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Uprząż  chomątowa  w  stylu
krakowskim — parokonna: 

1. chomąto,
2. pas przezkonny,
3. podogonie,
4. uździenica, 
5. lejce skórzane, 
6. postronki pociągowe, 
7. wędzidło,
8. łańcuch naszelnikowy 
z poprzeczka

Pozycja tematyczna zawarta w powyższym tytule i jej umieszczenie w „Koniu Polskim” uzasadnienia
nie potrzebują. O ile cieszyć się wypada, że prof. Witold Pruski swą znakomitą monografią uratował od
kompletnego zapomnienia i zagłady nasz polski zaprzęg bałagulski, o tyle należy wyrazić zdziwnienie,
że  równie  rodzimy,  dominujący  w  centralnych  regionach  zamieszkałych  przez  Polaków,  do  dziś
powszechnie  używany  zaprzęg  krakowski,  nie  doczekał  się  wyczerpującego  opracowania,
a przynajmniej  niżej  podpisany  z  opracowaniem takim się  nie  zetknął.  Gdziekolwiek  w  literaturze
dotyczącej koni mówi się o zaprzęgu krakowskim, wszędzie tam traktuje się rzecz jako powszechnie
znaną, oczywistą, nad którą nie warto się rozwodzić i przechodzi się nad nią do porządku dziennego.
Być może, że gdzieś w zakamarkach etnograficznych prac na temat transportu dałoby się odszukać coś
na  interesujący  nas  temat.  Inny  jednak  punkt  widzenia  badacza  etnografa  sprawiłby,  że  nawet
ewentualne poznanie takiej pracy nie zaspokoiłoby zainteresowania historią zaprzęgów konnych tych
wszystkich, którzy dziś z tym zaprzęgiem mają do czynienia.

A tymczasem, w miarę upływu czasu, w miarę postępu motoryzacji, w miarę wycofywania się konia
z transportu miejskiego,  zdążyło już narosnąć tyle  niewiedzy,  tyle  nieporozumień i  wykoślawionych
poglądów, że zaistniała niewątpliwa potrzeba przypomnienia, z czym właściwie mamy do czynienia,
jakie są zasadnicze cechy tego zaprzęgu i jakie są jego odmiany. Nieuczy-nienie zadość tej potrzebie
grozi zagubieniem i zatraceniem czegoś nam bardzo bliskiego, a w naszej kulturze bezcennego.

A więc będzie to przypomnienie. Opracowanie szczegółowe, monograficzne, czeka na autora i wymagać
będzie sporo czasu na zebranie, uporządkowanie i wyselekcjonowanie źródłowego materiału. W „Koniu
Polskim” nie ma miejsca na rozprawę o charakterze naukowym ze wszystkimi jej wymogami.

Położenie  naszego  kraju  w  środkowej  Europie  nie  mogło  nie  odbić  się  na  kulturze  Polaków.
Krzyżowanie się wielkich szlaków komunikacyjnych ze Wschodu na Zachód i z Północy na Południe
było powodem nieustannych ruchów i przemarszy przez nasze terytorium, bądź to w celach kupiecko-
podróżniczych w czas pokoju, bądź to w celach militarnych w czasie wojen. Jeżeli do tego dodać ciągłe
nieustabilizowanie  południowo-wschodnich  granic  Rzeczypospolitej  oraz  późniejsze  zabory,  to
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uzasadnienie różnorodności i bogactwa naszego folkloru, kultury materialnej i duchowej oraz obyczajów
staje się oczywiste. I o zaprzęgach w Polsce, jako elemencie materialnej kultury ludowej, powiedzieć
można  to  samo.  Mamy następujące  zasadnicze  style  regionalnych  zaprzęgów:  wielkopolski,  śląski,
lubelski, podlaski i krakowski. W każdym z nich ponadto wyodrębnić się dadzą regionalne odmiany.
W pierwszych  czterech  doszukać  się  można  łatwo  wpływów  kulturowych  narodów  ościennych.
Najbardziej rzuca się to w oczy w zaprzęgu podlaskim, który właściwie tylko w drobnych szczegółach
różni się od rosyjskiego. Jedynie zaprzęg krakowski wydaje się być wolny od wszelkich naleciałości
i bez popełnienia błędu możemy o nim mówić jako o czysto polskim.

Chomąto krakowskie a) jednokonne bez podkładu, b) parokonne, c) widok z tyłu: 1. główka (kiszka),
2. naszywa główki, 2 a. nakrycie górne (kapka), 3. uchwyt strzemionka upinacza podogonia,

4. uchwyt pierścienia lejcowego, 5. trok wiązadła górnego, 6. trok wiązadła dolnego, 7. wzmacniacze,
8. kleszczyny, 9. pierścień lejcowy, 10. strzemionko upinacza podogonia, 11. uchwyt postronka pociągowego, 

12. poprzeczka

Trudno dziś powiedzieć kiedy i w jaki sposób powstał. Pozostawmy tę kwestię przyszłemu badaczowi,
nie piszemy bowiem historii tego zaprzęgu. Możemy jedynie powiedzieć, że już w najstarszych polskich
źródłach  ikonograficznych  wyraźnie  odnajdujemy  charakterystyczne  cechy  tego  zaprzęgu.  Ponadto
stwierdzić należy,  że powstał on niewątpliwie jako wiejski,  ludowy, a po odpowiednich adaptacjach
i wzbogaceniach  stał  się  zdecydowanie  zaprzęgiem  dworskim,  szlacheckim,  ale  nie  magnackim.
W wielkich  rezydencjach  bowiem  hołdowano  przede  wszystkim  modom  ogólnoeuropejskim.
Krakowska uprząż zapanowała również w miastach.

