroncowa D. 2 w. 378 s. 4 000 I 4 136 —

Razem: 44.380 50
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Jeżeli brać wygraną Rulera, celem jakichkolwiek porów
nań z końmi innych czasów, trzeba mieć zawsze na uwadze 
wzgląd, źe w dobie Rulera nagrody były bardzo niskie.

Charakterystykę Rulera, jako konia wyścigowego, streścić 
można mniej więcej jak następuje:

Był on koniem dużej klasy — wybitnym stayer‘em. Lubił 
surowe, ostre wyścigi, silne tempo z miejsca do miejsca. Wy
chodził zwykle naprzód na połowie dystansu, lub na prostej 
i wygrywał, w cuglach, bez pobudzania. Te same upodobania 
do ostrych wyścigów można było obserwować i u jego potom
stwa, zwłaszcza męskiego. Rulerowi dla tempa dodawano czę
sto leaderów. Akcja jego była wysoka i jak mówią ,,okrągła“. 
Jako koń wyścigowy należał raczej do powolnych, niż do go
rących. Performence miał niezwykle równą, przegrał dwa tyl
ko pierwsze w swem życiu wyścigi, będąc nie w formie, potem 
zawsze zwyciężał. Roboty treningowej potrzebował bardzo 
oględnej i umiejętnie stosowanej, z jednej bowiem strony wy
magał dużo galopów, z drugiej zaś piętą Achillesową były 
u niego nogi. Bray doprowadzał go do kondycji stopniowo 
i ostrożnie, co pozostało wielką jego zasługą, gdyż zniszczyć 
takiego konia, jak Ruler, było niezmiernie łatwo.

Rulera we wszystkich wyścigach dosiadał doskonały i ener
giczny żokej Gough.

Początek karjery stadnej

W roku 1888, jako czterolatek, posłany został Ruler do 
stada, lecz nie był tam narazie należycie doceniony. Widocz
nie wrażliwość nóg oraz zły charakter budziły w hr. Krasiń
skim poważne refleksje, czy robić z niego głównego repro
duktora w Krasnem.

Pierwszy przychówek po Rulerze znajdujemy w księgach 
stadnych dopiero z r. 1891, z czego wynika, źe przez pierwsze 
lata bytności jego w stadzie nie był on używany do klaczy 
pełnej krwi, a w każdym razie z okresu tego nie pozostawił źy- 
jącego potomstwa.

Na torze, po raz pierwszy, przychówek po nim ukazał się 
w roku 1893 w Warszawie. Przybyły trzy dwulatki: Rabsztyn,, 
Raptus i Redan
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Pojawienie się pierwszej tej stawki narazie nie przyniosło 
Rulerowi sławy. Rabsztyn wystąpił raz tylko jeden w słabej 
kompanji i przyszedł drugi. Eksterjerowo jako dwulatek przed
stawiał się nieciekawie. Był dużego wzrostu, jednak szczupły 
i na wysokich nogach, a wiadomo przecież, że z czasem wyro
bił się na całkiem dobrego konia. Raptu® i Redan psuły opiniję 
jeszcze bardziej: nie wytrzymały treningu i do wyścigów nie 
stanęły wcale. Redan pozatem odziedziczył po ojcu trudny 
charakter, zaczął wyłamywać, uciekać z toru, aż wreszcie wy
cofano go całkiem z treningu.

W ciemnych więc barwach zarysowywał się początek kar- 
jery stadnej Rulera.

Następny rok wszakże wypadł już zgoła inaczej, chociaż 
pod względem sumy wygranej przychówku specjalnie się nie 
wyróżniał. Ukazały się na torze, jako dwulatki przyszłe gwiazdy 
turfowe: Hungarian, Aschabad, Mortimer i Ararat, które zwy
cięstwami swemi zwróciły uwagę na Rulera. Odtąd sława tego 
reproduktora rosła z roku na rok, aż dosięgła wyżyn, do jakich 
nie doszedł u nas żaden inny ogier.

Ruler pozostawił po sobie przeszło dwieście źrebiąt. Opi
sanie całego tego przychówku byłoby niemożliwe, a zresztą 
i zbyteczne. Wystarczy zatrzymać się nad najwybitniejszymi 
tylko przedstawicielami, oraz dać ogólną charakterystykę jego 
potomstwa, jako koni wyścigowych, oraz następnie jako ma- 
terjału stadnego. W opisie tym trzymać się będziemy porządku 
chronologicznego.

Synowie Rulera i ich karjera wyścigowa

Rabsztyn, 1891, pochodzący z klaczy Lady Alexandra (po 
Highlander), biegał w wieku 2, 3, 4 i 5 lat, ogółem 39 razy, 
z czego 17 razy był pierwszym. Wygrał 29.252 ruble. Rozwijał 
się wolno, lepiej biegać zaczął dopiero w wieku lat 4-ch, do 
szczytu swej formy doszedł natomiast jako 5-letni. Po ukoń
czeniu karjery wyścigowej był reproduktorem w Janowie.

Ararat, 1892, ogier gni-ady z kl. Hertha (po Highlander), bie
gał w wieku 2, 3 i 4 lat. Na 17 wyścigów wygrał 8, na ogólną 
sumę 15.313 rub. Z wyglądu przypominał ojca. Posiadał znacz
ną szybkość, a przytem nie był pozbawimy i zdolności sta- 
yerskich.
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W wieku dwuletnim Ararat zrobił dobry wyścig w Nagro
dzie Przychówku w Warszawie, stając drugim za znakomitym 
Chambery‘m Grabowskiego.

Rabsztyn, jako reproduktor w Janow
ie.
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Jako trzylatek kilka razy był pierwszym. Jego karjerze 
wyścigowej stało na przeszkodzie cierpienie nerek oraz funkcja 
leadera, którą będąc w stajni M. hr. Zamoyskiego, pełnił stale 
dla Hungariana.

Aschabad, 1892, ogier gniady z kl. Fanny (po Highlander), 
biegał w wieku 2, 3, 4 i 5 lat, ogółem 43 razy, z czego 20 był 
pierwszym, wygrywając 52.968 rub. Z wyglądu przypominał 
ojca, odziedziczył charakterystyczną dla Rulera krótkość tu
łowia

Jako dwulatek biegał miernie, w wieku trzyletnim w bar
wach Augusta hr. Potockiego doszedł do formy, zwłaszcza w se
zonie jesiennym. Do najlepszych jego wyścigów należą zwy
cięstwa na torze mokotowskim w gonitwach Janowskiej i Wiel
kiej Warszawskiej, w których pobił dwa razy zrzędu niepoko
nanego dotąd Chambery Grabowskiego, jednego z najbardziej 
klasowych koni, jakie wydała polska hodowla. Prócz tego wy
grał warszawski St. Leger, bijąc w nim derbistę wszechrosyj- 
skiiego, a swego półbrata z Krasnego — Mortimera.

W Derby Wszechrosyjskiem Aschabad był trzecim za swo
imi półbraćmi Mortimerem i Hungarianem.

Jako cztero i pięcioletni biegał już gorzej. Naogół wykazał 
wielkie zdolności stayer‘skie. Dodać do tego należy, że nie był 
w najlepszych warunkach treningowych. Po zakończeniu kar- 
jery wyścigowej nabyty został w r. 1897 przez Zarząd Stad 
Państwowych za 5.000 rubli i przeznaczony na reproduktora 
do depot ogierów w Tyflisie na Kaukazie. Wkrótce potem zna
ny tamtejszy hodowca, Aleksander Łazarew, chcąc koniecznie 
mieć w swojem stadzie krew Rulera, wyjednał od rządu przy
dzielenie mu Aschabada na stałą stację.

W lutym r. 1901 Aschabad zginął śmiercią zarówno nie
zwykłą, jak tragiczną. Pewnego dnia wyprowadzony został ra
zem z drugim ogierem Łazarewa Tryumfem*)  na codzienną ran
ną przejażdżkę po torze wyścigowym w Tyflisie. Ogiery te nie 
darzyły się wzajemną sympatją. Przodem szedł Tryumf, za nim 
w odległości kilkunastu kroków Aschabad, który dnia tego od

1 Ogier Tryumf, aczkolwiek urodził się u Aleksandra Łazarewa, był 
jednak koniem nawskroś polskiej krwi, pochodził bowiem po Kordjanie 
z klaczy Thesie po Flibustier, urodzonej u Mysyrowicza. Należał do naj
wybitniejszych synów Kordjana.
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rana był jakiś zdenerwowany i obecność Tryumfa irytowała 
go widocznie. W pewnym momencie Aschabad zsadził z siebie 
jeźdźca i ze wściekłością rzucił się na Tryumfa. Ten stanął dę
ba, a dosiadający go masztalerz spadł. Wówczas zawrzała wal
ka na śmierć i życie. Zbiegła się służba, lecz rozdzielić prze
ciwników nie było sposobu. W czasie szamotania się Aschabad, 
przyparty do płotu z drutu, zaplątał się w nim i upadł. Tryumf 
rzucił się wówczas z jeszcze większą wściekłością i poszarpał 
rywala dosłownie na strzępy. Po dłuższem znęcaniu się odbił 
mu wreszcie kopyto i wówczas Aschabad był pokonany zu
pełnie. Gdy walka miała się już ku końcowi, służbie udało się 
wreszcie odciągnąć zwycięzcę. Aschabad leżał prawie bez od
znak życia, wszystkie usiłowania ocalenia spełzły na niczem 
i ogier padł.

Aschabad uważanym był za najklasowszego konia z po
tomstwa Rulera, chociaż wygrał mniej od niektórych swoich 
półbraci.

Hungarian, 1892, ogier ciemno-gniady z kl. Polly (po Kis- 
ber), biegał w wieku 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 lat, ogółem 54 razy. Wy
grał 26 wyścigów w sumie 96.238 rubli.

Jak na syna Rulera był stosunkowo długi i w odróżnieniu 
od ojca posiadał pionowo ustawione nogi z zaciśnięciem pod 
stawami napiąstkowymi. Akcję w galopie miał podobną do Ru
lera — wysoką i okrągłą.

Jako koń wyścigowy odznaczał się wielką siłą i nadzwy- 
czajnem sercem do walki.

Niezwykle długą swą karjerę wyścigową rozpoczął w wie
ku dwuletnim, biegając narazie miernie. Jako trzylatek, już 
w stajni ordynata Maurycego hr. Zamoyskiego, wygrał w sezo
nie wiosennym w Warszawie 4 wyścigi na 5, w których brał 
udział, między innymi Nagrodę Jubileuszową.

Po tych zwycięstwach stał się głównym faworytem na 
Wszechrosyjskie Derby w Moskwie, lecz przegrał je do swego 
półbrata z Krasnego — Mortimera, zajmując drugie miejsce 
na 12 startujących koni.

W Moskwie biegał raz jeszcze w Nagrodzie Jakowlewskiej 
i stanął łeb w łeb z drugim swoim półbratem, równi o ż z Krasne
go — Araratem.



W Petersburgu na trzy wyścigi, w których uczestniczył, 
zwyciężył raz jeden w Nagrodzie Arapowskiej, bijąc doskonałą 
Satanellę (Red Rover — Statuette) Józefa hr. Potockiego.
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W Nagrodzie Cesarskiej był trzecim za swoimi półbraćmi: Mor- 
timerem i Araratem.

Powróciwszy do Warszawy na sezon jesienny, wyszedł już 
z formy i biegał gorzej. Na 5 startów stanął dwa razy pierwszy 
w gonitwach średniej wartości.

Najlepiej biegał w wieku 4-letnim. W Warszawie na wiosnę 
startował 3 razy i tyleż wygrał, zdobywając nagrody: Józefa hr. 
Zamoyskiego, Cesarską i po raz drugi Jubileuszową. W Mos
kwie — Dołgorukowską, Cesarską i Stołypinowską. W Pe
tersburgu w Nagrodzie Zarządu Stadnin pobił znakomitego 
Chambery. Wreszcie w Warszawie na jesieni wygrał Omnium 
i Nagrodę Ludwika hr. Krasińskiego.

Ogółem, jako 4-letni, na 14 startów zwyciężył 9 razy, a bez 
miejsca był raz tylko jeden na krótkim dystansie, który nie od
powiadał stayer‘skim jego zdolnościom.

W wieku 5 lat biegał mało z powodu kulawizny, na którą 
zapadł w sezonie wiosennym w Warszawie i która pozbawiła 
go możności brania udziału w większych gonitwach na wiosnę 
i w lecie. Startował tylko 6 razy, z czego wygrał dwie gonitwy: 
na wiosnę po raz drugi Józefa hr. Zamoyskiego i na jesieni 
Wielką Warszawską.

Po zakończeniu sezonu wycofany został z treningu i sprze
dany na reproduktora Aleksandrowi Łazarewowi. W stadzie 
okazał się jednak impotentem i dlatego na wiosnę r. 1898, jako 
6-letni ponownie wzięty został do treningu. Początkowo prze
grywał, lecz potem doszedł do formy i z 9-ciu wyścigów, w któ
rych wziął udział — trzy razy był pierwszym i wygrał nawet 
po raz drugi Nagrodę Cesarską w Moskwie.

Jako 7-letni stanął do dwóch gonitw i raz był trzecim.
Wreszcie jako 8-letni, po dłuższej przerwie w treningu, uka

zał się znowu na torze w Petersburgu i biegał trzy razy w go
nitwach gentelmeńskich pod nowym swym właścicielem bar. 
Roenne. Dwie pierwsze przegrał, w trzeciej natomiast zwycię
żył. Była to ostatnia gonitwa w jego bogatej karjerze wyści
gowej.

Ważniejsze gonitwy wygrane przez Hungariana są następu
jące: Cesarska w Warszawie; 2 razy Cesarska w Moskwie; 
Wielka Warszawska; 2 razy Jubileuszowa w Warszawie; 2 ra
zy Józefa hr. Zamoyskiego; Ludwika hr. Krasińskiego.
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Hungarian zakończył życie nie mniej tragicznie, niż Ascha
bad. Chodząc po paddocku nadział się gardłem na pal, wystają
cy z płotu i od rany tej padł. Miało to miejsce w r. 1900.

Mortimer, 1892, ogier gniady, urodzony z kl. Image (po 
Mortemer), biegał w wieku 2, 3, 4 i 5 lat, startował ogółem 
47 razy, zwyciężył 16 razy, zdobywając 99.420 rubli.

Mortimer.

Do ojca mniej był podobny od innych, odziedziczył jednak 
złośliwy charakter i kozieńcowatą postawę nóg przednich, któ
ra swego czasu dala powód do zawziętych sporów na temat ko
rzyści, jakie podobna postawa nóg koniowi dać może. Mimo bo
wiem kozieńca Mortimer miał nogi wyjątkowo mocne.

Był on koniem bardzo leniwym. Jazda bez bata i ostróg 
była zupełnie wykluczona, a często zaczynano go bić na kilo
metr przed metą.

Mortimer kupiony był na licytacji, po śmierci hr. Krasiń
skiego, znacznie taniej od swoich współbraci, opisanych wyżej, 
przyniósł jednak swemu nabywcy Mamontowowi największą 
sumę wygranych.

Jako dwulatek biegał raz jeden w Warszawie i był trze
cim.
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Jako trzyletni wystąpił najpierw w Warszawie, gdzie sta
nął raz jeden w Nagrodzie Łowickiej w słabej kompanji i był 
trzecim.

Potem przewieziony został do Moskwy. Tutaj wygrał w po
czątku sezonu trzy drugorzędne nagrody i stanął następnie do 
Produce, o który współzawodniczyło 8 koni wyższej już klasy. 
Były między nimi: Abbas Pasza Iljenki, Ararat półbrat Morti- 
mera i Mackbeth Ribeaupierra. Przed rozpoczęciem gonitwy 
Mortimerowi wydarzył się wypadek: zarzucił się w środek ko
ła tak niefortunnie, źe upadł wraz z jeźdźcem. Obydwaj wstali 
jednak cało, chociaż żokiej nieco kulał.

Po starcie gonitwę poprowadził w szalonem tempie Ararat 
i tak szedł aż do ostatniego zakrętu, gdzie wreszcie zbrakło 
mu tchu i dał się minąć. Wygrał swobodnie o długość Morti- 
mer, wykazując tym wyścigiem, że zdolny jest wytrzymać bar
dzo silny pace.

Następnym jego wyścigiem było Wszechrosyjskie Derby. 
Początkowo w gonitwie tej miał iść niezwyciężony wówczas 
Chambery Grabowskiego, lecz na kilka tygodni przed terminem 
nabawił się silnego kaszlu, tak że musiano wycofać go z roboty.

Po odpadnięciu największego faworyta, pisma sportowe 
i gazety codzienne wymieniać zaczęły jako głównych kandyda
tów Hungariana i Aschabada, a po nich pewne szanse przy
znawano Abbas Paszy Iljenki i Mortimerowi. Derby zapowia
dało się bardzo interesująco.

Do startu stanęło 12 koni, a w tern czterech wychowanków 
z Krasnego: Ararat, Aschabad, Hungarian i Mortimer. Wszyst
ko synowie Rulera.

Wyścig poprowadzony został przez leader‘ów w nadzwy- 
czajnem tempie. Wkrótce jednak na czoło wybił się Aschabad 
i wspólnie z leader‘ami zaczął forsować tempo. Pierwsza wior
sta przebytą została w 1 min. 9 sek., po której słabsi zaczęli 
odpadać. Najpierw skończył się Ararat i Gunnerston, którzy 
spełnili swoje zadanie leader‘ów. Wówczas na trzecie miejsce 
wyszedł Mortimer pod Driscolem i uzupełnił piękny widok 
trzech synów Rulera, wychowanków jednego stada, chociaż 
w barwach różnych właścicieli, idących na przodzie całej staw
ki, walczącej o najzaszczytniejszą nagrodę Imperium Ro
syjskiego.
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Gdy trójka ta podchodziła do ostatniego zakrętu Ascha
bad zawiązał zaciętą walkę z Hungarianem, lecz wyczerpany 
szalonym poprzednim pace‘m, który robił przez cały czas wyści
gu, musiał uledz bardziej oględnie jechanemu Hungarianowi. 
Tymczasem w chwili, gdy dwa te konie wytężały wszystkie swe 
siły na wzajemną walkę i zbliżały się już do zakrętu — rap
townie wysuwać się zaczął, oszczędzany dotąd Mortimer, i po 
przejściu zakrętu minął wyczerpanego już Hungariana, który 
pomimo pobudzania więcej wydać z siebie nie był już w stanie. 
Mortimer swobodnie doszedł do słupa pierwszy, bijąc Hunga
riana o długość. Trzecie miejsce zajął Abbas Pasza, odbierając 
je skończonemu zupełnie Aschabadowi. Piątym byt Gorkum, 
reszta pola daleko.

Mortimer zwycięstwem tern dowiódł, z jednej strony wiel
kich zdolności stayer‘skich, z drugiej zaś potwierdził wrażenie, 
jakie zrobił swym wyścigiem w Produce, że zdolny jest wy
trzymać największy pace.

Wszechrosyjskie Derby w Moskwie w r. 1895 było wiel
kim pośmiertnym tryumfem pracy hodowlanej Ludwika hr. 
Krasińskiego. Trzeba niezwykłej ironji losu, że rozegrane zo
stało niespełna w pół roku po zgonie tak zamiłowanego i od
danego tej pracy hodowcy.

W żadnem Derby Moskiewskiem, ani Warszawskiem tak 
wielka przewaga jednego stada nie miała nigdy miejsca. W po
równaniu z Mortimerem, Hungarianem i Aschabadem, reszta 
współzawodników wypadła zupełnie blado i chociaż Abbas Pa
sza Iljenki zajął ostatecznie trzecie miejsce, to tylko dlatego, 
że Aschabad zarznął się szalonem tempem, w jakiem wyścig 
prowadził, przyjmując na siebie cały jego ciężar.

Sukces, odniesiony przez hr. Krasińskiego w tern Derby, 
nabiera jednak właściwego znaczenia dopiero wówczas, gdy 
zanalizować głębiej charakter tego zwycięstwa.

Był to sukces przedewszystki em hodowli, 
a nie stajni wyścigowej. Pominąwszy 
już fakt, że do gonitwy tej stanęły aż 
cztery konie z jednego stada i że ode
grały one dominującą rolę, uprzytom- 

sobie należy, że konie te były 
rdzennymi produktami stada w Kras- 
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nem. Pochodziły one po ogierze własnej 
hodowli, urodzonym w tymże Krasnem. 
Moment to wielkiego znaczenia, 
gdyż jeśli sięgniemy okiem w przeszłość 
naszej hodowli pełnej krwi, to przyznać 
musimy, że wyjątkowo tylko zdarzały się 
u nas wypadki, aby w jakiem stadzie 
stanowił, jako główny reproduktor, koń 
własnego chowu i, aby powodzenie jego 
nosiło charakter stały, a nie sporadycz
nych tylko sukcesów. Powodzenia nato
miast tej miary, jakie osiągnął Ruler, 
nie zna historja polskiej hodowli, ani 
przedtem, ani potem.

Matki, od których pochodzili uczest
nicy Derby Moskiewskie go, były również 
własnej hodowli, za wyjątkiem jedne, 
tylko Image, matki Mortimer a, importo
wanej z Francji.

Zwycięstwo to należy do zgoła wy
jątkowych i zasługuje na specjalną 
uwagę.

Po zdobyciu Wszechrosyjskiego Derby, Mortimer wygrał 
w Moskwie jeszcze nagrodę Dołgorukowską, kończąc sezon tu
tejszy bez przegranej. Następnie przewieziony został do Pe
tersburga, gdzie stanął, jako główny faworyt do Wielkiej Pe
tersburskiej Nagrody Przychówku. Na torze kursowały jed
nak pogłoski, że całą stajnię Mamontowa nawiedził kaszel i że 
Mortimer jest niedość wypoczęty po podróży z Moskwy. Po
głoski te sprawdziły się, Mortimer przyszedł do mety zaledwie 
czwarty.

Następny jego wyścig wypadł w Nagrodzie Najjaśniejszej 
Pani (St. Leger). Tu znów spotkali się trzej synowie Rulera 
z Krasnego z pięcioma innymi końmi i znów Krasne osiągnęło 
świetny sukces: pierwszym był Mortimer, drugim Ararat, trze
cim Hungarian.

Gonitwa ta dała potwierdzenie, że Derby Moskiewskie ro
zegrane było prawidłowo. Mortimer stanął znów pierwszy, Ara
rat jechany tym razem oględniej, gdyż nie w charakterze lea
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dera, przyszedł drugi, a Hungarian trzeci, przed Abbas Paszą, 
przed którym był i w Derby.

W sezonie jesiennym Mortimer wyszedł z formy i biegał 
znacznie gorzej. W Moskwie wyszedł do startu dwa razy i każ
dorazowo był trzecim, ustępując pierwsze miejsce Chambery, 
a drugie Abbas Paszy, względnie Aschabadowi, których po
przednio bił.

W Warszawie Mortimer biegał trzy razy: w Wielkiej War
szawskiej był czwarty za Aschabadem, Chambery i Fanchon, 
potem w Antonińskiej—pierwszy przed Hungarianem i wresz
cie w Nagr. Cesarzewicza — znów czwarty za Aschabadem, 
Rabsztynem i Fanchon.

Na tem Mortimer zakończył karjerę wieku trzyletniego. 
Ogółem w roku tym biegał czternaście razy, z czego zwyciężył 
osiem. Wygrał 68.348 rubli, stając pierwszym na liście zwycięs
kich koni, nawet przed znakomitym Chambery, który zajął 
drugie miejsce z sumą 45.117 rubli.

Jako czteroletni biegał gorzej. W sezonie wiosennym 
w Moskwie startował pięć razy, zwyciężając tylko w Nagrodzie 
Specjalnej Zarządu Stadnin, w której pobił Chambery, Hunga
riana i Plutusa.

W Petersburgu przegrał wszystkie cztery wyścigi, do któ
rych stawał. W Moskwie na jesieni poprawił się i na siedem 
startów wygrał cztery. Wreszcie w Warszawie biegał raz jeden, 
lecz został bez miejsca.

W wieku pięciu lat wygrał trzy wyścigi na piętnaście star
tów, lecz w dobrych kompanjach.

Po zakończeniu ciężkiej swej karjery wyścigowej, Mortimer 
poszedł na reproduktora do stada Kiriejewskiego w gub. Mos
kiewskiej, należącego do Mamontowa. Potem przez czas pewien 
stał na punkcie Galtee More‘a.

Z potomstwa po nim wyróżniła się klacz Bordelaise, matka 
dobrego Samuraja, oraz Malibran.

Lancelot, 1894, ciemno-gniady, z klaczy Marpessa, bie
gał w wieku 2, 3, 4, 5, 6 i 7 lat, ogółem 58 razy, z czego zwy
ciężył 22, zdobywając sumę 78.888 rubli. Był koniem niedużego 
Wzrostu, jędrnym, bardzo przypominał Rulera, jak z wyglądu 
zewnętrznego, tak i z usposobienia. Lepiej chodził w ostrych 
wyścigach i lubił w nich prowadzić. Jako typowy syn Rulera
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w wieku dwuletnim biegał miernie, potem coraz lepiej. W pełni 
klasę swą wykazał dopiero jako sześcioletni. W odróżnieniu od 
innych swych współbraci nie posiadał serca do walki.

Lancelot.
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W wieku trzyletnim na 10 wyścigów, w których brał udział, 
zwyciężył trzy razy, a bez miejsca został raz tylko jeden. Naj
lepszy wyścig zrobił w Nagrodzie Ludwika hr. Krasińskiego, 
którą zdobył, chociaż szedł w niej w charakterze leadera.

Jako czterolatek biegał średnio. Zato w wieku pięciu lat 
odniósł szereg zwycięstw w Warszawie i Petersburgu. Szczyt 
swych możliwości osiągnął dopiero w wieku lat sześciu. Bił 
wówczas konie tej klasy, co Pickwick, La Valliere, Graf Don- 
skoj i inne. W Nagrodzie Cesarskiej w Petersburgu zakulał i mu- 
siał po niej zostać wycofanym z roboty. Po skutecznej kuracji, 
stanął jeszcze w roku następnym do dwuch gonitw, lecz wkrót
ce zeszedł z toru na zawsze.

W ciągu swej karjery wyścigowej zdobył następujące waż
niejsze nagrody: Cesarskie w Moskwie i Warszawie, Wielką 
Warszawską, Zamoyskiego, Lubomirskich i Ludwika hr. Kra
sińskiego.

Po zakończeniu karjery wyścigowej poszedł na reprodukto
ra do stada w Łęcznej, należącego do H. Blocha oraz pozosta
wił szereg dobrych koni półkrwi.

Scotch Boy, 1894, z klaczy Scotilla. Biegał w wieku tyl
ko dwuch i trzech lat. Zrobił ogółem 9 wyścigów, z których wy
grał pięć na sumę 16.342 ruble. W odróżnieniu od swoich pół- 
braci Scotch Boy odchylił się znacznie od typu Rulerowskiego. 
Przedewszystkiem dobrze biegał jako dwulatek, następnie był 
wysokiego wzrostu, bardzo suchy i sznytowego wyglądu. Odzie
dziczył natomiast po ojcu złośliwy charakter, który utrudniał 
normalną robotę.

Karjerę wyścigową rozpoczął w Krakowie, gdzie biegał raz 
jeden w gonitwie o Nagrodę Dyrekcji — 8.000 koron i był
trzecim.

Jako dwulatek uważany był za najlepszego konia w swej ge
neracji i konkurował z nim tylko IJAdnatico Ludwika Grabow
skiego. Z czterech wyścigów, do których stanął, zdobył trzy: 
Rzeki Wisły, Middle Park Platę w Warszawie i Borowna. W cią
gu zimy był głównym faworytem na Wszechrosyjskie Derby, 
lecz nadzieje te zawiódł. Stał się bardzo złym i trudnym w ro
bocie. Wygrał dwa tylko mniejsze wyścigi i został wycofany 
z treningu. Roku następnego pełnił już funkcje reproduktora 
w Widzowie u ks. ks. Lubomirskich.
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Z potomstwa po nim niezłe były Dźirytt i półkrwi Drawa. 
Po Scotch Boy‘u posiadamy kilka matek stadnych do czasów 
obecnych.

Atilla, 1895, rodzony brat Hungariana, biegał w wieku 2, 
3 i 4 lat, ogółem 18 razy, z czego wygrał 9 gonitw na sumę 24.735 
rubli. Był krótkiej budowy, jak i ojciec. Odznaczał się wielką

Atilla.

szybkością, lecz miał słabe nogi, które przeszkodziły inu w kar
jerze wyścigowej.

W wieku dwuletnim biegał dobrze, i chociaż ustępował naj
lepszym koniom ze swej generacji, jednak zwyciężał w do
brych kompanjach. Niestety bardzo wcześnie zapadać zaczął na 
ścięgna.

W wieku trzyletnim wygrał Derby Warszawskie, lecz 
w wyścigu tym zakulał i musiał narazie być wycofanym z ro
boty. Roku następnego po dłuższej kuracji ukazał się jeszcze 
w szrankach, lecz znowu zakulał i dopiero w jesieni mógł wyjść 
do startu, aby w krótkim czasie zejść z toru na zawsze.

Jako reproduktor stanowił w Łęcznej, stadzie H. Blocha.
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Mackbeth, 1895, był koniem dobrej drugiej klasy. Używano 
go następnie jako reproduktora w stadzie Jana Reszkego, skąd 
sprzedano na Don.

Unruly, 1896, z klaczy Nut Girl, biegał w wieku 2, 3, 4, 5 
i 6 lał, razem 68 razy, z czego wygrał 21 wyścigów na sumę 
52.072 ruble. Był ładnym, mocno zbudowanym ogierem. Odzna
czał się raczej siłą, niż szybkością. Posiadał wielkie serce do 
walki. Lubił dłuższe dystanse. Wygrał m. in. Nagrodę Cesarską 
w Petersburgu. Zaliczyć go należy do dobrej drugiej klasy.

Po ukończeniu karjery wyścigowej, zakupiony został na re
produktora do stada Mazarakiego w gub. Kijowskiej.

Pickwick, 1896, z klaczy Alice Grey, biegał jako 2, 3, 4 
i 5-letni, ogółem 25 razy, z czego -wygrał 14 wyścigów na sumę 
73.976 rubli. Wyróżniał się z pośród dzieci Rulera jasno-gniadem 
umaszczeniem, podczas, gdy wszystkie inne były zawsze ciem
ne. Był wzrostu niedużego, długi i nieco kanciasty. Posiadał po- 
zatem mocno szablaste nogi. Obdarzony spokojnym charakterem, 
może nawet nieco leniwym, łatwo dawał się powodować w wy
ścigu, co w znacznej mierze sprzyjało jego zwycięstwom.

Pickwick nabyty został jako roczniak przez A. Michal
skiego dla stajni wyścigowej Jana Reszkego na licytacji koni 
z Krasnego, urządzonej w tattersalu Wodzińskiego. Licytowa
no się o niego zawzięcie i zapłaconym został najdrożej z całej 
stawki, a mianowicie 6.010 rubli.

Biegać zaczął w wieku dwuletnim w Petersburgu, gdzie 
miał jeden nieudany występ, przychodząc czwartym w stawce 
14 koni. Następny jego wyścig wypaidł w Warszawie w gonitwie 
o nagrodę dwuletniego Przychówku. Zwyciężył łatwo, bijąc 5 
koni, w tern Fin de Siecle‘a. W tydzień później wygrał war
szawski Middle Park Platę, mając za sobą Tamerlana, Fin de 
Siecle‘a i Un Rouleau.

W następnym roku wykazał jeszcze większe zdolności. 
Wygrał w Warszawie Produce i Derby, w którem pobił Sac 
a Papier, Un Rouleau, Tokio, Zamore, Fin de Siecle, Admirała 
i Świedrupa. Do Produce w Moskwie stanął jako ogólny fawo
ryt, zwycięstwo jednak nie przyszło mu tym razem łatwo. Wy
grał pod batem o pół długości do Kmicica. Następnie stanął do 
Wszechrosyjskiego Derby. Zdecydowanego faworyta nie było 
1 wyścig zapowiadał się ciekawie. Rezultat wszakże wypadł 
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zgoła nieoczekiwany. Na przedzie okazały się konie, na które 
nikt nie liczył, wszystkie natomiast gwiazdy nie zajęły nawet 
płatnych miejsc. Zwyciężył bezbarwny dotąd Miltiad — Pick
wick natomiast przyszedł na szarym końcu.

Pickw
ick, trzym

any przez żokeja Sloan.a, który w
prow

adzi! w Polsce jazdę 
am

erykańską.



Od czasu istnienia Wszechrosyjskiego Derby, to jest od ro
ku 1886, był to pierwszy wypadek, że wygrał koń trenowany 
przez rosyjskiego trenera i dosiadany przez rosyjskiego żokeja, 
przedtem przewagę mieli zawsze cudzoziemcy.

W sezonie jesiennym Pickwick biegał już znacznie gorzej. 
W roku następnym był ciągle bez formy i żadnej znaczniejszej 
nagrody nie wygrał.

Jako pięcioletni, umiejętnie i ostrożnie przygotowany, sta
nął do 4 gonitw i wszystkie wygrał. Zdobył między innemi na
grody Cesarskie w Moskwie i Warszawie. Stan nóg nie pozwo
lił jednak na dalszą karjerę wyścigową i po tych zwycięstwach 
został wzięty do stada Jana Reszkego.

Jako reproduktor okazał się najlepszym z pośród wszyst
kich synów Rulera.

Un Rouleau, 1896, urodził się u Ludwika Grabowskiego 
z kl. Gladia. Biegał w wieku 2, 3 i 4 lat, ogółem 18 razy, z cze
go wygrał sześć gonitw na sumę 34.539 rubli. Był dużym i sil
nym koniem, przypominającym ojca. Doskonale nosił wagę i lu
bił prowadzić wyścigi w ostrem iempie. Złośliwy charakter 
i okoliczność, że często bywał nie w porządku przeszkodziły mu 
w kar jerze wyścigowej.

W dwuletnim wieku biegał doskonale. Wygrał Middle Park 
Platę w Moskwie i Borowna w Warszawie.

Jako trzyletni nieźle biegał w Petersburgu oraz zdobył na
grodę Cesarzowej w Moskwie. Następnie był już ciągle bez for
my i jako pięcioletni poszedł na reproduktora do Sernik. Po
tem sprzedany został do Prowalskiego wojskowego stada.

Woodden, 1897, z klaczy Hertha, był koniem b. urodziwym. 
Biegał dobrze w wieku dwuletnim, potem gorzej, zaznaczyć 
wszakże należy, źe stawał przeważnie w dobrem towarzystwie. 
Wygrał warszawski Middle Park Platę i był drugim w Derby 
Warszawskiem. Stanowił następnie w Osmolicach i Krasnem.

Smike, 1897, z klaczy Cornaline, wygrał najwięcej ze wszy
stkich dzieci Rulera, a mianowicie 110.036 rubli. Biegał w wie
ku 2, 3, 4 i 5 lat, ogółem 38 razy, z czego zdobył 15 pierwszych 
miejsc. Od typu Rulerowskiego odchylił się znacznie, zarówno 
wyglądem, jak i usposobieniem. Byl raczej szybki, niż wytrzy
mały, biegał najlepiej po suchym torze.
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Karjerę wyścigową miał bardzo dobrą. W wieku dwulet
nim stanął do startu 8 razy, z czego był trzy razy pierwszym, 
trzy razy drugim, raz trzecim i raz czwartym, żadnej jednak 
większej nagrody dla swej generacji nie zdobył. W wieku trzy
letnim biegał doskonale. Stanął do Derby Warszawskiego. Wy
raźnych kandydatów nie było. Smikea dosiadał wytrawny źo- 
kej Barker, sprowadzony umyślnie na ten wyścig z Wiednia. 
Do startu stanęło 11 koni. Zwyciężył Smike, drugim był Wood- 
den, również syn Rulera. Było to pierwsze Derby Warszaw
skie, rozegrane na klasycznym dystansie 2.400 mtr. (2 wiorsty. 
144 sążni), przedtem bowiem praktykowany był dystans 2 wiór. 
133 sąż.