XIX wiek, a właściwie zabory, postawiły tamę w rozprzestrzenianiu się zaprzęgu krakowskiego i sądzić
należy, że gdyby nie ta okoliczność, mielibyśmy go dziś w całym kraju. Obserwujemy wszak, że poza
regionem krakowskim i Podhalem zaprzęg ten znajdujemy prawie w całym byłym Królestwie Polskim,
z wyjątkiem obszarów guberni północno-wschodnich i wschodnich. W nich dominował styl  podlaski
i lubelski. Zresztą granice zasięgu poszczególnych stylów zaprzęgowych w miarę upływu lat bardzo się
zmieniały, a obecnie na skutek wpływów industrializacji zasięg zaprzęgu krakowskiego wyraźnie się
kurczy. W okresie międzywojennym istniały dość mocne tendencje normalizacyjne, które uwzględniły
zaprzęg krakowski jako chomątową uprząż ogólnopolską. Wojna tym działaniom przeszkodziła.

Pozostaje  nierozstrzygnięta  nazwa  tego  zaprzęgu.  Kiedy  się  ona  pojawiła?  Nie  mamy  co  do  tego
pewności.  W każdym razie  Kitowicz  w Opisie  obyczajów za  panowania Augusta  III  już nazwy tej
używa. Podobnie Spirydion Ostaszewski w swoim Miłośniku koni (1852) wylicza chomąta krakowskie,
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lipskie, angielskie i ruskie. A. M. Czapski, w Historii powszechnej konia (1874), który zresztą dość
bałamutnie opisuje dawne uprzęże, wspomina chomąto krakowskie, zaraz po tym pisząc: U chomątów
polskich ważną rolę odgrywały płaty, które bywały już to wełniane, już to ze skór rysich, lamparcich,
tygrysich  lub  niedźwiedzich  i  więcej  do  przepychu  niż  do  użytku  jakiego  służyły.  Płaty  to
charakterystyczna ozdoby chomąta krakowskiego. A zatem autor utożsamia pojęcie chomąta polskiego
z pojęciem chomąta  krakowskiego.  Badania  mogłyby ujawnić,  jak  dawno  powstała  nazwa  chomąta
krakowskiego.

Skromna dworska odmiana stylu krakowskiego używana również przez zamożniejszych włościan.

Rozprzestrzenienie  się  zaprzęgu  krakowskiego  na  naszych  ziemiach,  jego  rozwój  i  użytkowanie
w różnych regionach spowodowało jego różnorodność i nim przejdziemy do omówienia jego odmian
skonstatujmy, że tylko uprząż i jej techniczno-konstrukcyjne cechy pozostają we wszystkich odmianach
takie  same.  Wszystkie  inne  elementy  ulegają  zróżnicowaniu,  co  sprawia,  że  dziś  pojęcie  zaprzęgu
krakowskiego  jest  bardzo  szerokie.  Dlatego  też  opis  klasycznego  zaprzęgu  krakowskiego  będzie
podstawą do dalszych omówień.

Wiadomo, że w całej Galicji dominował typ konia zbliżony do orientalnego, lekki, drobny i wytrzymały,
a przy tym dość efektowny. Ten typ był przez długie lata preferowany tak w hodowli włościańskiej, jak
i w dworskiej. Takie też konie spotykamy w klasycznym zaprzęgu krakowskim. Jeśli chodzi o pojazd, to
był nim mały wózek rozworowy z drewna jesionowego o wasągu bez podjazdu, z kosza wiklinowego,
który  najczęściej  nie  miał  w  ogóle  resorów.  W wersji  ulepszonej  wasąg  był  zawieszony na  trzech
resorach: w przodzie na półresorze poprzecznym, a w tyle na dwóch resorach eliptycznych podłużnych.
Koła o średnicy ok. 70 i 80 cm. Takich wózków z jednym lub dwoma siedzeniami było i do dziś dnia
spotyka się tyle rodzajów, ilu stelmachów we wsiach je wytwarzało.

Zasadniczo klasyczny zaprzęg krakowski jest zaprzęgiem parokonnym. I taką jest przede wszystkim
uprząż  krakowska.  Składa  się  z  ogłowia,  chomąta  z  postronkami  lub  pasami  pociągowymi,  pasa
przezkonnego i podogonia.