W Produce Moskiewskim Smike stanął drugim za rządo
wym Eccossaise (Energiąue—Cotillon), lecz wyścig ten złożył 
się dla niego bardzo niefortunnie. Na początku prostej został 
zupełnie zamknięty i przyciśnięty do bandy, dopiero na ostat
nich sążniach w ogromnych rushu przecisnął się pomiędzy 
współzawodnikami i podszedł blisko do zwycięskiego Eccossaise, 
ustępując mu tylko o długość.

Po tym wyścigu stał się ogólnym faworytem na Wszechro- 
syjskie Derby. Rezultat gonitwy wypad! jednak zgoła nieocze
kiwanie: zwyciężył Alphons Daudet (Faugh a Ballagh — Del 
Amora po Doncaster) uważany za konia bez klasy, który od
znaczał się tylko szybkością na krótkich dystansach, dzięki cze
mu na początku sezonu wygrał kilka mniejszych wyścigów. Był 
on przedtem własnością Łazarewa, który go sprzedał za tanie 
pieniądze p. Fróhlichowi, uważając za niepotrzebny balast 
w stajni.

Smike w Derby stanął zaledwie trzecim. Tor tego dnia był 
twardy jak skała, a dzień wyjątkowo upalny.

Następnym większym wyścigiem Smike‘a był rosyjski St 
Leger — nagroda Najjaśniejszej Pani w Petersburgu. Co do wy
sokości uposażenia była to druga gonitwa w państwie po 
Wszechrosyjskiem Derby, wynosiła bowiem wówczas wraz ze 
stawkami i przepadkami 31.250 rb. sr. (Derby nominalnie 
40.000 rb. sr.).

Wyścig ten był znów wielkim tryumfem stada w Krasnem. 
Stanęło do niego 13 koni, a w tern 5 po Rulerze: Smike, Duke 
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of York, Homard, Nix i Miss Sparsit, wszystko wychowanko
wie Krasnego.

Duży dystans 2 wiór. 376 sąż. i 4 stopy okazał się korzyst
nym dla synów Rulera, którzy w całej pełni mogli wykazać 
stayerskie swoje zdolności.

Pierwsze trzy miejsca zajęły: Smike, Duke of York i Ho
mard w odstępach jednej długości od siebie. Czwartym był 
Mazur II (Dunure — Mira), piątym najgroźniejszy rywal 
Smike‘a — Arey.

Tryumf Krasnego był wielki, pobić bowiem takie konie, jan 
Arey i Gmur nie było łatwo.

Jako trzylatek zajął Smike pierwsze miejsce na liście zwy
cięskich koni z sumą 66.065 rub.

Naogół Smike oznaczał się szybkością i wołał wyścigi na 
speed, niż na staminę. Z czasem po zejściu z toru stanowił jako 
reproduktor w Starej Wsi pod Garwolinem, gdzie mieściło się 
stado Łazarewa. Padł na początku 1907 r. w stadzie Der- 
kulskiem.

Bartek Zwycięzca, ur. 1898 r., w stadzie K. Korsaka z kla
czy Nanine (Fontainebleau — Posteritee). Pod względem prą
dów krwi miał wiele wspólnego ze znanym Galaorem, zwy
cięzcą francuskiego St. Leger i Pr. Royal Oak. Bartek Zwy
cięzca był wnukiem Isonomy'ego, Galaor — jego synem. Po- 
zatem matka Galaora — Fideline (Dollar — Finlande) była ro
dzoną siostrą ogiera Fontainebleau, który znowu był dziadem 
macierzystym Bartka Zwycięzcy.

Bartek Zwycięzca kupiony został jako kilkomiesięczne źre
bię przez ks. ks. Lubomirskich. W treningu budzić zaczął od- 
razu duże nadzieje. Pierwszy jego występ w wieku dwuletnim 
miał miejsce w Petersburgu w nagrodzie Próbnej dla ogierów. 
Wygrał ją łatwo, wykazując wielką klasę i bijąc tak dobre ko
nie, jak: Batory, Stylist i Yard.

W pięć dni później w dużej nagrodzie Rzeki Newy zajął 
drugie miejsce o pół długości za swym towarzyszem stajni Brza
skiem. Po raz trzeci i ostatni stanął na forze kołomiagskim 
w nagrodzie Piotrowskiej, w której przyciśnięty do bandy 
przez Yard‘a, przyszedł za nim drugi o szyję. Nieprawidłowa 
jazda na Yardzie wywołała protest i nagrodę przyznano Bart
kowi Zwycięzcy.



W Moskwie ogier ks. ks. Lubomirskich biegał raz tylko 
jeden w Middle Park Platę, w którem stracił wiele na starcie 
i zajął czwarte miejsce w stawce 16 koni za Nawodczikiem, 
Mont Blanc‘iem II i Erevant‘em.

W Warszawie Bartek Zwycięzca stanął również raz tylko 
jeden w nagrodzie Middle Park Platę. Pomimo 7 funtów nad
wagi, jaką dawał swym przeciwnikom, wygrał w bardzo do
brym stylu, bijąc Babbicombe‘a, Yard‘a, Madame Ferrari, 
Champusa i Erevante‘a. Styl wygranej skłonił ks. Lubomirskich 
do wysłania go do Wiednia na gonitwę Austria Preis.

Nagroda ta wynosiła wówczas 100.000 koron, rozgrywaną 
była na dyst. 1.300 mtr. dla koni 2 1. i st. W r. 1900 gonitwa ta 
zapowiadała się specjalnie interesująco, gdyż prócz kwiatu ho
dowli austrjackiej, zapisane zostały do niej trzy konie nie
mieckie: Zuleika (Saraband — Mosque), Acteur (Zsupan — 
Accise) i Namouna II (Fulmen — Minehaha). Startowało 18 ko
ni. Faworytką była niemiecka 4 let. Namouna II, notowana 
4 : 1, która nie zawiodła pokładanych nadzieji i zwyciężyła. 
Bartek Zwycięzca prowadził wyścig od startu aż do ostatnich 
prawie metrów po bardzo ciężkim torze i odegrał w nim pewną 
rolę, chociaż nie zajął płatnego miejsca.

W wieku dwuletnim wygrał ogółem 14.824 rb.
W roku następnym mało rozwinął się i zupełnie nie po

twierdził świetnej formy sezonu ubiegłego. Na wiosnę w War
szawie przez pewien czas kulał na łopatkę. Potem wyleczony 
biegał na torach rosyjskich i wygrał parę średnich gonitw, lecz 
nie był to już koń jak w roku poprzednim. W latach następ
nych biegał jeszcze gorzej. Ogółem wygrał 23.510 rb.

Bartek Zwycięzca był maści wiśniowo-gniadej, miary wię
cej niż średniej, suchy i kościsty, a przytem szlachetny. Odzna
czał się piękną akcją w galopie. Jako dwulatek wyglądał dzie
cinnie, chociaż był spory i kościsty.

Mo Rule, ur. 1899 r., z klaczy Lady Alexandira, rodzony 
brat Rabsztyna i Duke of York. Był koniem rosłym, obdarzo
nym rozciągłą i regularną akcją w galopie. Dwuletnią karjerę 
miał świetną. Po raz pierwszy wystąpił publicznie w Petersbur
gu w nagrodzie Próby, w której odniósł zdecydowane zwycię
stwo nad doborowem polem swoich rówieśników. W wyścigu 
tym ustanowił rekord na dystansie 1 wiorsty, przebywając ją 
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w 1 min. 61/s sek. Następny jego występ wypadł w nagr. Rzeki 
Newy, w której znów odniósł wspaniały tryumf, wygrywając 
ją łatwo.

Po tych sukcesach na torze kołomiagskim przewieziony zo
stał do Moskwy i tu wystąpił w Produce. Gonitwa ta zakończy
ła się jednak wielką niespodzianką, zwyciężyła bowiem outsi- 
derka Senegambja (Triumf — Sierra), która wyrwała start i nie 
była już dogonioną. No Rule przyszedł drugim o pół długości. 
Na skutek złożonego protestu z powodu innych odmian w uma- 
szczeniu, Senegambji odebrano nagrodę i przyznane ją No Rule. 
Porażka pozostawiła jednak wrażenie i nadwyrężyła opinję No 
Rule jako „nadzwyczajnego dwulatka”.

W następnym swoim wyścigu w Middle Park Platę spotkał 
się No Rule ponownie z Senegambją, lecz tym razem start wy
padł dla niego korzystniej i zwyciężył łatwo, bijąc li koni, 
w rekordowym czasie 1 m. 15 sek. na dyst. 1 w. 66 sąż.

Po tym wyścigu wystąpił No Rule dopiero w Warszawie 
w 2 let. Produce, który wygrał, lecz nie bez trudu od Dakoty. 
Następnie stanął do nagrody Borowna, lecz tym razem pobity 
został przez San Thiago, za którym przyszedł drugim. Do po
rażki przyczynił się w znacznej mierze mokry tor, którego No 
Rule nie lubił.

Ogółem w wieku dwuletnim wygrał 25.786 rb., będąc po
bitym tylko dwa razy i to raz zupełnie wypadkowo.

Po karjerze dwuletniej uważano No Rule za najlepszego 
syna Rulera, przyszłość jednak to mniemanie obaliła.

W wieku trzyletnim, wygrawszy najpierw niewielki wyścig 
na torze mokotowskim, stanął do Derby Warszawskiego.

Wyścig zapowiadał się niezmiernie interesująco, chociaż 
pole nie było liczne. Gonitwa zamieniła się właściwie w po
jedynek No Rule z Bravo le Sanęy. Zwycięzcą zdecydowanie 
wyszedł Bravo le Sanęy, No Rule stanął zaś drugim.

Zmierzywszy się ponownie z Bravo le Sanęy, w Produce 
Moskiewskim, oraz nagr. Jakowlewskiej, musiał No Rule każdo
razowo uledz klasowszemu przeciwnikowi.

Po tych wyścigach stało się widocznem, że No Rule stra
cił serce do walki. W Wszechrosyjskiem Derby przyszedł 
czwarty, lecz opóźnił się dość znacznie na starcie i następnie 
został popchnięty, wyścig więc ten nie był dla niego miarodaj
nym. Ogółem wygrał 49.794 rb.
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Po zakończeniu karjery wyścigowej stanowił No Rule w st. 
Łazarewa w Starej Wsi pod Garwolinem.

Culloden, ur. 1901 r., z klaczy Nizette. Był jednym z lep
szych synów Rulera. Budowy rosłej, kościstej, może mało szla-

Culloden, na w
ystaw

ie w M
oskw

ie w 
1910

54



chętny, z dość wyniosłym i bardzo głębokim przodem, nieład
nym natomiast i obwisłym zadem; maści ciemno-gniadej, tem
peramentu zaś bardzo leniwego. Karjerę wyścigową miał do
skonałą. W wieku 2-letnim, jak większość synów Rulera, bie
gał słabo. Z sześciu wyścigów wygrał raz jeden i dwa razy był 
drugim.

Jako trzylatek zdobył szereg najzaszczytniejszych nagród 
i stanął na czele listy zwycięskich koni w całej Rosji. Wygrał 
następujące gonitwy: Bolszoj Produce w Petersburgu, bijąc ta
kie konie jak Erzerum (Galtee Morę) i Karolyi (Galtee Morę), 
Wszechrosyjskie Derby, Cesarską w Moskwie i Petersburgu.

Culloden był typowym stayer‘em, lubił, jak i jego ojciec, 
surowe wyścigi z miejsca do miejsca.
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Uzda, ur. 1904 r., z kl. Helim, średniej miary, może tro
chę lekki, lecz normalnej budowy, suchy o bardzo mocnym 
grzbiecie, przypominał nieco Hungariana.

Karjerę wyścigową miał świetną. Jako dwulatek stanął 
do 7 gonitw i wszystkie wygrał. Ówczesna prasa sportowa 
twierdziła, że tej klasy dwulatka po Rulerze jeszcze nie było. 
Zdobył Middle Park Platę w Moskwie, Rzeki Newy, Nagrodę 
Kruszyny i Borowna.

Bez przegranej biegał również cały wiosenny sezon roku 
następnego w Warszawie, zdobywając Produce i Derby War
szawskie. Pokonany został dopiero w Produce Moskiewskim, 
a następnie we Wszechrosyjskiem Derby, przed którem ka
szlał i wyszedł z formy. Zdobył zato trzy inne najwyższe na
grody: Cesarzowej w Petersburgu i Moskwie, oraz Cesarską 
w Petersburgu. W roczniku swoim uważany był za najlepszego 
trzylatka w Rosji. Zaznaczyć jednak wypada, że rocznik ten 
nie odznaczał się wysoką klasą, konkurencja więc nie była 
zbyt trudna.

Właściciel jego Łazarew nosił się z zamiarem wysłania 
Uzdy na wyścigi do Francji i zamianował go do Prix du Con- 
seil Municipal, lecz projekt nie został urzeczywistniony.

Po zejściu z toru. Uzda nabyty został na reproduktora na 
Kaukaz.

Córki Rulera

Klacze po Rulerze, jako konie wyścigowe, były bez porów
nania słabsze od ogierów. Niemniej odegrały one w dziejach 
naszej hodowli olbrzymią rolę, gdyż po zejściu z toru stawały 
się doskonałemi matkami stadnemi, o czem będzie jeszcze mo
wa na właściwem miejscu.

Z córek Rulera na uwagę zasługują następujące:
Miss Churchill, ur. w Krasnem, z klaczy Brawura (Ziitzen). 

Była zarówno dobrym koniem wyścigowym, jak następnie do
skonałą matką stadną. Biegała w wieku tylko dwuch i trzech 
lat w barwach Łazarewa, wygrywając 32.210 rubli, w tern na
grody: dwuletni Produce, czyli nagrodę Kruszyny w Warsza
wie oraz Oaks w Warszawie i Moskwie. Zdobyła największą 
sumę wygranych z pośród wszystkich córek Rulera.



W czteroletnim wieku poszła do stada Łazarewa i wyda
ła tam w roku 1908 znakomitego Floreala (po Florizel II), zwy
cięzcą Derby w Warszawie i Moskwie oraz wielu nagród kla
sycznych, ostatnio czołowego reproduktora w Rosji Sowiec
kiej. Pozatem Miss Churchill wydała z ogierem Desmond — der- 
bistę warszawskiego z roku 1914 — Dolomita.

Kataryniarzówna, ur. w Krasnem, z klaczy Ecrevisse (Fri- 
pon). Biegała w stajni Łazarewa w wieku 2, 3, 4 i 5 lat. Wy
grała ogółem 30.248 rubli i 30 kop., zajmując drugie miejsce 
wśród córek Rulera. Z klasycznych nagród, największym jej 
sukcesem była ,,Gagarińska“.

W stadzie okazała się wyśmienitą matką. Dała doskonałą 
Serenadę (po Saltpetre), zwyciężczynię Oaksu w Moskwie 
a następnie matkę Stavropola, oraz najlepszego obecnie re
produktora w Rosji Sowieckiej — Sajgona (po Polymelus). 
Linja Kataryniarzówny do dziś dnia żyje i biega na torach 
wyścigowych w Polsce. Wywodzi się z niej nasz piękny i kla
sowy Krater,

Judith, ur. w Krasnem, z klaczy Brawura (Ziitzen), a więc 
rodzona siostra Miss Churchill. Biegała w barwach Łazarewa, 
wygrała 28.748 rubli, w tern Oaks w Warszawie i Jubileuszo
wą. Wydała w roku 1920 w stadzie L. J. bar. Kronenberga do
skonałą Rutę (po Harry of Hereford), która biegała z wielkiem 
powodzeniem w Warszawie w latach 1922 — 4, zdobywając St. 
Leger, dwa razy Jubileuszową, dwa razy Janowską, Sac a Pa
pier, Borowna i hr. Zamoyskiego.

Elly Langden, ur. u ks. ks. Lubomirskich, z klaczy Mary 
Langden. Na wyścigach nie miała większego powodzenia, wy
grywając 6.765 rubli, lecz zato w stadzie okazała się doskona
łą matką. Wydała przedewszystkiem najznakomitszą klacz ho
dowli polskiej — Lirę (Sac a Papier) *).  Przez córkę jej Ruń 
linja ta żyje i biega w Polsce do czasów obecnych.

Drugą doskonałą córką Elly Langden była klacz Jerzyna, 
która dobrze biegała i która pozostawiła po sobie potomstwo 
aż do czasów powojennych.

Cornelia, ur. w Krasnem, z klaczy Cornaline. Biegała nie
szczególnie, wygrała ogółem 4.840 rubli. W stadzie w Krasnem

) Obszerniejsze opisy Liry są w „Jeźdźcu i Myśliwym" 1913 r. Nr. 
13’ oraz „Jeźdźcu i Hodowcy" 1928 r. Nr. Nr. 1, 5, 8. 
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dała dobrą Kordelię oraz Corinę i Iskrę, przez którą linja ta 
przetrwała do czasów obecnych.

Dżuma, ur. u ks. ks. Lubomirskich, z klaczy Cross Patty. 
Dała Jaszczurkę, od której znów była Rózga (Fils du Vent), 
matka Fabioli.

Motruna, ur. u bai. Kronenberga. od znakomitej Miry. Sa
ma nie wyróżniała się specjalnie, lecz wydała linję bardzo roz
gałęzioną, z której wywodzi się wiele koni, biegających obecnie 
na torze warszawskim. Pochodzą one głównie od Karabelli po 
Fils du Vent.

Vittor:a z klaczy Hertha, wyróżniła się głównie wyda
niem na świat klasowej Virginii, zwyciężczyni Wielkiej War
szawskiej i Rzeki Wisły.

Zobeida z klaczy Stella, dała doskonałego Fazana (1915 r.), 
który był pierwszym wybitnym synem Fils du Vent. Koń ten 
odznaczał się wielką klasą, lecz wojna światowa przeszkodzi
ła jego karjerze wyścigowej. Wygrał Middle Park Platę i Ce
sarzowej w Moskwie, oraz Wielki Produce w Petersburgu.

Charakterystyka Rulera, jako reproduktora

Charakterystyka Rulera, jako reproduktora, da się ująć 
mniejwięcej jak następuje:

Był to ogier na wielką miarę, jakiego 
hodowla krajowa nie wydała ani przed
tem, ani potem. Pozostawił po sobie 
znaczną ilość doskonale biegających ko
ni i przez szereg lat stał na naczelnem 
stanowisku na liście zwycięskich repro
duktorów, n i e t y 1 k o w Królestwie, ale 
i w całej Rosji,

Pod względem zdolności dawania tak znacznej ilości bie
gającego potomstwa nie posiadał równego sobie w dziejach na
szej hodowli, nietylko z pośród, ogierów krajowych, ale również 
i zagranicznych importowanych do Polski.

Działalność stadną Rulera charakteryzują dwa momenty 
zasadnicze: dawał on potomstwo o wysokiej wartości prze
ciętnej, lecz nie pozostawił po sobie koni wyjątkowych. Dzie
ci jego galopowały przeważnie dobrze, niekiedy nawet bardzo 
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dobrze, lecz żadne z nich nie posiadało klasy wyjątkowej, na- 
przykład tej miary co Irish Lad (Galtee Morę), Bravo le Sancy 
(Le Sancy), Chambery (Sąsiad), Grideń (Gaga) lub Sirdar (Re- 
verend).

Drugim momentem charakterystycznym jest niewspół- 
mierność zdolności Rulera do dawania ogierów biegających 
w porównaniu do ich następnej wartości, jako materjału stad
nego. Wielu synów Rulera było doskonałymi końmi wyścigo
wymi, lecz żaden nie zajął stanowiska reproduktora nawet 
średniej wartości. Największe stosunkowo powodzenie pod tym 
względem osiągnął Pickwick, następnie No Rule, Mortimer, 
Aschabad i Lancelot. W porównaniu jednak z sukcesami in
nych ogierów, które stanowiły w tym czasie w Królestwie 
i Rosji, były to laury bardzo skromne.

Znacznie cenniejsze i głębiej sięgające wpływy na hodowlę 
koni pełnej krwi pozostawił Ruler jako ojciec klaczy-matek. 
Pod tym względem odegrał on wielką rolę w naszej hodowli 
i żaden inny ogier współzawodniczyć na tern polu z nim nie 
jest w stanie.

Ogólny poziom potomstwa od klaczy po Rulerze był wy
soki. Na liście reproduktorów, po których matki stadne wyda
ły wygrywające potomstwo, stał Ruler na pierwszem miejscu 
w całem Imperjum Rosyjskiem przez 9 lat zrzędu. Okres ten 
przypadł na lata 1907 — 1915.

Takiego powodzenia nie osiągnął ani w Polsce, ani w Rosji 
żaden inny ogier wszystkich czasów, nawet tej miary co Galtee 
Morę, nie mówiąc już o mniej sławnych.

Znaczenie Rulera, jako reproduktora, sprowadza się więc 
w pierwszym rzędzie do wydania niezwykłej ilości koni dobrze 
biegających, a następnie jako ojca matek stadnych. Potom
stwo po nim wygrało 2.036.857 rub. 83 kop. Jest to suma jakiej 
nie zdobył nawet w przybliżeniu żaden inny ogier krajowy. 
Kordjan wygrał swym przychówkiem przeszło 600.000 rb.; Sac 
a Papier w Rosji około 500.000 rb.; Carlton w Rosji około 
500.000 rb.

Osiem razy był Ruler pierwszy na liście zwycięskich re
produktorów w całem Imperjum Rosyjskiem. Zwycięstwa te 
następowały przytem prawie pod rząd w ciągu lat 1895—1904. 
L j- do samej jego śmierci, z wyjątkiem dwu lat: roku 1898,
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nazwanego „rokiem Gridnia", kiedy pobił go Gaga, oraz r. 1903, 
gdy na czele stanął Galtee Morę. Ruler zatrzymał przy sobie za 
każdym razem zaszczytne drugie miejsce. Ogółem na liście 
reproduktorów był osiem razy pierwszym i pięć razy drugim*).

*) Patrz zestawienie Nr. 5.
“) Bardziej szczegółowy wykaz patrz zestawienie Nr. 8.

*“) Patrz zestawienie Nr, 7.

Kordjan raz tylko jeden zajął pierwsze miejsce, inne ogie
ry polskie na liście tej nie znalazły się pierwszymi ani razu.

Potomstwo Rulera wygrało: Wszechrosyjskie Derby w Mo
skwie 2 razy; Derby w Warszawie 4 razy; Nagrody Cesarskie: 
w Moskwie 6 razy, w Petersburgu 3 razy, w Warszawie 4 razy; 
St. Leger: w Warszawie 2 razy i Petersburgu 3 razy; Oaks: 
w Moskwie 2 razy i w Warszawie 3 razy**).

Skreśliwszy tę najbardziej ogólną ocenę Rulera, jako czo
łowego naszego stallion‘a, przystąpimy obecnie do nieco 
szczegółowszej charakterystyki jego zdolności reproduktorskich.

Ruler dawał potomstwo przedewszystkiem silne i wytrzy
małe, obdarzone wybitnemi cechami stayerskiemi, które były 
tak charakterystyczne dla niego samego i ojca jego Isonomy. 
Konie po nim rozwijały się przeważnie dość późno. W wieku 
dwuletnim rzadziej wykazywały większe możliwości. Do ta
kich wyjątków należały: Bartek Zwycięzca, Pickwick, Scotch 
Boy, Un Rouleau, Smike, Woodden i No Rule. Stosunkowo 
częściej biegały nieźle w młodym wieku klacze. Naogół jed
nak jednostki, które zwracały na siebie uwagę jako dwulatki, 
potem zwykle zawodziły, czego najbardziej jaskrawym przy
kładem były: Bartek Zwycięzca, Un Roulleau i Scotch Boy.

Większość potomstwa Rulera wykazywała najlepszą for
mę w wieku conajmniej trzech lat. Zdarzały się natomiast i ta
kie, które dochodziły do szczytu swej formy dopiero w wieku 
późniejszym — pięciu lub sześciu lat. Między tymi wyróżni
ły się Lancelot i Unruly.

Z potomstwa Rulera najwięcej wygrał Smike — 110.036 
rubli ***).  Największą natomiast ilość pierwszych nagród zdo
był Hungarian — 26.

Za najklasowszego potomka Rulera uważano Aschabada, 
który pod względem sumy wygranych (52.968 rubli) stoi sto
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sunkowo daleko na liście zwycięskich dzieci Rulera, gdyż aż 
na ósmem miejscu.

Pod względem sumy zdobytych nagród przez potomstwo 
Rulera najlepszym był rok 1900, kiedy potomstwo to wygrało 
292.143 rub. 70 kop., co stanowiło prawie piątą część ogólnej 
sumy rozegranej w tym roku w wyścigach płaskich na wszyst
kich torach Imperjum Rosyjskiego (1.556.739 rub. 40 kop.).

Pod względem klasy najwyżej stał rocznik 1892, z które
go pochodziły Aschabad, Mortimer, Hungarian i Ararat. Rok 
1895, w którym generacja ta biegała, jako trzylatki, słusznie 
nazwanym został „rokiem Rulera *.

Przychówek po Rulerze, z powodu zwinięcia stajni wyści
gowej po śmierci Ludwika hr. Krasińskiego w roku 1895, 
zawsze sprzedawany był roczniakami i następnie biegał w bar
wach najrozmaitszych właścicieli. Przygotowywany w różnych 
warunkach i przez trenerów zarówno dobrych, jak i złych — 
biegał na wielu torach, a mianowicie w Warszawie, Moskwie, 
Petersburgu, Carskiem Siole i torach prowincjonalnych. Pomi
mo to wszędzie święcił tryumfy, lub conajmniej osiągał zada- 
walniające powodzenie. Jest to jeszcze jednym dowodem, że 
materjał ten był rzeczywiście dobry, skoro w tak różnorodnych 
warunkach wykazywał odporność i zdolność do zwycięstw. 
Pozatem dodać jeszcze należy, że progenitura Rulera, tak jak 
i on sam, naogół trudną była w robocie. Doprowadzenie do for
my i utrzymanie w niej koni przez czas dłuższy wymagało 
umiejętności od trenerów, którą ci oczywiście nie zawsze się 
odznaczali i tym właśnie w dużej mierze tłumaczy się dość 
częsta zmienność powodzenia w karjerze wyścigowej, nawet 
wśród najlepszych potomków Rulera.

Na progeniturze Rulera wyrosła sława i potęga stajni Ła
zarewa. Nabywał on całe stawki źrebiąt w Krasnem, płacąc 
najwyższe ceny i nie dopuszczając do nich innych konkurentów. 
Wyszedł na tern świetnie: Rulerowicze nie tylko pokrywały 
włożony kapitał, lecz wygranemi swojemi postawiły Łazarewa 
tak silnie, źe walka z nim stajen konkurencyjnych stała się 
z czasem zupełnie niemożliwą. Dominująca stajnia Łazarewa, 
zabierając lwią część nagród na wszystkich większych torach, 
wywołała w latach 1905—1914 wielki wstrząs w życiu ho- 
dowlanem Królestwa oraz Rosji i poważnie zaważyła na roz
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kładzie naszej hodowli, która na początku stulecia była w sta
nie kwitnącym.

Ruler był i dotąd pozostał rekordzistą, jak na polskie i ro
syjskie stosunki, pod względem taksy za stanówkę. Karjera 
jego pod tym względem kształtowała się jak następuje. W ro
ku 1892 stanowił po 300 rb., w 1894 po 500 rb., 1897 po 800 rb., 
1898 po 1000 r., 1900 po 2.000 rb. , 1903 po 3.000 rb. Ostatnia 
suma w przerachowaniu na walutę angielską równała się prze
szło 300 funtom sterlingów, czyli była to cena pokaźna nawet 
na stosunki angielskie. Za odchowanie klaczy ojcem Rulera —• 
Isonomy‘m, brano w Anglji w okresie szczytu sławy tego ogie
ra — 200 funtów, od Persimmona również 200 funtów, to samo 
od półbrata Rulera — Gallinule.

Dla porównania, przytoczymy ceny innych najgłośniejszych 
ogierów w Polsce i Rosji. Chambery stanowił po 800 rubli, 
Carlton — 800 rb., Bravo> le Sanęy — 800 rb., Galtee Morę 
(państwowy) — 750 rb., Reverend — 1.000 rb., Sac a Papier 
w latach 1913—1914 po 2.000 rb.

Padł Ruler dnia 11 maja 1904 roku nad ranem od nagłej 
kolki, która spowodowała zawrót kiszek. Liczył wówczas lat 
20 i był jeszcze w pełni sił żywotnych.

Rola Rulera w hodowli polskiej 
w porównaniu z innymi reproduktorami

Dla należytej oceny karjery stadnej Rulera, nieodzownem 
jest porównanie go z najwybitniejszymi ogierami z jednej stro
ny krajowymi, t. zn. urodzonymi i wychowanymi w Polsce, 
z drugiej zaś — z zagranicznymi, które zostały sprowadzone do 
kraju już w wieku dojrzałym i działały następnie, jako repro
duktory w Polsce lub, w zbliżonych warunkach, w Rosji.

Ogiery krajowe
Kordjan

Z pośród ogierów pochodzenia krajowego, do kategorji ko
ni wybitnych zaliczyć należy z doby poprzedzającej Rulera — 
Kordjana. Był to właściwie pierwszy ogier wyprodukowany 
w Królestwie, który zasłużył sobie na miano stallion‘a.



Kordjan urodził się w Kraśniczynie w roku 1877 u Wojcie
cha hr. Poletyłły, lecz właściwie był produktem pracy hodo
wlanej Ludwika hr. Krasińskiego. Hr. Poletylło nabył w Kras-
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nem ślepą źrebną matkę stadną Augustę (Walmer — Even po 
Stockwell), odstanowioną sprowadzonym z Francji przez hr. 
Krasińskiego — Kremlinem (Gladiateur — Moskowa) i ta przy
niosła hr. Poletylle — Kordjana.

Ogier ten miał krótką, lecz bardzo dobrą karjerę wyści
gową. Biegał tylko jako trzylatek w barwach Ludwika Gra
bowskiego. Startował ogółem 7 razy, z tego przegrał tylko 
pierwszy swój wyścig w Wilnie, potem zawsze zwyciężał. Wy
grał Derby Warszawskie i Moskiewskie (tak zw. Nagroda Ja- 
kowlewska), od którego jednak odsądzono go za crossen, zro
biony przez żokeja.

W stadzie okazał się znakomitym reproduktorem. Zaku
piony przez rząd rosyjski, został wcielony do Janowa i długi 
szereg lat oddawał naszej hodowli wielki pożytek. W końcu 
1900 r., jako 23 letni, został z powodu małej płodności odstą
piony p. Szeremietiewowi do majątku Kastornoje Nabierieźnoje 
w gub. Orłowskiej.

Przychówek po nim ukazał się na torze po raz pierwszy 
w r. 1885 (Kordecki) i biegał następnie aż do roku 1907 włącz
nie. W ciągu tego 23-letniego okresu czasu potomstwo Kordja
na wygrało łącznie 658.532 rb. 66 kop. i 50 półimperjałów, co, 
jak na ówczesne stosunki, było sumą b. wysoką.

Pierwsze miejsce na liście zwycięskich reproduktorów 
w całem Imperjum Rosyjskiem zajął Kordjan raz tylko jeden 
w roku 1893, zdobywając swoim przychówkiem 79.757 rubli, 
na co złożyły się głównie zwycięstwa Tryumfa *).

*) Ten sam, który zagryzł Aschabada.

Najlepszymi synami Kordjana były: Kordecki, który zdo
był Derby i Nagrodę Cesarslką w Warszawie, oraz Tryumf, 
który sam dobrze biegał (Produce i Cesarzowej w Moskwie) 
i wydał następnie dobrego Argonauta; wreszcie dobrymi końmi 
były: Lelum, Kurhan, Count Grabowski, Kogut, Koncerz, oraz 
doskonała Madame de Parabere, matka znakomitego Cham- 
bery, L‘Adriatico i Farurey‘a.

Kordjan bezwątpienia zaliczonym być musi do rzędu naj
wybitniejszych koni, jakie wydała nasza hodowla krajowa, lecz 
mierzyć się z Rulerem oczywiście nie może. Był bardzo zasłu
żonym reproduktorem, jednakże powiedzieć o nim, źe stwo
rzył w naszej hodowli epokę — nie można.
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Sac a Papier

Drugim z kolei koniem, urodzonym w kraju, który miarą 
swą znacznie przerósł współziomków, był Sac a Papier, uro
dzony w r. 1896 w stadzie książąt Lubomirskich w Kruszynie, 
po Salisbury z klaczy First Flight po Melton. Sac a Papier, tak 
jak i Ruler, był koniem importowanym w łonie matki.

Sac a Papier.

Karjerę wyścigową Sac a Papier miał nieszczególną. Jak 
prasa ówczesna wzmiankuje, byt to pechowiec, którego stale 
prześladował złośliwy los. Biegał w wieku 2, 3 i 4 lat w War
szawie i Petersburgu, stając do startu ogółem 13 razy, z czego 
■wygrał 4 pierwsze, 5 drugich i 4 trzecie nagrody na ogólną su
mę 31.561 rb. Najzaszczytniejszą jego wygraną była nagroda 
Imienia Cesarzowej w Petersburgu, pozatem stanął drugim 
w Derby Warszawskiem za Pickwickiem.

Zrażeni tem dość miernem powodzeniem właściciele zamie
rzali nawet sprzedać pechowego ogiera i zwrócili się z ofertą 
do Towarzystwa Wyścigów, które nabywało wówczas repro
duktory, lecz cena postawiona przez ks. ks. Lubomirskich wy
dawała się komisji zbyt wysoką i udaremniła tranzakcję. Czas 
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pokazał, że był to bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności, za
równo dla właścicieli, jak i dla hodowli polskiej.

W stadzie Sac a Papier okazał się doskonałym reproduk
torem. Dał Intryganta derbistę austrjackiego, Jasną Panią zwy
ciężczynię w Produce i Cesarzowej w Warszawie, Kartacza 
derbistę warszawskiego oraz zdobywcę Nagrody Ministerstwa 
Rolnictwa w Budapeszcie, Księcia Pana zwycięzcę Grosser 
Preis von Baden Baden, Lana zwycięzcę w St. Leger w War
szawie, wreszcie świetną Lirę oraz Mości Księcia, zwycięzcę 
w St. Leger węgierskim, następnie w Graf Hugo Henckel Me
moriał, w Grosser Preis von Baden Baden, oraz drugiego w Der
by austrjackiem i niemieckiem, a także drugiego w Kónigs 
Preis w Budapeszcie. Mości Księcia niewątpliwie uważać na
leży za jednego z najlepszych koni hodowli krajowej ostatnich 
czasów.

Ogółem potomstwo Sac a Papier wygrało na torach Kró
lestwa i Rosji do r. 1916 włącznie 514.373 rb. 87 kop., oraz 
w Austro-Węgrzech od r. 1908 do r. 1912 — 420.690 koron 
i w Niemczech od r. 1910 do r. 1912 — 68.000 marek *).

*) Danych z lat następnych n'e posiadam.

Ogier ten obok Rulera należy do najwybitniejszych, jakie 
mieliśmy przed wojną światową. Pozostawił po sobie całą ple
jadę doskonałych koni i można powiedzieć śmiało, że stwo
rzył własną erę w naszej hodowli. Krew jego do dziś dnia od
grywa w Polsce bardzo poważną rolę.

Rulerowi jednak pod bardzo wieloma względami ustępo
wał. Przedewszystkiem nie mógł dorównać mu skalą działal
ności stadnej. Dość rzucić okiem na statystykę wygranych 
potomstwa jednego i drugiego, a potem na wygrane jako ojców 
matek, których przychówek zwyciężał, a stanie się jasnem, że 
zasięg wpływów Rulera na naszą hodowlę pozostał znacznie 
szerszy i głębszy.