Na  ogłowie  składa  się  dość  prosta  uzda  złożona  z  policzków,  nachrapnika,  naczółka,  nagłówka
i podgardla z czarnego blanku lub blankojuchtu. Zdobią ją mosiężne kółka, czasem kwadraty na wąskich
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krótkich paskach przypinane do policzków po dwa lub trzy z każdej strony. Kółka są średnicy ok. 5 cm
i takiejże  średnicy  są  rozety,  również  mosiężne,  nawlekane  w  miejscu  łączenia  się  policzków,
nagłówków i naczółków. Niekiedy zdarza się zdobienie naczółków i nachrapników małymi puklami lub
ćwiekami. Na marginesie należy wspomnieć, że mosiężne kółka i inne ozdoby spotykane w polskich
zaprzęgach są gładkie i skromne w odróżnieniu od analogicznych ozdób spotykanych w całej niemal
Europie,  które  mają  bardzo  bogatą  ornamentykę  i  obecnie  są  nawet  przedmiotem  specjalnego
zbieractwa.

Dworski zaprząg S. Antoszewskiego zdobywcy I nagrody na pokazie podczas zawodów konnych w Pułtusku w 1908 r.

Najbardziej  charakterystyczną częścią uprzęży krakowskiej,  nadającą jej  swoiste piętno,  są chomąta.
Dopasowane  do kształtu  nasady szyi  konia  kleszczyny,  z  bukowego  drewna,  w górnej  swej  części
odgięte są na zewnątrz, tworząc swego rodzaju ozdobę nazywaną „konikami”. Kleszczyny te u dołu
związane są na stałe rzemiennym trokiem z siarkowej skóry lub surówki. U góry kleszczyny połączone
są przy pomocy takiego samego troka oraz nakrycia górnego, czyli tzw. kapki. Od tylnej strony jest ona
ozdobiona mosiężnymi puklami, często o różnej średnicy. Od wewnętrznej strony kleszczyny wyłożone
są  tzw.  główką,  czyli  poduszką  w  kształcie  kiszki  z  juchtowej  skóry  wypchanej  prostą  słomą.
W odległości mniej więcej 1/3 od dołu umocowane są do kleszczyn od tylnej strony żelazne ucha, przez
które  przewleczone  są  zszyte  pasy  pociągowe.  Czasami  zamiast  .żelaznych  uch  wykonane  są
w kleszczynie odpowiednio szerokie podłużne otwory przez które te pasy się przewleka. Nieco powyżej
są w kleszczynach otwory lub też ucha od przedniej strony dla przewlekania poprzeczki. To nie jest
regułą, gdyż dotyczy tylko tzw. chomąt rzymskich, o których będzie jeszcze mowa. U góry kleszczyn,
prawie pod samymi konikami, przytroczone lub wkręcone są mosiężne pierścienie lejcowe. Tak wysokie
umiejscowienie lejc w zaprzęgu jest również jedną z charakterystycznych jego cech. Jest to konieczne
z technicznego względu, gdyż uprząż krakowska pozbawiona jest jakiegokolwiek podtrzymania lejc nad
grzbietem końskim, jak to ma miejsce w uprzęży chomątowej angielskiej czy szorowej węgierskiej. Pod
chomąto  wkłada  się  podkład,  miękko  wytapicerowany.  Przylega  on  równomiernie  do  nasady  szyi
i zapobiega ewentualnym urazom. W zależności od rodzaju pracy bywa podkład cieńszy lub grubszy. Do
szczytu chomąta, w jego klasycznej wersji, przymocowuje się tzw. płaty, o których już była mowa. Ich
zadaniem  jest  ochrona  kłębu  konia  i  główki  chomąta  od  deszczu,  a  właściwie  zmniejszenie
niebezpieczeństwa  odparzeń  w  razie  zamoknięcia.  W  zaprzęgu  krakowskim  stały  się  one  przede
wszystkim znakomitą ozdobą. Płaty te są to chusty na łokieć mniej więcej szerokie, a długie na tyle, aby
sięgały  z  dwóch  stron  do  długości  ok.  2/3  chomąta.  Zrobione  z  materiału  wełnianego,  gładkie,
w zdecydowanych kolorach, nieraz zdobne barwnym szlakiem, czasem zaopatrzone w krótkie frędzle.
Zresztą, jak podaje cytowany Czapski, odmian tych ozdób bywało mnóstwo i każdy właściciel dobierał
je według własnego gustu i zamożności. Do dziś płaty te przetrwały jedynie w podhalańskiej odmianie
krakowskiego zaprzęgu. U szczytu główki, również od tylnej strony, umocowane jest strzemiączko lub
pierścień do upinacza podogonia.
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Jak  już  wspomniano,  do  chomąta  przymocowane  są  krótkie  przeszyte  pasy  pociągowe,  a  do  nich
postronki.  W  uprzęży  ulepszonej,  zarówno  roboczej,  jak  i  wyjazdowej,  postronki  zastąpione  są
właściwymi  pasami  pociągowymi.  W wersji  roboczej  pasy  takie  zakończone  są  łańcuchami,  które
zakłada  się  na  „baranie  uszka”  orczyków.  Tymi  łańcuchami  reguluje  się  również  długość  pasa
pociągowego. W wersji wyjazdowej pas pociągowy przecięty jest w odległości ok. 50 cm od chomąta
lub od końca i połączony przy pomocy dużych sprzączek dla jego regulacji. Chomąto wraz z pasami
pociągowymi lub postronkami tworzy zasadniczy zespół części ciągnących.

Zaprzęg Wodzińskich z Zaborówka pod Warszawą z 1914 r. Odmiana chętnie używana w Warszawie i okolicach. Zaprzęgiem
tym przebywano trasę do stolicy w 1 godz. 30 min

Dla utrzymania pasów pociągowych lub postronków w należytym położeniu służy pas przezkonny wraz
z podbrzusznikiem. Jest to część upinająca uprzęży, bardzo charakterystyczna i wyróżniająca zaprzęg
krakowski od innych. Podbrzusznik ma ponadto zadanie wspomagania podogonia przy ewentualnym
przesuwaniu się chomąta ku przodowi przy hamowaniu.

Pas przezkonny z czarnego blanku szerokości ok. 8 cm jest tak długi, aby podtrzymywane przez niego
pasy pociągowe lub postronki będące w napięciu tworzyły linię prostą od chomąta do orczyka. Bywa on
umieszczony nieco w tyle w porównaniu z nagrzbietnikami w innych uprzężach. W swej środkowej
części  ma  podszytą  wsuwkę,  przez  którą  przechodzi  upinacz  podogonia.  Pas  ten  najczęściej  jest
ozdobiony mosiężnymi puklami w formie kółek lub kwadratów. Mają one na środku dwie szczeliny,
przez które przewleka się trok przytroczony następnie do pasa. Końce pasa okute bywają dużymi, nieraz
fantazyjnie wykończonymi klamrami. Do końców pasa przyszyte są sztywne, na ok. 20—25 cm długie
wsuwki-ochraniacze,  przez  które  przechodzą  pasy pociągowe lub  postronki.  Te  ochraniacze,  zwane
obladrami, obejmują pasy pociągowe (...)  przodowi konia w najszerszym jego miejscu, zapobiegając
wycieraniu  się  włosa  i  ewentualnym  odparzeniom.  Obladry  są  od  zewnętrznej  strony  wykonane
z tłoczonej  skóry,  przy  czym tłoczenia  te  tworzą  fantazyjne  i  ozdobne  wzory.  Do  przedniej  strony
ochraniaczy przyszyta jest podpinka i przystuła, które razem tworzą podbrzusznik, o którym już była
mowa. 

Między chomątem a pasem przezkonnym, po zewnętrznej stronie uprzęży umocowanych bywa kilka
pasów  ozdobionych  małymi  kółkami  lub  puklami  mosiężnymi.  Są  to  tzw.  blendysze,  które  luźno
zwisając tworzą charakterystyczną ozdobę. Rodzajów tej ozdoby jest mnóstwo, od skromniejszych do
bardzo  bogatych,  czasami  na  zaplatanych  paskach.  Jest  to  pozostałość  po  dawnym  sposobie
podtrzymywania pasów pociągowych, gdy nie używano pasa przezkonnego. Ta ozdoba jest podobna do
ozdoby umieszczonej między nakarczkiem i nagrzbietnikiem w uprzęży węgierskiej, ale styl i sposób
wykonania świadczą, że nie jest to element z zaprzęgu węgierskiego zapożyczony, a wytwór rodzimy.
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Przedłużony upinacz podogonia (sięga od chomąta do podogonia)  w miejscu spięcia  z  podogoniem
zaopatrzony jest  w trok  do wiązania  pasów lub  postronków pociągowych.  Trok  taki  powinien  być
ozdobiony na dwóch swych końcach pomponem z czerwonej włóczki.

Dworski zaprzęg z okolic Krakowa (wg J. Kossaka)

W wersji bardziej prostej uprząż krakowska wyposażona jest w naszelniki karkowe. Składają się one
z pętli  rzemiennej  założonej  swobodnie  na  kark  konia  i  połączonej  łańcuchem  naszelnikowym
z dyszlem.  W wersji  ulepszonej  stosuje  się  bardzo  charakterystyczny tzw.  naszelnik  rzymski,  który
oczywiście ma zastosowanie wyłącznie w zaprzęgu parokonnym. Chomąto zaopatrzone jest od przodu,
na wysokości 1/3 od dołu, w rzemienną poprzeczkę, o której już była mowa. Przez nią przewleka się pas
naszelnika,  regulowany za  pomocą sprzączki.  Taki  naszelnik  musi  być  od  dyszla  umocowany przy
pomocy „okularów”, czyli tzw. kaczki.

W  zaprzęgu  krakowskim  powszechnie  używane  są  lejce  parokonne  z  krzyżakami.  Nieodzownym
akcesorium  jest  bat  o  biczysku  trzcinowym.  Właściwy  bat  zrobiony  jest  z  troka  rzemiennego
z zaplecionymi węzełkami w swej górnej części, a ozdobiony być powinien czerwonym włóczkowym
pomponem. Często rękojeść biczyska bywa lamowana skórką z fantazyjnym wykończeniem.