Dla ściślejszej charakterystyki Sac a Papier nadmienić na
leży pozatem, że powodzenie swe zawdzięczał w bardzo znacz
nej mierze doskonałym matkom stadnym, jakie w Kruszynie 
i Widzowie z wielką umiejętnością i olbrzymim nakładem środ
ków były zgromadzone. Gdy poszedł następnie do stada w Na- 
pajedl, nie pozostawił już takiego przychówku, jak w Polsce.
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W każdym bądź razie ze wszystkich reproduktorów kra
jowych Sac a Papier, pod względem zasług dla hodowli, najbli
żej stoi Rulera. O rywalizacji tej można dyskutować, podczas, 
gdy inne ogiery krajowe przy porównaniu takiem odpaść mu
szą odrazu. Dwaj ci rywale, z których każdy ma swoje zasługi, 
pogodzeni zostali przez zmieszanie swej krwi na wydanie naj
lepszej klaczy w dziejach naszej hodowli — Liry, która była 
córką Sac a Papier, a wnuczką przez matkę Rulera.

Porównywując te dwa ogiery, stwierdzić wszakże należy, 
że Sac a Papier w dorobku swym ma liczne sukcesy na arenie 
międzynarodowej, czym nie może poszczycić się Ruler z tej 
prostej przyczyny, że koni po nim zagranicę nie wysyłano. Tym
czasem, jak zaznaczone było wyżej, spora ilość potomstwa po 
Sac a Papier wygrywała, dzięki inicjatywie ks. ks. Lubomir
skich, najzaszczytniejsze nagrody w Austrji i Niemczech. Sta
wia to niewątpliwie Sac a Papier w rzędzie reproduktorów 
wyjątkowo wysokiej klasy, a w rywalizacji z Rulerem poważ
nie zagraża jego pierwszeństwu. To też przyznanie zdecydo
wanej przewagi jednemu nad drugim jest rzeczą dość trudną 
i względną. Ruler góruje skalą swej działalności stadnej i głę
bokością wpływów na hodowlę polską i rosyjską, Sac a Papier 
natomiast pozostawił po sobie kilka koni wyższej stosunkowo 
klasy wyścigowej, niż dzieci Rulera, jednak ślady po nim nie 
wrosły w hodowlę tak głęboko.

Sac a Papier na początku r. 1912 wywieziony został z Pol
ski do Napajedl na Morawach, gdzie pełnił funkcje czołowego 
reproduktora. Pokrywał on klacze w tym czasie po 5.000 ko
ron, względnie po 2.000 rb. W lutym 1914 r. w czasie stanów
ki, na skutek nieszczęśliwego wypadku, złamał w pęcinie le
wą przednią nogę. Podwieszono go na pasach i zajęto się ku
racją. Po trzech miesiącach stan nogi poprawił się nieco i po
zwolono mu kryć, lecz na trzeciej już klaczy powtórnie nad
wyrężył niedość zagojoną nogę, z czego wdało się zakażenie 
krwi i ogier latem 1914 r. padł.

Przedświt
W hodowli naszej w dwóch pozostałych zaborach wyróżnił 

S1ę jako ogier o wybitnej indywidualności jeden tylko Przed
świt.
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Ogier ten, taksamo jak Ruler i Sac a Papier, importowa
ny był w łonie matki. Historja jego jest następująca.

W r. 1871 galicyjski hodowca, Oktaw Orłowski z Połowice,

Przedśw
it, z portretu Juljusiza K

ossaka.
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zlecił sekretarzowi wiedeńskiego Jockey Club‘u p. Cavaliero, 
który wsławił się nabyciem do Austrji ogierów tej miary co 
Buccaneer i Cambuscan, zakupienie dla niego, przy bytności 
w Anglji, klaczy pełnej krwi, źrebnej z renomowanym ogie
rem. Cavaliero wypełnił zlecenie i przywiózł nabytą za 400 
gwinei klacz The Jewel po Stockwell od July po Irish Bird
catcher, źrebną z Knight of the Garter.

Orłowski nie był jednak zadowolony z kupna, uważając, 
że za tak małą sumę nie może być nic dobrego. Nie śpieszył 
nawet obejrzeć klaczy, która stała w Wiedniu u Cavaliero. 
W międzyczasie ujrzał ją Jan hr. Tarnowslki z Chorzelowa i za
chwycił się tak dalece, źe chciał ją koniecznie odkupić. Orłow
ski propozycji nie przyjął, lecz wysunął projekt zawiązania 
z hr. Tarnowskim stajni spółkowej. Hrabia przystał na to 
i w roku 1872 połączone zostały dwie stajnie, a częściowo 
i stada. The Jewel przeprowadzoną została do Chorzelowa i tu 
na wiosnę 1872 r. wydała na świat gniadego ogierka, którego 
hr. Tarnowski nazwał Przedświtem.

Oddany następnie w ręce wytrawnego trenera Toma Jo- 
vell‘a, rozpoczął Przedświt świetną swą karjerę wyścigową. 
Biegał w Wiedniu, Pressburgu, Budapeszcie, Pradze, Lwowie, 
Warszawie i Baden Baden. Wygrał austrjackie Derby w Wied
niu, Trial Stakes w Pressburgu, Wielką Nagrodę Badeńską 
oraz cały szereg innych zaszczytnych nagród. Ogółem zdobył 
30.607 guldenów, 20.500 franków, 4.065 dukatów, 2.700 rubli 
i cztery puhary. Zaznaczyć przytem należy, że nie spodziewa
jąc się, aby The Jewel dała tak doskonałego konia, właściciele 
jego nie czynili wczesnych meldunków do wielu gonitw, które 
niewątpliwie Przedświt mógłby wygrać.

Po ukończonej karjerze wyścigowej, Przedświt sprzedany 
został „Austrjackiemu towarzystwu chowu koni pełnej krwi' 
za stosunkowo niedużą sumę 2.000 funt, ster., lecz wkrótce sto
warzyszenie to odsprzedało Przedświta za tę samą kwotę au- 
strjackiemu Ministerstwu Rolnictwa, które ulokowało go w rzą- 
dowem stadzie w Piber, gdzie miał pełnić funkcje reproduktora.

Przedświt zużytkowany został przez rząd austrjacki w naj
fatalniejszy sposób. Posyłano go po różnych oddalonych sta
cjach i mało używano do pełnej krwi. Był np. taki rok, że 
Przedświt odstanowił 28 klaczy półkrwi i tylko dwie follblutki. 
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Pomimo jednak lichych przeważnie klaczy, jakie otrzymywał, 
pozostawił po sobie szereg doskonałych koni, jak: Abonnent, 
Padischach, Vinaigrette — matkę Trivial i oaksistki Vig oraz 
inne.

Użyty do półkrwi, Przedświt stworzył w stadach austro- 
węgierskich doskonały ród Przedświtów, który cieszy się za
służoną reputacją do dziś dnia.

Pozatem pozostawił po sobie ogiera pełnej krwi Prałat 
(Przedświt — Prophetie), który położył wielkie zasługi w sta
dzie Radowieckim.

Przedświt padł 11 czerwca 1889 r. na zapalenie płuc.
Dziwne losy tego znakomitego ogiera nie pozwalają robić 

jakichkolwiek porównań pomiędzy nim, a Rulerem. Konie te 
żyły w zbyt odmiennych warunkach, aby stawiać je obok sie
bie. Przytoczyłem tutaj dzieje Przedświta dla dania pewnego 
obrazu, lecz porównanie takie do żadnych konkretnych wnios
ków doprowadzić nie może. Niewłaściwe postępowanie władz 
austrjackich sprawiło, że Przedświt nie został wyzyskany dla 
pełnej krwi, jak na to zasługiwał, i w tej hodowli pozostawił 
ślad zupełnie znikomy w porównaniu z Rulerem.

Inne ogiery krajowe
Poza wyżej omówionymi ogierami, hodowla polska nie wy

dała innych dostatecznie głośnych, aby można było zestawiać 
je z Rulerem. Wśród bardziej znanych wymienimy jedynie dla 
orjentacji te, które choć w pewnej mierze zaważyły na rozwo
ju naszej hodowli pełnej krwi. Były to: Brzask, Bravo le Sanęy, 
Chambery, Farurey, Highland, Kartacz, Koncerz, Kordecki, 
Krakus, L‘Adriatico, Magnat, Matador, Mości Książę, Sąsiad, 
Sezam, Sirdar, Splendor i Triton.

Ogiery zagraniczne
Pozostaje jeszcze zrobić porównanie z niektórymi repro

duktorami zagranicznymi, które sprowadzone zostały do Pol
ski, lub Rosji i hodowli naszej oddały poważniejsze usługi.

Highlander
Pierwszym takim ogierem z epoki nieco przed Rulerem był 

sprowadzony przez hr. Krasińskiego w 1871 r. z Niemiec 
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Highlander po Champagne z kl. Fleet Foot po Sheet Anchor. 
W Krasnem położył on duże zasługi, dając szereg doskonale 
biegających koni. Szczególnie wyróżniły się z nich: Perkun, 
derbista warszawski, oraz zwycięzca Produce i Cesarzowej 
w Moskwie, którego wysłano nawet na wyścigi do Anglji; na
stępnie Highland, który dobrze biegał, potem zaś okazał się 
pożytecznym reproduktorem, Baronet zdobywca pierwszego 
„Wszechrosyjskiego Derby“ w Moskwie w 1886 r. (łeb w łeb 
z Good Boy‘em wnukiem Highlandera), wreszcie Mohort, derbi
sta warszawski, Prim i wiele innych.

Highlander stał 5 razy pierwszym na liście zwycięskich re
produktorów w całem Imperjum Rosyjskiem, co nie było zja
wiskiem pospolitem. Przychówek po nim wygrał w latach 
1876— 1893 sumę 278 452 tub. 80 kop. i 150 półimperjałów, 
gdy nagrody były bardzo niskie.

Porównania jednak z Rulerem Highlander pod żadnym 
względem wytrzymać nie może, to też zaliczyć go należy do 
bardzo pożytecznych reproduktorów, lecz nigdy nie tej miary 
co Ruler.

Carlton

Gdy w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia ho
dowla nasza rozwijać się zaczęła z żywiołowym iście rozma
chem, jedno z młodych, lecz pełnych inicjatywy stad, a miano
wicie Kruszyna ks. ks. Lubomirskich, sprowadziło z Anglji za 
rekordową wówczas, jak na polskie stosunki cenę, 6.000 gwi
nei — ogiera stadnego Carltona.

Stanówka jego ogłoszoną została po 800 rb., co również 
było cenę rewelacyjną.

Carlton urodził się u Antoniego Mokronowskiego *)  w An
glji, w r. 1883, po Pell Meli z klaczy Bonny Spec po Specu- 
lum. Wychowany był w stadzie Corby u Mokronowskiego, na

*) Antcni Mokronowski, właściciel Jordanowie pod Grodziskiem, 
zamłodu był znanym na torze mokotowskim jeźdźcem, a potem hodowcą. 
A r. 1873 przeniósł się na stałe do Anglji, gdzie wydzierżawił farmę Corby 
1 gdzie z zam łcwaniem prowadził niewielkie stado koni pełnej krwi oraz 
kompletował bogatą bibljotekę hipologiczną. Za jego pośrednictwem ho
dowcy polscy sprowadzali cenniejszy materjał zarodowy z Anglji. Był 
w elkim miłośnik em i znawcą konia pełnej krwi.
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stępnie jako roczniak wydzierżawiony został na trzy lata lor
dowi Sommerset, w barwach którego biegał.

Pochodził on z rocznika, obfitującego w konie nadzwyczaj-

Carlton.
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ne, jak Ormonde, Kendal, Saraband, Minting i The Bard, dla
tego też trudno mu było rywalizować z nimi i musiał się za- 
dowolnić drugorzędnemi nagrodami. Z pewnością, gdyby przy
szedł na świat o rok później, jego karjera wyścigowa wyglą
dałaby całkiem inaczej.

Biegał ogółem 19 razy, wygrywając 10 wyścigów, oraz bę
dąc raz drugim, 2 razy trzecim, na sumę 6.452 Ł. Najważniej
szymi jego zwycięstwami były: Manchester Cup, Doncaster Cup 
i Chester Cup. Odznaczał się dużą wytrzymałością i zdolnością 
noszenia ciężkiej wagi. Był to koń dobrego wzrostu, bardzo 
harmonijnych kształtów, kościsty i prawidłowy. Wyglądał jed
nak raczej na konia wierzchowego, niż na racer‘a.

Carlton, nim sprowadzony został do Polski, stanowił w An- 
glji i zostawił tam Cyprię, zwyciężczynię w Cesarewitch Stakes 
w 1893 r. (łeb w łeb z Red Eyes), dobrego Reminiscence, Nou- 
veau Riche, Red Wing II i inne niezłe konie. Za stanówkę bra
no za niego w owym czasie 50 funtów. Potomstwo jego w An- 
glji wygrało 17.220 Ł.

W Kruszynie naogół zawiódł pokładane w nim nadzieje. 
Lepsze produkty dał dopiero pod koniec swojego życia. Do 
głośniejszych po nim koni należą: Fluor, doskonały koń wyści
gowy, zwycięzca we Wszechrosyjskiem Derby oraz Produce 
w Petersburgu; Grom, zapowiadający się świetnie, zwycięzca 
w Derby Warszawskiem oraz Produce Moskiewskiem, który 
zginął przedwcześnie; Dahomej, zwycięzca w Cesarskiej w Mo
skwie, wreszcie klacze: Hekata, Era i Izbica, która sama wcale 
nie biegała, lecz dała Mości Księcia. Córki Carltona naogół 
odznaczały się dużą odpornością i długo nie traciły nóg, lecz 
zato często bywały zbyt lekkie, pomimo, że sam Carlton na
leżał do wyjątkowo kościstych i wywodził się w prostej linji 
męskiej z rodu Melbourne‘a.

Potomstwo po Carlton‘ie wygrało w Królestwie i Rosji 
407.247 rub. 90 kop.

Na liście zwycięskich reproduktorów zajął Carlton dwa 
razy trzecie miejsce (lata 1905 i 1906), pozatem bywał daleko. 
Padł na początku 1906 roku.

Oczywiście z Rulerem trudno go porównywać.
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Galtee Morę

Dla oceny przebiegu reproduktorskiej karjery Rulera mo
że mieć pewne znaczenie porównanie wyników jego działal
ności stadnej z wynikami osiągniętymi przez Galtee More‘a, 
ogiera o największej sławie, jaki kiedykolwiek był w Polsce 
i Rosji.

Przystępując do podobnego rozważania, zaznaczyć należy 
na samym wstępie, że ocena i porównanie absolutnej wartości 
dwóch ogierów jako reproduktorów — jest w zasadzie rzeczą 
niemożliwą, z tej prostej przyczyny, że porównanie takie opie
ramy na stosunkowej wartości przychówku po tych ogierach, 
który przecież nie jest tworem tylko ich samych, lecz również 
i matek, a więc i od nich zależnym. Pozatem mają tu miejsce 
i inne czynniki uboczne jak wychów, trening przychówku 
i wreszcie bardziej lub mniej szczęśliwy zbieg okoliczności.

Jeżeli jednak nie będziemy zagłębiać się w dociekania, 
idące zbyt daleko, a weźmiemy fakty zgrubsza, opierając się 
na samych tylko wynikach w układzie takim, jak miały miejsce 
istotnie, wówczas możemy wyprowadzić pewne wnioski o roli, 
jaką odegrały w dziejach naszej, względnie rosyjskiej, hodowli 
te dwa najlepsze ogiery.

Przystępując do takiego porównania Rulera z Galtee Mo- 
re'em, powiedzieć należy o tym ostatnim słów kilka, aby uprzy
tomnić sobie z jak wyjątkowym koniem mamy Rulera po
równywać.

W końcu XIX stulecia hodowla koni pełnej krwi angiel
skiej w Rosji robić zaczęła duże postępy. Rząd popierał ten 
rozwój, asygnując pokaźne środki i otaczając opieką insty
tucje, zajmujące się sprawami hodowlanemi.

W Petersburgu odbywały się perjodyczne zjazdy wice
prezesów wszystkich towarzystw wyścigowych *),  na których 
umawiane były wytyczne polityki hodowlanej i ustalane pro
gramy prac na najbliższe lata. Na jednym z takich zebrań, od
bytem 11 listopada 1897 r., złożony został rządowi memorjał 
o konieczności zakupienia dla potrzeb hodowli rosyjskiej 
pierwszorzędnego reproduktora w Anglji.

*) Prezesami byli z urzędu wysocy dygnitarze państwowi: Dyrektor 
Głównego Zarządu Stadnin Państw, lub generał - gubernatorzy, natomiast 
władza i kierownictwo spoczywały na barkach v:ce-prezesów.
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Ówczesny Dyrektor Głównego Zarządu Stadnin Państwo
wych, Wielki Książę Dmitrij Konstantynowicz odniósł się do 
tej prośby przychylnie, poparł ją u czynników miarodajnych 
i wkrótce sprawa nabycia ogiera została w zasadzie zdecy
dowana.

Kupno takie pociągało za sobą olbrzymi wydatek, należa
ło więc nad sprawą tą zastanowić się poważnie i zrealizować 
ją tak, aby poniesiony nakład przyniósł niezaprzeczalne ko
rzyści hodowli krajowej.

Dyrektor Stad. Państw, zdecydował zasięgnąć w tej mierze 
opinji najwybitniejszych hodowców rosyjskich i polecił rozpi
sać ankietę do 39 osób z prośbą o wypowiedzenie się, jakich 
prądów krwi ogier byłby dla kraju najodpowiedniejszy.

Po otrzymaniu bardzo rzeczowo ujętych odpowiedzi *)  
wysłany został do Anglji w marcu 1898 r. delegat Zarządu 
Stad p. Tadeusz Doroźyński, któremu powierzono rozejrzenie 
się w czołowym materjale angielskim i wybranie ewentualne
go kandydata do kupna.

*) Odpowiedzi te opublikowane zostały w „Żurnale Konnozawod- 
stwa" 1898 tom IV.

P. Doroźyński zwiedził wiele najznakomitszych stad oraz 
torów wyścigowych i wybrał po dłuższym namyśle, będącego 
jeszcze w treningu, czteroletniego Galtee Morea, który roku 
poprzedniego, jako trzylatek, święcił niezwykłe sukcesy na 
torach.