Już z samej nazwy wynika, że zaprzęg krakowski wymaga stroju krakowskiego. Jeżeli nie dotyczy to
wszystkich jadących, to obowiązywać powinien jego obsługę. Strój krakowski, jak wiadomo, ma wiele
odmian i niuansów. Wybór będzie zależał od okoliczności i zamożności. Ubiór ten jest tak powszechnie
znany, że opisywanie jego wydaje się zbędne. Zaznaczmy tylko, że jak dla wielu synonimem stroju
polskiego  jest  strój  krakowski,  tak,  powtórzmy  to  raz  jeszcze,  opisany  zaprzęg  krakowski  jest
synonimem zaprzęgu polskiego.

Klasyczna forma zaprzęgu krakowskiego przetrwała do dziś właściwie tylko na Podhalu, przy czym,
rzecz  jasna,  strój  góralski  zastąpił  krakowski.  Niektórzy,  zwłaszcza  rymarze,  tę  wersję  zaprzęgu

6/11



krakowskiego  nazywają  zaprzęgiem  góralskim.  Zresztą  sama  nazwa  nie  jest  tak  istotna,  skoro
mieszkańcy niemal każdego regionu pod nazwą zaprzęgu krakowskiego uznają tylko ich odmianę tego
zaprzęgu,  dyskredytując  inną.  W  innych  dzielnicach  kraju,  gdzie  występuje  zaprzęg  krakowski,
znajdujemy go przeważnie bez żadnych ozdób, z wyjątkiem mosiężnych kółek przy policzkach ogłowi,
przy czym w tym przypadku mowa jest oczywiście tylko o zaprzęgu roboczym.

Bardzo reprezentacyjny zaprząg w Krakowie — wjazd Zyblikiewicza podczas wizyty ces. Franciszka Józefa. Zwraca uwagą
charakterystyczny, chętnie przez Polaków stosowany system powożenia czwórką koni z dyszlowego siodłowego 

(wg J. Kossaka)

Wśród  drobnego  włościaństwa  rozpowszechniła  się  na  dużych  połaciach  naszego  kraju  odmiana
szczególna,  prawie  niespotykana  w innych  krajach.  Chodzi  mianowicie  o  zaprzęg jednokonny przy
jednodyszlowym  wozie.  To  polskie  a  swoiste  curiosum  warte  jest  oddzielnego  zbadania,  gdyż
upatrywanie przyczyn tego zjawiska wyłącznie w biedzie najdrobniejszych gospodarstw włościańskich
byłoby chyba zbyt  wielkim uproszczeniem. W tej  chwili  stwierdźmy tylko,  że ta odmiana zaprzęgu
krakowskiego  jednokonnego z  uprzężą  wyposażoną w naszelnik  karkowy i  z  mazowieckim małym
wózkiem  w  deskach,  o  tzw.  koleinie  (rozstaw  kół)  90  cm  jest  najpowszechniejszą  na  polskiej
włościańskiej  wsi w granicach byłej  Kongresówki,  z wyjątkiem jej  guberni wschodnich i  północno-
wschodnich. Żeby zaś podkreślić ogromną rozmaitość i bogactwo polskiej tradycji, przypomnijmy, że
przykładem  wybujałego  regionalizmu  jest  wspaniały  książęcko-łowicki  zaprzęg,  popularnie  zwany
księżackim,  gdzie  krakowskie  uprzęże  suto  mosiądzem  kraszone,  zawsze  parokonne,  gdzie  konie
kalibrowe, pogrubione a z wysoka się noszące, gdzie wozy z fantazyjnymi okuciami. Łowicki zaprzęg
stanowi niejako enklawę w mazowieckim ubóstwie chłopskich  zaprzęgów i  zaraz widać,  jak to  się
księżakom pod prymasowkim panowaniem powodziło. A przecież takich enklaw mamy dużo i wszystkie
one polskiego, krakowskiego zaprzęgu dotyczą.
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Mówiąc o ludowych odmianach stylu krakowskiego, należy jeszcze wspomnieć o szczególnej ozdobie,
bardzo  charakterystycznej,  o  „konikach”.  Na  Podhalu  i  w  krakowskim,  a  także  często  w  innych
południowych  dzielnicach,  gdzie  występuje  zaprzęg  krakowski,  spotyka  się  u  szczytu  kleszczyn,
w miejscu ozdobnego zakończenia drewnianego, mosiężne okucie w kształcie małej końskiej główki.
Stąd powstała nazwa zakończenia kleszczyn. Motyw końskiej główki jest często spotykanym okuciem
ozdobnym w uprzężach, zwłaszcza roboczych i towarowych na zachodzie Europy, jednak nasza wersja
tego motywu jest unikalna i spotykana jedynie w uprzęży krakowskiej.

Mówiliśmy  już,  że  zaprzęg  krakowski  przeszedł  ze  wsi  do  dworu.  Otóż  od  razu  po  utworzeniu
popańszczyżnianego folwarku, zarówno w Galicji, jak i w Królestwie, robocza uprząż krakowska stała
się powszechnym wyposażeniem sprzężaju. Za ogłowie służyła wówczas prosta uździenica z wędzidłem
z  werb-likami,  a  zamiast  postronków  stosowano  często  łańcuchy  obszyte  ochronną  skórą.  W  tej
folwarcznej odmianie żadnych ozdób nie stosowano. Aż do upaństwowienia gruntów wielkiej własności
ziemskiej i wprowadzenia sprzężaju mechanicznego obraz polskiej  wsi folwarcznej na tych terenach
kojarzy się nieodłącznie z roboczym zaprzęgiem krakowskim.

Od wersji roboczej do wyjazdowej krok tylko. Najczęściej miejscowy lub z najbliższego miasteczka
rymarz wykonywał do wyjazdu taką samą uprząż,  ale z lepszego gatunku skóry,  z czarnego blanku
i wprowadzał pewne odmiany. Przede wszystkim zastosowano ogłowia z okularami. Z reguły postronki
zastępowano pasami pociągowymi. Jeżeli chodzi o wystrój, to odmian dworskiej krakowskiej uprzęży
było wiele, od zupełnie skromnych do bardzo bogatych, w zależności od regionu, mody, zamożności,
gustu właściciela i okoliczności, w jakich miała być użyta.

To, co wyżej powiedziano nie oznacza, że w szlacheckich dworach pańszczyźnianych krakowska uprząż
nie była stosowana. Mamy dość źródeł ikonograficznych, aby stwierdzić, że ten polski zaprzęg służył
już w XVII i XVIII w. Od drugiej  zaś połowy XIX w., aż po kres komunikacji  konnej, króluje we
dworach  i  dworkach,  w  bogatszych  gospodarstwach  kmiecych,  na  plebaniach,  wśród  drobnych
przedsiębiorców  wyjazdowa  uprząż  krakowska  opisana  wyżej,  skromna,  bez  bogatych  ozdób,
z rozetkami  u  ogłowi,  kółkami  przy  policzkach  i  czasami  łańcuszkami  na  naczółkach.  Jesionowa
popularna  bryczka mazowiecko-kujawska lub  kielecka,  czasem wasążek z  tapicerskimi  siedzeniami,
stangret  lub  chłopiec  stajenny w ciemnym liberyjnym płaszczu  z  metalowymi  guzikami  z  koronką
i w czapce również z koronką, oto atrybuty tego zaprzęgu. Obsługa takiego zaprzęgu tylko we dworach
ubrana była podobnie, wszędzie indziej używano zwykłego, „cywilnego” ubioru.

W okresie, o którym mowa, w najskromniejszych nawet dworkach, nie mówiąc już o zasobnych, bywały
zwykle  dwa  lub  trzy garnitury uprzęży wyjazdowej.  Jeden skromniejszy,  na  co  dzień,  używany na
wyjazdy  po  sprawunki  do  miasta,  a  drugi  paradniejszy,  na  bardziej  szczególne  okazje,  święta,
uroczystości rodzinne itp. Najczęściej ten pierwszy to uprząż krakowska, a ten drugi to szory. Była to
uprząż  używana do powozów,  karet,  sań  petersburskich.  W niektórych jednak  regionach Królestwa
i u niektórych  amatorów  używano  paradnej  uprzęży  krakowskiej.  Podobnie  jak  w  zaprzęgach
włościańskich i ta dworska miała swe odmiany regionalne.

W zachodniej  Galicji,  na Kielecczyźnie,  a sporadycznie nawet  bardziej  na północy posługiwano się
krakowskim zaprzęgiem w jego formie klasycznej,  ale  wzbogaconej.  Do ogłowi dodawano okulary,
strojąc  je  koronkami  lub  herbami.  Inne  okucia  były  często  wycyzelowane,  wszystkie  sprzączki
jednakowe,  często  podwójne,  kleszczyny  zakończone  mosiężnymi  główkami  końskimi.  Przede
wszystkim jednak uprząż  taka  wykonana była  ze  znakomitego czarnego blanku,  a  poszczególne  jej
części były podwójnie zszywane mizdrą do siebie. Niekiedy, oprócz przypisanych stylem okuć, dawano
wsuwki metalowe i okute zakończenia przystułek. Liberię stangreta stanowił strój krakowski specjalnie
dobrany; przeważnie kierezja i oczywiście konfederatka z piórami.