Po powrocie z Anglji Doroźyński złożył szczegółową rela
cję i uzasadnił postawiony przez siebie wniosek kupienia Galtee 
More‘a, sprawozdanie to doznało aprobaty Cesarskiej i celem 
ostatecznego załatwienia sprawy wydelegowaną została do An
glji komisja złożona z p. p. Dorożyńskiego, generała Arapowa 
i Zarządzającego Stadem Janowskiem — hr. Nieroda.

Komisja, po zbadaniu stosunków na miejscu, przychyliła się 
do wniosku Dorożyńskiego i dnia 15 maja 1898 r. Galtee Morę 
został definitywnie zakupiony.

Galtee Morę urodził się w roku 1894 w Irlandji w stadzie 
P- J. Gubbins‘a. Pochodził po Kendal synu Bend Or‘a z kla
czy Morganette po Springfield i Lady Morgan po Thormanby. 
Rodowód jego zawierał największe imiona hodowli angielskiej. 
Karjerę wyścigową miał nadzwyczajną. Był przedewszystkiem 
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,,trójkoronowanym", t. j. wygrał trzy największe gonitwy Anglji; 
Derby, St. Leger i 2000 gwinei, co historja turfu brytyjskiego ocl 
początku istnienia tych nagród, t. j. od końca XVIII stulecia, 
znała przedtem tylko w 6 wypadkach.

Galtee Morę biegał w wieku tylko 2 i 3 lat i wygrał co na
stępuje:

1896 Stockbridge The Hurstbourne Stakes I 897 f. s.
H Liverpool The Produce Stakes II — —

11 Goodwood The Molecomb Stakes I 745 11 II

Doncaster The Rous Platę I 445 11 19

II Newmarket The Middle Park Platę I 2.295 Ił 11

1897 Newmarket The 2000 gs. Stakes I 3.700 „ ..
11 11 The Newmarket Stakes I 2.945 II Ił

11 Epsom The Derby Stakes I 5.450 II II

11 Ascot The Prince of Wales Stakes I 1.775 II

11 SandownPark The Sandringham Cup I 1.300 II 11

11 Doncaster The St. Leger Stakes I 5.425 11 11

11 SandownPark The Sandown Foal Stakes I 2.042 11 11

Ogółem 27.019 f. s.
Komisja Rosyjska nabyła Galtee More'a za kolosalną na 

ówczesne stosunki sumę 21.000 gwinei. Wraz z przewozem 
i asekuracją na czas podróży kosztował Galtee Morę 214.989 
rubli 34 kop., co w przera-chowaniu na naszą obecną walutę 
wynosi z górą 600.000 złotych. Przedtem w historji świata raz 
tylko jeden miało miejsce kupno konia za cenę wyższą, gdy 
sprzedano do Argentyny znakomitego Ormonda za 31.250 Ł. 
Tak wysokiej sumy, jaką kosztował Galtee Morę, Zarząd Stad 
nie mógł wyłożyć ze swoich funduszów, to też sprawa zała
twiona została w ten sposób, źe pieniądze wyasygnowały chwi
lowo towarzystwa wyścigowe Moskiewskie i Carskosielskie, 
a rząd miał je potem zwracać ratami. Ponieważ eksploatacja 
ogiera wymagała również znacznych wydatków, na które Za
rząd Stad nie miał odpowiednich funduszów, więc ogier został 
wydzierżawiony przez rząd Moskiewskiemu Towarzystwu 
Wyścigów na przeciąg 6 lat. Towarzystwo natomiast podjęło 
się wybudowania własnym kosztem specjalnej stacji rozpłodo
wej, w której ogier miał stanąć i dokąd hodowcy doprowadzać 
mogli swe klacze.
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Przewóz Galtee More‘a z Anglji do Berlina powierzony 
został wytrawnemu specjaliście p. T. Mac Manusowi i odby
wał się z największemi ostrożnościami. Po przybyciu do Nie-
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mieć, ogier ulokowany został na krótki odpoczynek w Hoppe- 
garten pod Berlinem i tu oglądał go hr. Lehndorff, który wy
raził się o nim b. pochlebnie.

Dnia 17 czerwca ogier przybył do Warszawy i tegoż dnia 
wieczorem odszedł do Janowa, gdzie miał pozostać do połowy 
września dla stopniowej aklimatyzacji.

Eksploatacja Galtee More‘a unormowaną została szczegó
łową instrukcją, opracowaną przez specjalną komisję, złożoną 
z najwybitniejszych fachowców*).

*) Instrukcja ta ogłoszoną została w „Żurnale Konnozawodstwa" 
1898 tom VII.

Dopuszczanie klaczy prywatnych właścicieli zostało uwa
runkowane szeregiem wymagań, pozatem dozwolone było 
przyprowadzenie najwyżej dwóch klaczy tego samego właści
ciela. Cena na pierwszy sezon kopulacyjny t. j. na rok 1899 
wyznaczoną została w wysokości 500 rb. od klaczy, którą na
stępnie podwyższono do 750 rb.

Na stałe miejsce postoju Galtee More‘a wybrano po dłuż
szych debatach Charków. Niedaleko od miasta na wydzierża
wionym gruncie wystawione zostały stosowne zabudowania, 
zaopatrzone w najbardziej nowoczesne urządzenia stajenne. 
okólniki, tor dla przejażdżek, ambulans i t. p. Stacja ta nazwa
na została „Punktem Galtee More‘a“ i miała nosić charakter 
wyłącznie punktu rozpłodowego.

Działalność tego zakładu rozpoczęta została w r. 1899 
i trwała aż do rewolucji bolszewickiej.

Prócz Galtee More‘a następnie stacjonowane tam były róż
ne cenne ogiery i stacja ta przyniosła hodowli rosyjskiej wiel
kie korzyści. Między innymi stanowiły tu Shaddock, Cheers, 
Saltpetre, Faugh a Ballagh, Merry Jack, Minoru i inne.

Działalność reproduktorska Galtee More‘a w Rosji nie 
trwała jednak długo. Hodowcy rosyjscy przeliczyli się ze swe 
mi możliwościami, nabywając tak drogiego ogiera. Bardzo wy
sokie koszty asekuracji, utrzymania oraz unieruchomienie 
olbrzymiego kapitału, tkwiącego w tym ogierze — okazały się 
zanadto uciążliwe, jak na skalę rosyjskiego życia hodowlane
go. W dodatku rząd nie spłacił kapitału wyłożonego na kup
no. Dlatego też po kilku latach odzywać się zaczęły głosy 
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o niemożliwości dalszego trzymania Galtee More‘a i koniecz
ności sprzedania go, celem zmniejszenia wydatków oraz wyco
fania włożonego kapitału. Głosy te stawały się coraz silniej
sze, aż wreszcie w roku 1903 zapadła decyzja Moskiewskie
go T-wa Wyścigów, zaaprobowana przez Zarząd Stad Pań
stwowych, sprzedania Galtee Morea do Niemiec, skąd zaofia
rowano za niego 130.000 rubli. Wkrótce umowa została za
warta i po sezonie kopulacyjnym 1904 r. Galtee Morę prze
wieziony został do Graditz, gdzie stał również drugi syn Morga- 
nette — Ard Patrick.

Sprzedaż Galtee More‘a, po za względami natury mater- 
jalnej, była motywowana również i tym, że pozostawił on już 
po sobie sporo potomstwa, a dla hodowli rosyjskiej wskazanem 
było nabycie reproduktora z krwią St. Simon‘a. To też na 
miejsce sprzedanego Galtee More‘a, w grudniu 1904 r. sprowa
dzony został z Anglji ogier Cheers syn Persimmon‘a, lecz innej 
już zupełnie klasy niż Galtee Morę.

W ciągu sześcioletniego pobytu w Rosji Galtee Morę zdzia
łał co następuje:

Rok
Pokrył 
klaczy

Ze stanówki tej
urodź, się 

żywych źreb. biegało koni

1899 35 22 15
1900 41 26 18
1901 39 24 18
1902 43 27 24
1903 36 21 13
1904 41 24 17

Razem 235 144 105

Zatrzymałem się umyślnie dłużej nad historją sprowadze
nia Galtee More‘a do Rosji, aby uwypuklić wartość tego ogie
ra na rynku światowym i wykazać, że zarówno co do swego 
pochodzenia, jak wykazanej klasy wyścigowej, a wreszcie 
i ceny, za jaką został nabyty — był koniem największej świato
wej miary.

Jeżeli więc robimy porównanie jego z Rulerem, to odraza 
musi się rzucić w oczy pewna niewspółmierność szans przy po
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dobnej rywalizacji. Galtee Morę „trójkoronowana" chluba ho
dowli angielskiej, sprzedany za kolosalne pieniądze — Ruler 
koń wprawdzie również dobrego pochodzenia, lecz od znacznie 
ski omniejszej matki, sam urodzony już w kraju i wychowany 
w daleko gorszych warunkach przyrodniczych i technicznych, 
niż posiada Anglja. Niemniej ogier ten wybił się swą działalno
ścią stadną aż tak wysoko, że nawet gwiazda tej miary, co 
Galtee Morę, musiała liczyć się z konkurencją tego krajowego 
ogiera, a pod niektórymi względami Ruler potrafił nawet nad 
nim górować.

Czyniąc porównanie tych dwóch ogierów dla zrównania 
szans operować będziemy w działalności stadnej Galtee More'a 
tylko okresem pobytu jego w Rosji, gdyż tylko wówczas warun
ki będą mniejwięcej współmierne.

Ogólna suma wygranych potomstwa Rulera i Galtee Mo
rę a na torach Królestwa i Rosji nie może być brana za pod
stawę porównania, ponieważ Ruler stanowił w Królestwie 
w przeciągu 14-tu lat, gdy Galtee Morę w Rosji tylko przez 
6 lat. Ruler pozostawił przeszło 200 źrebiąt, z czego biegało ok. 
150, Galtee Morę — 144, z czego biegało 105. Nic więc dziw
nego, źe suma zdobytych nagród przez potomstwo Rulera jest 
znacznie większą i równa się 2.036.809 rb. 83 kop., gdy na Gal
tee Morę a przypada 970.834 rb. 73 kop. Jeżeli jednak weźmie- 
my sumy przeciętne, wygrane na jednego konia, to wówczas 
Ruler góruje w stosunku 13.579 rb. do 9.246 rb. *).  Wziąć tutaj 
należy pozatem pod uwagę fakt, źe na przeciętną Rulera skła
da się cały okres jego życia, t. j. i lata starości, kiedy dawał 
gorsze już konie, gdy u Galtee More‘a był to okres pełni jego 
sił. Przemawia to tembardziej na korzyść Rulera. Cyfry te dają 
raz jeszcze potwierdzenie niezwykłej zdolności Rulera do wy
dawania wysokiej przeciętnej swego potomstwa.

*) Sumy wygrane oraz przeciętne należy brać zgrubsza jako cyfry 
orjentacyjne, a nie zupełnie ścisłe, ponieważ obliczan e ich różnie bywa 
stosowane, wskutek czego źródła podają je dość odmiennie.

“) Patrz zestawienie Nr. 5.

Najwyższa wygrana w ciągu jednego roku dosięgła u Ru
lera pokaźnej sumy 292.143 rb. 70 kop. (rok 1900), podczas gdy 
rekordem dla Galtee More’a była wygrana 179.523 rb. (rok 
1906)-).
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W czasie, gdy potomstwo obydwóch tych ogierów biegało 
razem, co miało miejsce począwszy od r. 1902, Galtee Morę 
stał zwykle na pierwszym miejscu, a Ruler na drugiem, za wy
jątkiem r. 1904-go, gdy sytuacja ułożyła się odwrotnie. Możnaby 
z tego wnioskować, że Galtee Morę bił Rulera. Jednakże, je
żeli przyjrzeć się bliżej zestawieniu wygranych oraz uprzytom
nić sobie, jakie konie biegały w tym czasie, to mimowoli nasu
wa się uwaga, źe dla Rulera były to lata zmierzchu jego karjery 
stadnej, gdy wydawać zaczął słabsze konie.

Z drugiej strony sprawiedliwość domaga się zaznaczyć, że 
gdyby Galtee Morę żył i stanowił nieco wcześniej, to z pewno
ścią Ruler musiałby odstąpić pokaźną część swoich wygranych na 
jego korzyść i wówczas kto wie, czy utrzymałby się na pierw
szem miejscu w ciągu lat 1895 — 1902? Sądzić należy, źe ra
czej nie miałoby to miejsca.

Na liście zwycięskich koni, które w poszczególnych latach 
zajęły pierwsze miejsce pod względem wygranej w całej Rosji*)  
widzimy trzech synów Rulera: Mortimer w r. 1895, Smike — 
1900 i Culloden — 1904 oraz dwóch synów Galtee Morę: Irish 
Lad — 1903 i Hammurabi — 1906.

*) Patrz tabela Nr. 3.
**) Patrz zestawienie Nr. 6.

Po za omówionymi wyżej momentami w działalności tych 
dwóch wyjątkowych ogierów, istnieje jeszcze jedna dziedzina, 
rozważenie której doprowadza do ciekawych wyników. Mam 
tu na myśli karjerę stadną córek obydwóch tych ogierów.

Jeżeli rzucimy okiem na tabelę wygranych Rulera i Galtee 
More‘a, jako ojców matek, które wydały biegające potomstwo, 
to wówczas widzimy, że Ruler w szerokiej hodowli krajowej 
odegrał bez porównania większą rolę, niż Galtee Morę **).  
W ciągu 9-ciu lat zirzędu stał on na czele tej listy i Galtee Mo
rę pod tym względem zupełnie nie mógł mu dorównać. Wpraw
dzie można tu twierdzić, że wojna światowa przeszkodziła 
córkom Galtee More‘a pokazać co mogą, lecz twierdzenie ta
kie jest problematyczne, gdyż w roku 1915 wygrana po stronie 
Galtee More'a spadła do 95.797 rb., podczas gdy Ruler miał za 
sobą 197.270 rb., pozatem w rozumowaniach naszych stoimy 
cały czas na stanowisku stwierdzania rzeczy tak jak one były 
i podsumowywania tylko faktycznie przyniesionych korzyści, 
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a nie teoretycznych rozważań na temat, która wielkość w ab
solutnej swej wartości była większa.

Ruler był specjalistą od wydawania dobrych klaczy - ma
tek, która to cecha była tak charakterystyczną dla półbrata je
go po ojcu — wielkiego Gallinule‘a.

Jeżeli teraz przejdziemy od rozważań opartych na staty
styce do charakterystyki oblicza indywidualnego obydwóch 
tych ogierów, opierając się na ogólnem wrażeniu i opiniji o nich 
w dziejach hodowli, to porównanie takie wypadnie bezwarun
kowo na korzyść Galtee More‘a. Nie ulega najmniejszej wątpli
wości, że Galtee Morę był stallionem znacznie większej klasy 
niż Ruler. Pozostawił on zarówno w Rosji, jak szczególniej po
tem w Niemczech, konie znacznie wybitniejsze niż Ruler. Ascha- 
bad, Mortimer, Smike, czy Hungarian nie mogą być stawiani 
narówni z Irish Lad em, Galtee Boy‘em lub Galilejem. Tak sa
mo klacze Miss Churchill, Kataryniarzówna lub Judith muszą 
ustąpić pierwszeństwo Orchidee II, matce sławnego Oleandra, 
a prawdopodobnie i Gavotte, zwyciężczyni Derby i Oaks‘u 
w Warszawie, babce naszej Harmonji.

W całem rozważaniu o wartości Galtee More‘a jako repro
duktora pominąłem rozmyślnie największego konia w całej je-

Irish Lad, jeden z najlepszych synów Galtee More‘a.
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go karjerze hodowlanej, który stawia go w rzędzie nie tylko 
europejskiej, ale i światowej sławy — znakomitego Fervor'a, 
ponieważ ogier ten zrodzony został z klaczy tak wyjątkowej, ja
kie w kilku zaledwie wypadkach zdarzają się w ciągu stuleci. 
Matką Fervor‘a była fenomenalna Festa. Ile jest zasługi w wy
daniu na świat Fervor‘a po stronie Festy, a ile Galtee More‘a — 
trudno jest osądzić, pozostaje tylko faktem, że Festa i z innymi 
ogierami wydawała konie tej miary co Fels, Festino i Faust, pod
czas gdy Galtee Morę z innemi klaczami ogierów takich nie po
zostawił. Wyjątkowo wysoka wartość Festy zaciemniłaby porów
nanie z Rulerem, który nie wiadomo czy z klaczą podobnej mia
ry nie dałby równie głośnego potomka? Dlatego Fervor'a w po
równaniu tem pozostawiam poniekąd na uboczu.

Reasumując wszystkie wyłuszczone powyżej rozważania, 
stwierdzić należy, jako konkluzję ostateczną, ź e, j e ś 1 i cho
dzi o klasę, to Galtee Morę był bezspornie 
gwiazdą znacznie większej miary, gdy na
tomiast chodzi o wpływy na hodowlę pol
ską, to Ruler sięgnął głębiej i ślady po so
bie pozostawił trwalsze. To też w historji 
naszej hodowli należy mu się stanowisko 
najzaszczy tniejsze.

Krew Rulera w hodowli polskiej 
czasów obecnych

Po streszczeniu dziejów Rulera z czasów, gdy żył, przej
dziemy obecnie do rozpatrzenia kwestji, w jakiej mierze znako
mity ten ogier jest dziś jeszcze aktualnym w naszej hodowli.

Przy pobieźnem tylko przejrzeniu III tomu P. S. B. nali
czyłem 75 matek z krwią Rulera. Oczywiście musi ich bvć nieco 
więcej. Ponieważ ogółem tom III zawiera 904 matek, więc 
z krwią Rulera mamy przy tem prowizorycznem obliczeniu 
przeszło 8% wszystkich klaczy. Jeżeli jednak weźmiemy pod 
uwagę, że połowę matek mamy zagranicznych, w których 
oczywiście krwi Rulera nie będzie, to procent nasz wzrośnie 
w odniesieniu do klaczy krajowych w dwójnasób i wyniesie 
przeszło 16%. Zgrubsza więc rzecz biorąc, można powiedzieć, 
że około '/« matek krajowych jest z krwią Rulera. Prawdopo-
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dobnie dla wielu naszych hodowców, a nawet i miłośników stu- 
djów rodowodowych fakt ten będzie pewną niespodzianką.