W północnych regionach zasięgu zaprzęgu krakowskiego, zwłaszcza w okolicach Warszawy i Łodzi,
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wytworzyła się szczególna odmiana paradnej uprzęży tego stylu. Była ona powszechna nie tylko na wsi,
ale i w miastach, zwłaszcza w Warszawie. A oto jej  wygląd. Ogłowie z czarnego blanku podwójnie
zszytego,  z  okularami  z  monogramem,  herbem  lub  koronką,  naczółek  z  ozdobnym  łańcuszkiem
z białego metalu. Była to najczęściej alpaka i z niej były wszystkie okucia. Okuć mosiężnych w tych
regionach  używano  znacznie  rzadziej.  Rozety  u  naczółków,  sprzączki  podwójne,  po  dwa  kółka
u policzków z każdej strony oraz nachrapnik bogato ozdobiony puklami, przy czym ich wielkość była
różna:  największy na środku, malejące ku bokom. Kleszczyny chomąt zakończone były specjalnym
okuciem  przypominającym  nieco  wykrojem  drewniane  „koniki”  z  uprzęży  roboczej.  Czasem  były
zaokrąglone i zakończone malutką gałeczką. W miejsce skórzanej kapki między „konikami” wszywano
tego  samego  kształtu  kapkę  metalową.  Pierścienie  lejcowe  duże,  takie  jak  na  nagrzbietnikach
angielskich, wkręcane do kleszczyn tuż po „konikami”. Pas przezkonny, podobnie jak w klasycznym
zaprzęgu  krakowskim,  ozdobiony 2Ó puklami  okrągłymi  lub  kwadratowymi,  zakończony był  dużą
klamrą. Sprzączki do pasów pociągowych i do naszelników były podwójne. U takich chomąt stosowano
kleszczyny  węższe,  bardzo  wąskie  kiszki  i  niewielkie,  mało  wystające  spod  chomątów  podkłady.
Dawało  to  znacznie  zgrabniejszy  wygląd  całemu  zaprzęgowi.  Strój  stangrecki:  płaszcz  liberyjny
i okrągła  powszechnie  używana  czapka.  Była  to  bardzo  za  oko  chwytająca  wersja  zaprzęgu
krakowskiego. Niestety, po I wojnie światowej zarzucona na wsi na rzecz uprzęży szorowej, w miastach
zaś zanikła na skutek rozwoju automobilizmu.

Trzech najlepszych dorożkarzy warszawskich z lat 1910—1914. Widoczne metalowe kleszczyny, wisiory u ogłowi i wsuwki.
(Ze zbiorów K. Jastrzębskiego)

Mówiąc  o  różnych  odmianach  krakowskiego  zaprzęgu  nie  sposób  nie  zatrzymać  się  dłużej  na
specjalnym stylu zaprzęgów osobowych i towarowych, który wytworzył się w samej Warszawie. Był to
styl  swoisty,  wynikający  z  położenia  Warszawy  na  granicy  zasięgu  zaprzęgu  krakowskiego
i podlaskiego; nie zapominajmy, że do pierwszej ćwierci XX w. Warszawa była najbardziej na zachód
wysuniętym miejscem, gdzie widziało się powszechnie chłopski zaprzęg z dugą. Warszawa lubowała się
w paradnych zaprzęgach, był tu specjalny fason i przemożny wpływ warszawskiej dorożki. Mimo tej
odrębności nie możemy mówić o stylu warszawskim, bo mamy do czynienia ciągle z jednym i tym
samym zaprzęgiem krakowskim w jego różnych wersjach i odmianach, gdyż techniczno-konstrukcyjne
rozwiązania  pozostają  te  same.  Otóż  w  końcu  XIX  w.  aż  do  I  wojny  światowej  królował  styl
najelegantszych dorożek warszawskich,  będący bardzo specyficzną  i,  powiedziałbym,  wyrafinowaną
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odmianą zaprzęgu krakowskiego. Zasadnicza różnica polegała na tym, że chomąto było połączeniem
chomąta  angielskiego  z  krakowskim.  Kleszczyny  bowiem  były  metalowe  z  zamkiem  na  dole,
uchwytami  pasów  pociągowych  i  przymocowanymi  pierścieniami  lejcowymi  identycznymi  jak
w chomątach  angielskich.  U  szczytu  zaś  kończyły  się  metalowymi  „konikami”  z  metalową  kapką
wieńczącą u góry wykończoną po krakowsku kiszkę. Kiszka ta była tak uformowana, jak się ją formuje
do kleszczyn metalowych. Pod kiszką był bardzo nikły podkład. Sprzączki były pojedyncze, natomiast
wsuwki  stosowano  metalowe.  Ogłowia  miały  na  nachrapnikach  fantazyjne  podłużne  okucia,  białą
skórką ozdobnie lamowane naczółki i rozetki. Na okularach monogramy lub puste kartusze herbowe, zaś
na  policzkach  zamiast  kółek  bardzo  ozdobne  wisiory,  składające  się  z  kilku  kółek  coraz  mniejszej
średnicy, na skórzanej, zwykle czerwonego koloru, podkłace. Inne elementy pozostały takie jak opisane
powyżej w dworskiej uprzęży wyjazdowej. Dorożkarze warszawscy nosili takie same płaszcze liberyjne
jak stangreci zaprzęgów prywatnych. Ani w Warszawie, ani w dalszej nawet okolicy nie używano do
wyjazdu zwykłych batów, a baty powozowe tzw. koniczne. Nie wiadomo, kto na kogo miał wpływ, czy
zaprzęgi  dorożkarskie  na prywatne,  czy odwrotnie,  faktem jest  natomiast,  że  wśród najelegantszych
zaprzęgów prywatnych widziało się właśnie takie, jak opisane powyżej. Od dorożkarskich różniły się
tylko  tym,  że  nie  stosowano  wsuwek  metalowych  i  nie  bandażowano  koniom  nóg  czerwonymi
bandażami,  jak  to  miało  miejsce  w  fasonie  dorożkarskim.  Był  to  zaprzęg  bogatego  mieszczaństwa
warszawskiego.  Mieszkająca  w  Warszawie  arystokracja  i  plutokracja  preferowała  zaprzęgi  w  stylu
angielskim.