Jeszcze ciekawszych spostrzeżeń dostarcza nam przejrze
nie z tegoż Iii-go tomu matek Kozienickich, które stanowią eli
tę naszej hodowli.Z 22 matek krajowych mamy tam 11 z krwią 
Rulera, czyli dokładnie połowę. Moment to bardzo znamienny.

Przypominając raz jeszcze o prowizoryczności moich obli
czeń w omawianym wypadku, dodam niektóre jeszcze szczegó
ły, mogące dać pewien obraz.

Najwięcej matek, posiadających krew Rulera, naliczyłem 
wśród klaczy wywodzących się w prostej lub bocznej linji od 
córki jego Miss Churchill (jest ich 14-cie). Prawie wszystkie one 
mają krew Rulera via Floreal, czyli nie z prostej linji żeńskiej. 
Z głośniejszych wymienię: Cis Mol, Cylicję, Dryadę, Dunkierkę, 
Gammę, Harmonję i Ile de France. Następne miejsce zajmuje 
Kataryniarzówna, od której w prostej linji żeńskiej mamy Sere
nadę, matkę Stavropola i głośnego obecnie w Sowietach Saj- 
gona, następnie Volę, matkę Kratera, Dolę, Cięciwę i Hulankę. 
Pozatem znajdujemy w III tomie matki stadne z krwią Rulera 
przez córki jego Judith (Ruta), Beatrix (Aragwa i Fatima), El
ly Langden, Cornełię, Motrunę, Dżumę i Lassuk II.

Najbardziej znane matki stadne z III tomu P. S. B., posiada
jące w sobie krew Rulera są następujące: Aragwa (RzW; WK; 
Lb.) wraz z córką Fatimą (WW; RzW), i wnuczką Laudą II; 
Bursa (Gg.) matka derbisty Brutusa, Bramina i Burzana; Cis 
Mol (WK.); Cylicja (Bo), matka: Kazbeka i Macedonji; Dryada 
(PJb; Ja.), matka Ironji; Dunkierka (Oaks, St. Leger i WM), 
matka Ile de France; Galachat, matka Frasąuity; Gamma, mat
ka Cis Mol i Harmonji (Oaks, RzW; Wiel. War.); Iskra, matka 
Farandoli, Irri, Garri i Janczara III; Judith (Oaks; PJb.), mat
ka Ruty (St. Leger; WZ; PJb 2x; Sc; Ja 2x; Bo.) i Uzdy (RzW.), 
matki Fugasa; Karabela, matka Urwipołcia; Nadzieja, matka 
Granata (St. Leger; WZ; Lb 2x; AW; WBr.); Ruń; (B.), matka 
Lira; Serenada II (Trch.), matka Stavropola i Sajgona; Vola, 
matka Cięciwy, Doli i Kratera (Prez. 2x; AW; WZ; Sc.).

Synowie Rulera wzięli udział w przekazaniu jego krwi aż 
do czasów obecnych jak następuje: najwięcej matek mamy 
przez Mortimera, następne miejsce zajmuje Pickwick, Scotch 
Boy, Un Rouleau i Woodden.
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Z ogierów wywodzących się w prostej linji męskiej od Rule
ra, wymienić mogę tylko dwa. Pocker ur. w 1914 r. po Uzda 
(s. Rulera) o<d Polanica. Był on punktowym ogierem w stadninie 
państwowej w Janowie Podlaskim, następnie oddanym w t. zw. 
„wieczystą dzierżawę". W pełnej krwi roli nie odegrał. Paster
nak ur. w 1915 r. u Fr. Wężyka po Pickwick z ki. Chipre, który 
pozostawił kilka koni pełnej krwi w stadzie Andrzeja hr. Po
tockiego.

Ostatnim znanym mi żyjącym produktem Rulera była kl. 
Judith; która padła w 1925 r. w stadzie bar. Kronenberga. Dziw
nym zbiegiem okoliczności Judith, będąc ostatnim potomkiem 
Rulera, zamknęła w sobie całą prawie historję stada w Kra
snem.

Klacz ta jest produktem nawśkroś polskiej hodowli, co cie
kawsze produktem jednego stada w Krasnem. Obejmuje ona 
swym rodowodem blisko trzy czwarte stulecia pracy hodowla
nej tej tak zasłużonej i bogatej w przeszłość placówki. Judith 
wywodzi się bowiem po przez Brawurę (1890 r.) i Fanny 
(1873 r.) od Little Peggotty (1856 r.), jednej z pierwszych matek 
pełnej krwi w Krasnem, importowanej z Anglji przez Ludwika 
hr. Krasińskiego w roku 1859, gdy zapoczątkowywał swą pracę 
hodowlaną i zakładał pierwsze podwaliny znakomitego z cza
sem stada. Żadna inna hodowla w kraju nie może poszczycić 
się taką głęboką linją żeńską własnej produkcji, która przetrwa
ła podobny szmat czasu.

Z koni obecnie biegających w Polsce, a posiadających 
w sobie krew Rulera, na specjalną uwagę zasługuje Krater. Po
chodzi on po Villars‘ie z kl. Vola (William the Third), która 
jest córką Kataryniarzówny po Rulerze. Krater urodził się 
w 1929 r. w Państwowej Stadninie w Kozienicach. Jest małego 
wzrostu, lecz wyjątkowo jak na folbluta prawidłowo i harmo
nijnie zbudowany, niezwykle szlachetny i rasowy. Karjerę wy
ścigową miał doskonałą i przebiegiem swym podobną do więk
szości Rulerowiczów. Jako dwulatek nie odznaczył się specjal
nie. Z 7 wyścigów, do których stanął, wygrał 3 i 1 raz był dru
gim, zdobywając 7.030 zł. Żadnej klasycznej gonitwy dla swej 
generacji nie wygrał. Zato w latach następnych poprawiał się 
z każdym rokiem coraz bardziej. Trzylatkiem na 10 startów był 
7 razy pierwszym, raz drugim, raz trzecim i raz bez miejsca,
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wygrywając 27.700 zł. Znów żadnej klasycznej nagrody nie 
zdobył. Czterolatkiem na 6 startów zwyciężył 5 razy i raz zo
stał bez miejsca, zarabiając 70.000 zł., w tem nagrodę im. 
A. Wotowskiego, Prezydenta Rzpl. i Sac a Papier i zajmując 
piąte miejsce na liście zwycięskich koni w Polsce.

W r. b. wystąpił w sezonie wiosennym 2 razy i wygrał Na
grodę Zamoyskiego oraz Prezydenta Rzpl. na sumę 60.000 zł. 
Łącznie dotąd wygrał 164 730 zł.

Krater, 1929 (Villars—Vola), hodowli stada 
państwowego w Kozienicach.

Sądząc z pochodzenia, wykazanej dzielności oraz doskona
łej budowy, ma on wszelkie dane do zajęcia boksu reprodukto
ra, a kto wie czy nie sądzonem mu jest odegrać poważniejszej 
roli w naszej hodowli. Gdyby to miało nastąpić, stada nasze 
otrzymałyby krew Rulera i z męskiej połowy rodowodu, pod
czas gdy dotąd dopływa ona prawie wyłącznie ze strony ma
tek.

Drugim ciekawym produktem z krwią Rulera jest klacz 
Har monja (Stavropol — Gamma). Jak wiadomo biegała ona 
świetnie w Warszawie, wygrywając Oaks, Rzeki Wisły, Wiel-
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ką Warszawską i wiele innych nagród. Obecnie jest matką stad
ną w Kozienicach.

Rodowód jej skonstruowany jest w inbreedzie na Rulera, 
którego ma w czwartej generacji po stronie ojca i w tejże po 
stronie matki, przez dwie najlepsze córki Rulera: Katarynia- 
rzównę i Miss Churchill. Inbreed ten wzmocniony jest pozatem 
obecnością Isonomy‘ego w piątej generacji jako dziadka Viry—■ 
prababki w prostej linji żeńskiej Harmonji. Ciekawym pozatem 
jest fakt, że Stavropol po za Harmonją, zinbreedowaną na Ru
lera, nic wybitnego nie dał.

Zakończenie
Na tern kończymy studjum o Rulerze. Skreśliwszy dzieje 

tego stallion‘a oraz znaczenie jego dla naszej hodowli pełnej 
krwi, zaznaczyć należy raz jeszcze, że odegrał on bezsprzecz
nie największą rolę z pośród wszystkich ogierów, jakie kiedy
kolwiek były na ziemiach naszych.

Jeśli wziąć pod uwagę co zdziałał w Polsce w porównaniu 
z innymi znakomitymi niekiedy ogierami zagranicznymi — 
śmiało snuć można przypuszczenie, źe gdyby urodził się w An
glji i pozostał w tamtejszych warunkach bytu, stałby się nie
wątpliwie stallion'em światowej sławy — kto wie czy nie naj
lepszym z pośród synów Isonomy ego. Los jednak zrządził ina
czej i Rulerowi sądzonem było trafić do Polski, aby tu zaszcze
pić bezcenne walory swego wielkiego rodu.

Zasługi, jakie oddał hodowli polskiej, wywołują podświa
domie pytanie, co czynić, aby zdobyć dla kraju nowego Rule
ra? — Odpowiedź nasuwa się sama. Jeśli sięgniemy wstecz 
i uprzytomnimy sobie jaką drogą uzyskaliśmy największe nasze 
stalliony: Rulera, Sac a Papier i Przedświta, to stwierdzić wy- 
padnie źe wszystkie trzy przyszły w łonie matek z Anglji. Jest 
to więc droga wypróbowana, po której kroczyć należy dalej, 
zdając sobie jednak z całą świadomością sprawę, że w ciągu 
ostatniego półwiecza sprowadzono dobrych kilka setek źreb- 
nych klaczy, a tylko trzy wydały gwiazdy tej miary. Jest to 
prawem natury, że wyjątki zdarzają się tylko wyjątkowo. Sy
stematyczne jednak sprowadzanie klaczy, odstanowionych 
pierwszorzędnymi reproduktorami, jest dla nas drogą najbar
dziej dostępną, a jednocześnie najmniej zawodną. W dobie naj
większego rozkwitu naszej hodowli pełnej krwi, to jest w la
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tach dziewięćdziesiątych, metoda ta stosowaną była masowo 
i rezultaty nie dały na siebie czekać. Mieliśmy na torach dużo 
doskonałych koni, a w stadach świeżą krew angielską, która 
będzie zawsze najszacowniejszym skarbem w tym odłamie ho
dowli.

Przykład największego i najbardziej zasłużonego naszego 
stada w Krasnem potwierdza całkowicie powyższe stanowisko. 
Stado to stale bazowane było na doskonałych matkach o naj
lepszych prądach krwi, sprowadzanych systematycznie z An
glji. Tą samą drogą doszli do wielkich rezultatów Ludwik Gra
bowski, ks. ks. Lubomirscy, bracia Reszke i inni znakomici na
si hodowcy.

Życzyć więc tylko należy, aby pionierzy sprawy hodowla
nej doby obecnej, udając się śladami świetnych swych poprzed
ników po ziarno selekcyjne do Anglji, trafili tam na skarb 
w rodzaju The Jewel, First Flight lub Reate i uzyskali od nich 
nowego Przedświta, Sac a Papier, lub Rulera, których hodowla 
nasza tak potrzebuje. Szczęśliwiec, któremu przypadnie 
w udziale wyłowienie w szarym tłumie licytowanych w New- 
market klaczy prawdziwej perły — przysporzy krajowi nie- 
oszacowane korzyści i sowicie opłaci wszystkie gorzkie zawo
dy, jakie spotykały go na tej kapryśnej niwie, jaką jest hodowla 
pełnej krwi.

Źródła

Przy opracowywaniu niniejszej monografji posługiwałem 
się prawie wyłącznie artykułami z prasy sportowo - hodowla
nej, a mianowicie:

„Jeździec i Myśliwy*',  roczniki 1891 — 1915.
„Sport", redagowany przez W. Orłowskiego, roczniki 

1899 — 1906.
„Żurnał Konnozawodstwa" 1903, tom V i VI. 
„Konnozawodstwo i Sport", roczniki 1909 — 1917. 
„Konskaja Ochota", roczniki 1891—1894.
Najwięcej czerpałem z artykułów Borysa Łopatina, Stani

sława Wotowskiego, J. Jasieńskiego i Kazimierza Stolpe.
Statystyki zestawione są na podstawie rosyjskich kalen

darzy wyścigowych, oraz sprawozdań zamieszczanych w pra
sie hodowlanej.

KONIEC.

90



TABELA 1 TABELA 2

Stada, które stały Stajnie wyścigowe,
Rok

na czele listy wy- które stały na cze-
granych w całej le listy wygranych

Rosji w całej Rosji

Stado Suma
wygrana Stajnia wygrana

w rublach w rublach

1877 Chrenowoje 27 513 Iłowajskiego 21 075
1878 Iłowajskiego ' 40 237 Iłowajskiego 36 302
1879 M. Łazarewa 28 361 M. Łazarewa 28 845
1880 M. Łazarewa 22 850 Gi abowskiego 30 800
1881 KRASNE 20 785 KRASIŃSKIEGO 26 475
1882 Nieme., Potoc. 23 136 KRASIŃSKIEGO 28 662
1883 KRASNE 49 331 KRASIŃSKIEGO 69 610
188-1 Zagraniczne 45 888 Potockiego 41 878
1885 KRASNE 62 775 KRASIŃSKIEGO 59 603
1886 KRASNE 76 306 KRASIŃSKIEGO 58 768
1887 KRASNE 108 183 KRASIŃSKIEGO 67 586
1888 Iłowajskich 58 892 Nieroda 69 624
1889 Iljenki 92 935 Woroncowa 68 764
1890 Nieroda 63 500 Nieroda 63 249
1891 Iljenki 80 910 Iljenki 65 757
1892 iljenki 78 310 Iljenki 71 635
1893 Serniki 106 252 Grabowskiego 107 215
1894 Zagraniczne 118 717 Grabowskiego . 123 022
1895 KRASNE 206 425 Mamontowa 121 577
1896 KRASNE 152 868 Reszke 148 785
1897 Zagraniczne 428 396 Reszke 115 789
1898 Zagraniczne 122 714 Ribeaupierre 155 857
1899 KRASNE 174 417 Ribeaupierre 115 463
1900 KRASNE 287 357 M. Łazarewa 168 203
1901 KRASNE 170 224 Reszke 160 991
1902 Krcńenberga 119 296 Wielogłowskiego 170814
1903 Liphardta 144 723 M. Łazarewa 279 777
1904 KRASNE 186 411 M. Łazarewa 296 017
1905 KRASNE 97 970 M. Łazarewa 230 C82
1906 KRASNE 109 849 M. Łazarewa 211 931
1907 KRASNE 112 758 M. Łazarewa 256 194
1908 M. Łazarewa 97 085 M. Łazarewa 211 695
1909 M. Łazarewa 158 711 M. Łazarewa 244 936
1910 M. Łazarewa 193 017 M. Łazarewa 221 924
1911 M. Łazarewa 293 705 M. Łazarewa 318 084
1912 M. Łazarewa 230 258 M. Łazarewa 315 865
1913 M. Łazarewa 319 831 M. Łazarewa 363 446
1914 M. Łazarewa 343 037 M. Łazarewa 384 974
1915 M. Łazarewa 308 344 L. Mantaszewa 361 615
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T A B E L A 3

Rok K o nie, k t óre wy g r a ł y w c i a 
całej R

g u roku
n a j w i ę c e j w O S J 1

Nazwa konia
Suma Ojciec Matka Właściciel Hodowca

wygrana 
w rublach konia konia

1877 Emir 17 661 Estafette Red Eage Iłowajski rałyzin
1878 Elborus 13 470 Estafette Mołod. Gero Iłowajski Iłowajski
1879 Guizot 20024 Wieszczun Hydromel M. Łazarew Łazarew
1880 Guizot 17 305 Wieszczun Hydromel M. Łazarew Łazarew
1881 Tcnnier 11 125 Tresor Trompette Arapow Łazarew
1882 Koncept 12 008 Vancouver Kula A. Potocki Niemcewicz
1883 PERKUN 22 050 Highlander Fair Neel Krasiński KRASIŃSKI
1884 Fine Mouche 19 570 Foscari Tordeąuinta Grabowski Grabowski
1885 Fine Mouche 29 417 Foscari Tordeąuinta Grabowski Grabowski
1886 BARONET 28 299 Highlander Miss Dare Krasiński KRASIŃSKI
1887 RULER 43 216 Isonomy Reate Krasiński KRASIŃSKI
1888 Posled, Astar 31 053 Astaroth Groza Nierod Nierod
1889 Sławianofiłka 43 363 Faugh a Bal. Roza Sławiank Woroncow Iljenko
1890 Tryton 57 180 Typhoeus Baronessa Nierod Nierod
1891 Graf Janowski 44 497 Braconnier Tweed Iljenko Iljenko
1892 Nawói 29 514 Braconnier Neure Krysti Kretkowski
1893 Sezam 57 740 Gunnersbury M. de Cosse Grabowski Grabowski
1894 Granit 44 680 Roehampton Gertruda Dorożyń., Sk. Doroż , Skar.
1895 MORTIMER 68 348 Ruler Image Mamontow KRASIŃSKI
1896 Matador 75 985 Galaor Mira Reszke Kronenberg
1897 Edeche 36 949 Eol Eneida Ribeaupierre Ribeaupierre
1898 Grideń 98 848 Gaga Mandolina Ribeaupierre Bobrińskij
1899 Grideń 49 827 Gaga Mandolina Ribeaupierre Bobrińskij
1900 SMIKE 66 065 Ruler Cornaline M. Łazarew KRASIŃSKA
1901 Le Sorcier 65 235 Sorcerer Lady Mary A. J, Reszke J. Reszke
1902 Sirdar 110 780 Reverend Sundew Wielogłowski Kronenberg
1903 Irish Lad 119 OOC Galtee Morę Lassuk Łazarew Liphardt
1904 CULLODEN 62 433 Ruler Nizette Łazarew KRASIŃSKA
1905 Fluor 56 306 Carlton Fleur de Luce Lubomirscy I ubomirscy
1906 Hammurabi 65 367 Galtee Morę Galciona Rządowy Derkulskie
1907 Count 45 485 Espoir Elly Łazarew A. Lubomir,
1938 Rakieta 50 366 Collar Rhea Sylvia Rodzianko Iłowajski
190'9 MAGNAT 31 384 Magus Lady Daisy Wielogłowski CZARTOR.
1910 Tezej 50832 Cheers Temida Rodzianko Miokowicz
1911 Floreal 66 700 Florizel II Miss Churchill Łazarew Łazarew
1912 Mamour 41 741 Falb Muffins Łazarew Niemcewicz
1913 Demosthen 78 255 Darley Dale Mosąuee Łazarew Łazarew
1914 Bob 43 102 Palmiste Belle Damę Wołkoński Wołkoński
1915 GREY BOY 83 300 Gouvernant. Epsom Saint Mantaszew CZARTOR.

T A B E L A 4

Reproduktory, których potom-
stwo zajęło pierwsze miejsce

Rok
na liście wygranych w całej

Rosji

Nazwa re- Suma
wygrana Właściciel

produktora przez jego 
potomstwo ogiera

1877 Estafette 21025
1878 Estafette 22 645
1879 Wieszczun 20 722
1880 Wieszczun 17 880
1881 Highlander 23 295 Krasińskiego
1882 Highlander 22 322 Krasińskiego
1883 Highlander 25 731 Krasińskiego
1884 Astaroth 22 390 Wor. Daszk.
1885 Highlander 33 251 Krasińskiego
1886 Highlander 38 185 Krasińskiego
1887 Isonomy 43 216 Zagraniczny
1888 Astaroth 53 258 Nieroda
1889 Faugh a Ballagh 85 574 Rządowy
1890 Typhoeus 68 635 Rządowy
1891 Braconnier 48 688 Rządowy
1892 Braconnier 73 311 Rządowy
1893 Kordjan 79 757 Rządowy
1894 Dear Boy 75 015 Rządowy
1895 Ruler "66 163 Krasińskiej
1896 Ruler 140 061 Krasińskiej
1897 Ruler 88 190 Krasińskiej
1898 Gaga 100 779 Zagraniczny
1899 Ruler 170 486 Krasińskiej
1900 Ruler 286 016 Krasińskiej
1901 Ruler 163 185 Krasińskiej
1902 Ruler 153 226 Krasińskiej
1903 Galtee Morę 168 254 Rządowy
1904 Ruler 205 666 Krasińskiej
1905 Galtee Morę 159 109 Rządowy
1906 Galtee Morę 179 447 Rządowy
1907 Galtee Morę 112 406 Rządowy
1908 Galtee Morę 120 855 Rządowy
1909 Magus 55 158 Blocha
1910 Cheers 83 205 Rządowy
1911 Palmiste 86 434 Rządowy
1912 Palmiste 123910 Rządowy
1913 Darley Dale 142 533 Zagraniczny
1914 Saltpetre 105 419 Rządowy
1915 Saltperte 132 316 Rządowy
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T A B E L A 3

Rok K o nie, k t óre wy g r a ł y w c i a 
całej R

g u roku
n a j w i ę c e j w O S J 1

Nazwa konia
Suma Ojciec Matka Właściciel Hodowca

wygrana 
w rublach konia konia

1877 Emir 17 661 Estafette Red Eage Iłowajski rałyzin
1878 Elborus 13 470 Estafette Mołod. Gero Iłowajski Iłowajski
1879 Guizot 20024 Wieszczun Hydromel M. Łazarew Łazarew
1880 Guizot 17 305 Wieszczun Hydromel M. Łazarew Łazarew
1881 Tcnnier 11 125 Tresor Trompette Arapow Łazarew
1882 Koncept 12 008 Vancouver Kula A. Potocki Niemcewicz
1883 PERKUN 22 050 Highlander Fair Neel Krasiński KRASIŃSKI
1884 Fine Mouche 19 570 Foscari Tordeąuinta Grabowski Grabowski
1885 Fine Mouche 29 417 Foscari Tordeąuinta Grabowski Grabowski
1886 BARONET 28 299 Highlander Miss Dare Krasiński KRASIŃSKI
1887 RULER 43 216 Isonomy Reate Krasiński KRASIŃSKI
1888 Posled, Astar 31 053 Astaroth Groza Nierod Nierod
1889 Sławianofiłka 43 363 Faugh a Bal. Roza Sławiank Woroncow Iljenko
1890 Tryton 57 180 Typhoeus Baronessa Nierod Nierod
1891 Graf Janowski 44 497 Braconnier Tweed Iljenko Iljenko
1892 Nawói 29 514 Braconnier Neure Krysti Kretkowski
1893 Sezam 57 740 Gunnersbury M. de Cosse Grabowski Grabowski
1894 Granit 44 680 Roehampton Gertruda Dorożyń., Sk. Doroż , Skar.
1895 MORTIMER 68 348 Ruler Image Mamontow KRASIŃSKI
1896 Matador 75 985 Galaor Mira Reszke Kronenberg
1897 Edeche 36 949 Eol Eneida Ribeaupierre Ribeaupierre
1898 Grideń 98 848 Gaga Mandolina Ribeaupierre Bobrińskij
1899 Grideń 49 827 Gaga Mandolina Ribeaupierre Bobrińskij
1900 SMIKE 66 065 Ruler Cornaline M. Łazarew KRASIŃSKA
1901 Le Sorcier 65 235 Sorcerer Lady Mary A. J, Reszke J. Reszke
1902 Sirdar 110 780 Reverend Sundew Wielogłowski Kronenberg
1903 Irish Lad 119 OOC Galtee Morę Lassuk Łazarew Liphardt
1904 CULLODEN 62 433 Ruler Nizette Łazarew KRASIŃSKA
1905 Fluor 56 306 Carlton Fleur de Luce Lubomirscy I ubomirscy
1906 Hammurabi 65 367 Galtee Morę Galciona Rządowy Derkulskie
1907 Count 45 485 Espoir Elly Łazarew A. Lubomir,
1938 Rakieta 50 366 Collar Rhea Sylvia Rodzianko Iłowajski
190'9 MAGNAT 31 384 Magus Lady Daisy Wielogłowski CZARTOR.
1910 Tezej 50832 Cheers Temida Rodzianko Miokowicz
1911 Floreal 66 700 Florizel II Miss Churchill Łazarew Łazarew
1912 Mamour 41 741 Falb Muffins Łazarew Niemcewicz
1913 Demosthen 78 255 Darley Dale Mosąuee Łazarew Łazarew
1914 Bob 43 102 Palmiste Belle Damę Wołkoński Wołkoński
1915 GREY BOY 83 300 Gouvernant. Epsom Saint Mantaszew CZARTOR.

T A B E L A 4

Reproduktory, których potom-
stwo zajęło pierwsze miejsce

Rok
na liście wygranych w całej

Rosji

Nazwa re- Suma
wygrana Właściciel

produktora przez jego 
potomstwo ogiera

1877 Estafette 21025
1878 Estafette 22 645
1879 Wieszczun 20 722
1880 Wieszczun 17 880
1881 Highlander 23 295 Krasińskiego
1882 Highlander 22 322 Krasińskiego
1883 Highlander 25 731 Krasińskiego
1884 Astaroth 22 390 Wor. Daszk.
1885 Highlander 33 251 Krasińskiego
1886 Highlander 38 185 Krasińskiego
1887 Isonomy 43 216 Zagraniczny
1888 Astaroth 53 258 Nieroda
1889 Faugh a Ballagh 85 574 Rządowy
1890 Typhoeus 68 635 Rządowy
1891 Braconnier 48 688 Rządowy
1892 Braconnier 73 311 Rządowy
1893 Kordjan 79 757 Rządowy
1894 Dear Boy 75 015 Rządowy
1895 Ruler "66 163 Krasińskiej
1896 Ruler 140 061 Krasińskiej
1897 Ruler 88 190 Krasińskiej
1898 Gaga 100 779 Zagraniczny
1899 Ruler 170 486 Krasińskiej
1900 Ruler 286 016 Krasińskiej
1901 Ruler 163 185 Krasińskiej
1902 Ruler 153 226 Krasińskiej
1903 Galtee Morę 168 254 Rządowy
1904 Ruler 205 666 Krasińskiej
1905 Galtee Morę 159 109 Rządowy
1906 Galtee Morę 179 447 Rządowy
1907 Galtee Morę 112 406 Rządowy
1908 Galtee Morę 120 855 Rządowy
1909 Magus 55 158 Blocha
1910 Cheers 83 205 Rządowy
1911 Palmiste 86 434 Rządowy
1912 Palmiste 123910 Rządowy
1913 Darley Dale 142 533 Zagraniczny
1914 Saltpetre 105 419 Rządowy
1915 Saltperte 132 316 Rządowy
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ZESTAWIENIE Nr. 5.

patrz ciąg dalszy na str. 95

WYGRA N E POT 0 M S T W A
RULERA GALTEE MORE'A

ROK
Suma wygrana ‘2 o 

o
<y a> 
O ’o 

.52.
Suma wygrana '2 o w .2o

rubli kop.
& .2!S ja rubli kop.

<y a» —•
a

1893
1894
1895
1896
1897
1898

156
15.429 

166.163 
140.064
88.190
97.010

—
1
8

14
22
23
27

XVII
1
1
I
II

1899
170.486 

4.055
31

3 1
174.541 —

1900
286.046

6.097
70 41

I
292.143 70

1901
163.185

14.842
30 43

I
178.027 30

1902
153.226

7.792
50
50

40
I

26.111 50
-

13
VIII

161.019 — 26.111 50

1903
152.927

7.584
96 46

II
168 254 60_ 29

I
160.511 96 168.254 60

1904
205.666

5.802
67
50

43
I

155.037_ 63 42
II

211 469 17 155.037 63

1905
88.528

4 997
80
90

42
II

159.109
400

30 48
I

93.526 70 159.509 30

1906
81.346 75 38

11
179.447

76
— 51

I
81.346 75 179 523 —

1907
95,836 25 36

II
112.4 6

3.072 60
42

I
95 836 25 115478 60

1908
47.147

2 707
75 30

V
120.855

1.430
50
72

26
I

49.854 75 122.286 22

Uwaga; W kratkach, w których podane są Irzy cyfry — górna oznacza 
kwotę wygraną w gonitwach płaskich środkowa — w t zw. „maiym sporcie", 
t. j. gonitwach przeszkodowych, gentelmeńskich i t. d dolna cyfra — sumę ogólną.
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ciąg dalszy zestawienia Nr. 5
WYGRA N E POT 0 M S T W A

RULERA GALTEE MOREA

ROK
Suma wygrana 2 o

$
41.2 Suma wygrana c o

«
w <y « o

rubli kop.
o

z g rubli kop.
ST

1909
13.903
3.758

20
05

15 37.367
1 405

70 19
XI

17,661 25 o
38.772 70

1910
4.234
2.706 _ 7 4.173

6.754
50 9

o
6 94(1 — 10.927 50

1911
2.241
1.306

6 3.059
295

— 4

3.547 — 3.354 — o

1912
2.171
1.202 _ 4 492

1.315
— .3 -

3 373 — 1.807 —

1 13
48

_ 1 na 477
535

- 2
*"O

48 1.012 —

1914 nie biegało — — — nie biegało — — —
Razem 2.036.857 83 982,074 05

ZESTAWIENIE Nr. 6.
WYGRANE RULERA I GALTEE MORĘ'A JAKO REPRODUKTORÓW, 
PO KTÓRYCH POCHODZĄCE MATKI WYGRAŁY SWYM PRZYCHÓW-

KIEA1 W GONITWACH PŁASKICH.
R U L £ R GALTEE MORĘ

Suma wygrana •o * H O 4) <y .w 
o £

Suma wygrana
s-5 2 oO “

4, 41

ó — —•OZ) —
rubli kop. - e Sg rubli kop. - B Ile

 
bi

t

1903 39.082 10 5 10 IV
1904 41.028 60 15 26 IV
1905 44.271 78 20 27 III
1906 43.995 50 22 36 II
1907 66.471 50 24 42 I
1908 82.688 40 33 54 I 385 — 1 1 —
1909 144.811 25 37 67 I 4.813 80 6 6 —
1910 144.984 50 41 68 I 28.088 95 15 17 VII
1911 179.969 95 41 64 I 59.250 25 17 24 11

1912 123.283 — 44 78 I 122.363 90 24 35 11
1913 158.066 - 46 77 1 82.810 — 29 47 11
1914 191.134 — 45 84 [ 125.016 — 31 48 11
1915 197.270 — 39 79 I 95.797 — 32 49 II
Razem 1.457 056 58 - — — 518,524 90 — — —
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ZESTAWIENIE Nr. 7.

Potomstwo Rulera, które wygrało najwięcej
rub. kop. rub. kop.

1. Smike 110.036 — 31. Zamore 16.356 —
2. Mortimer 99.420 — 32. Scotch Boy 16.342—
3. Hungarian 96.238— 33. Ruler II 16.005 15
4. Culloden 86.975 20 34. Ararat 15.313 —
5. Lancelot 78.688 — 35. Nix 14.800 —
6. Pickwick 73.976— 36. Macedonian 14.467 —
7. Uzda 64.958 — 37. Mackbeth 14.054 —
8. Aschabad 52.968 — 38. Miss Isonomy 11 13.969 —
9. Unruly 52.072 — 39. Miss Isonomy I 13.641 —

10. No Rule 49.794 — 40. Torkuay 13.403 —
11. Duke of York 47.515 60 41. Dżuma 13.396 —
12. Un Rouleau 34.539 — 42. Teutonic 13.388 —
13. Miss Churchill 32.210 — 43. Miss Sparsit 13.149 —
14. Kataryniarzówna 30.248 30 44. Krasne 12.963 —
15. Rabsztyn 29.252 — 45. Barkis 12.948 —
16. Judith 28.748 — 46. Peppercorne 12.507 —
17. Almejra 28.656 — 47. Nord 12.298 —
18. Homard 25.327 — 48. Tittlebat Titmouse 12.271 —
19. Despot 25.233 50 49. Shahriar 12.024 50
20. Atilla 24.735— 50. Kamczatka 11.611 —
21. Nut Cracker 23.583 50 51. Rieka 11.537 60
22. Bartek Zwycięzca 23 510 — 52. Ajincourt 11.433 50
23. Babbicombe 22.328 — 53. Cleopatra II 11.403 —
24. Łohowiszcze 21.803 60 54. Pieretutta 11.3.21 —
25. Lorne 20.791 — 55. Gulliver 11.014 —
26. Rakoszyce 20.395 20 56. Miss Fradd 10.885 —
27. Rostan 19.866 40 57. Nut Brown Maid 10.765 —
28. Woodden 18.183 — 58. Ruling Star 10.612 —
29. Althea I 17.126 — 59. Richard 10.315 05
30. Kamaralzaman 17.075 — 60. Razriad 10.280 —

Potomstwo Galtee More’a, które wygrało najwięcej
rub. kop. rub. kop.

1. Irish Lad 130.732 — 11. Fancy Girl 23.673 60
2. Galilej 81.445 20 12. Pan Adam 20.759 —
3. Galtee Boy 76.141.40 13. Gorisława 18.245 —
4. Hammurabi 66.579 — 14. Princesse Louisa 15.371 —
5. Karolyi 55.189 80 15. Garantia 12.808 —
6. Galop 51.127 50 16. Reve d'Or 11.563 —
7. Heroine 28.571 — 17. Gierań 10.878 —
8. Gavotte 26.064 70 18. Extase 10.577 —
9. Glacis 24.094 — 19. Grenadier 10.107.50

10. Erzerum 23.843 —
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ZESTAWIENIE Nr. 8.

Główniejsze nagrody wygrane przez potomstwo Rulera

DERBY WSZECHROSYJSK1E w Moskwie: Mortimer 1895; Culloden 1904. 
DERBY WARSZAWSKIE: Atilla 1898; Pickwick 1899; Smike 1'900;

Uzda 1907.
CESARSKA w Moskwie: Hungarian 1896 i 1898; Lancelot 1900; Pickwick 

1901; Lorne 1903; Culloden 1905.
CESARSKA w Petersburgu: Unruly 1900; Culloden 1905; Uzda 1908.
CESARSKA w Warszawie: Hungarian 1896; Lancelot 1900; Pickwick 1901; 

Smike 1902.
CESARZOWEJ w Moskwie: Un Rouleau 1898; Uzda 1907.
CESARZOWEJ w Petersburgu: Mortimer 1895; Smike 1900; Uzda 1907. 
ST. LEGER w Warszawie: Aschabad 1895; Homard 1900.
OAKS w Moskwie. (Triochgornyj); Nix 190'0; Miss Churchill 1904.
OAKS w Warszawie: Miss Sparsit 1900; Judith 1902; Miss Churchill 1904. 
PRODUCE w Moskwie: Mortimer 1895; Pickwick 1899.
PRODUCE w Petersburgu (Bolszoj Produce): Culloden 1904; Łohowisz- 

cze 1907.
PRODUCE w Warszawie: Pickwick 1899; Uzda 1907.
NAGRODA KRUSZYNY w Warszawie. (Dwuletni Produce): Pickwick 

1898; No Rule 1901; Ruling Star 1902; Miss Churchill 1903; 
Uzda 1906.

MIDDLE PARK PLATĘ w Moskwie: Un Rouleau 1898; No Rule 1901.
MIDDLE PARK PLATĘ w Warszawie: Scotch Boy 1896; Pickwick 1898; 

Hcmard 1899; Bartek Zwycięzca 1900; Nut Cracker 1902.
WIELKA WARSZAWSKA: Aschabad 1895; Hungarian 1897; Lancelot 

1899; Despot 1904.
JUBILEUSZOWA w Warszawie: Hungarian 1895 i 1896; No Rule 1903; 

Judith 1904.

Ogółem potomstwo Rulera wygrało 58 wyżej wymienionych największych 
nagród w Warszawie, Moskwie i Petersburgu.
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