Inna, skromniejsza wersja istniała wśród jednokonnych dorożek tego okresu w Warszawie. Polegała ona
na  stosowaniu  drewnianych  malowanych  kleszczyn,  „koników”  i  kapek  z  białego  metalu,  dwóch
dyszelków przypiętych  rzemykami  do  kleszczyn  oraz  natylnika  z  pasem oporowym przypiętym do
dyszelków.  W warunkach  ruchu  miejskiego  pas  oporowy w zaprzęgu  jednokonnym jest  konieczny.
W słotne dni dorożkarze zakładali pod pas przezkonny skórzane czapraki. Czerwone bandaże i takież
dyszelki były urozmaiceniem kolorystycznym zaprzęgu dorożkarskiego. Pewne ślady tego stylu można
jeszcze zaobserwować w ostatnich, obecnie istniejących w Warszawie dorożkach.

Przy  okazji  trzeba  zwrócić  uwagę  na  różnicę,  jaka  istniała  między  fiakrami  krakowskimi
a warszawskimi  dorożkarzami.  Otóż  w  Krakowie  fiakierska  uprząż  zawsze  wyposażona  była
w blendysze, w okucia przeważnie mosiężne, a strój fiakierski to ubiór „cywilny” i melonik wiedeńską
modą.

Musimy  się  zastrzec,  że  dotykamy  tylko  tematu  dorożek  i  fiakrów  pod  kątem  wpływu  zaprzęgu
krakowskiego  na  publiczne  środki  komunikacji.  Dorożka,  zwłaszcza  warszawska,  ma  swoją  bogatą
historię, wywarła swoiste piętno na rozwój cywilizacyjny naszej stolicy, ma określone miejsce wśród
innych środków komunikacji  w Europie i w chwili  obecnej  wymaga już oddzielnego potraktowania
i opisania.

Wróćmy jednak jeszcze na teren Warszawy.  Aż do II  wojny światowej  na jej  ulicach spotykało się
powszechnie  towarowe  zaprzęgi  w  krakowskiej  uprzęży.  Używały  jej  wszystkie  służby  miejskie,
przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne, gdzie wygląd solidnej i zadbanej uprzęży u pojazdu, a nade
wszystko wygląd koni stanowił swego rodzaju reklamę firmy. Szczególną chlubą firmy były znakomite
zaprzęgi  browarniane  Haberbuscha  i  Schielego.  Kalibrowe,  rosłe  konie  pogrubione,  gniade  ze
strzyżonymi  grzywami,  w  krakowskich  chomątach,  zawsze  wypielęgnowane,  ciągnęły  specjalnie
przystosowane wozy platformy do przewozu beczek. Istniała pod tym względem swoista rywalizacja
między tymi zaprzęgami a zaprzęgami arcyksiążęcymi browaru z Żywca czy z Okocimia. Oczywiście
były to wszystko zaprzęgi parokonne.

Najciekawsze jednak są zaprzęgi jednokonne towarowe. Jako się rzekło, Warszawa leży na styku dwóch
obszarów wpływów: zaprzęgu krakowskiego i podlaskiego. W wyniku tego na obszarze samego miasta
i jego  okolic  powstał  swoisty  konglomerat,  nigdzie  poza  tym  nie  spotkany.  Dotyczy  to  zaprzęgów
towarowych  do  różnych  celów  używanych.  Najbardziej  typowe  z  nich  to  specjalne  zaprzęgi  do
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przewozu węgla zwane węglarkami. Otóż koń, zwykle bardzo rosły i kalibrowy, ubrany był w uprząż
krakowską z natylnikiem. Natomiast wóz, w przypadku węglarki duży z klapami z desek lub żelaznej
siatki, a więc zamykany, miał wpasowane na stałe hołoble. Były umieszczone na odpowiednim poziomie
i rozwarte ku przodowi. Rozwartość tę usztywniały odosy na wzór zaprzęgu podlaskiego. Zaprzężony
między tak  rozwartymi  hołoblami  koń  miał  na  sobie  chomąto  krakowskie  z  pasami  pociągowymi.
Chomąto  to  było  połączone  z  hołoblami  za  pomocą  pętli  rzemiennych  przypominających  użwy
z zaprzęgu podlaskiego. Ponieważ jednak takie duże chomąto krakowskie było ciężkie, a hołoble, mimo
że wpasowane, ciążyły, stosowano siodełko z dwoma wrotkami drewnianymi. Na nich rozpięty rzemień
obejmował  konia  i  hołoble,  podtrzymując  i  usztywniając  dodatkowo  cały  zaprzęg.  To  połączenie
pewnych elementów zaprzęgu krakowskiego i podlaskiego musiało dawać dobre wyniki, skoro takie
zaprzęgi istniały przez kilkadziesiąt lat. Do dziś dnia można je spotkać na ulicach Warszawy.

Zasięg  stosowania  zaprzęgu  krakowskiego  wyraźnie  maleje.  Obecnie  przemysł  państwowy
i spółdzielczy  przestawił  się  wyłącznie  na  wyrób  uprzęży  roboczej  szorowej,  która  w  znacznie
mniejszym stopniu wykorzystuje siłę konia, ale jest mniej kłopotliwa w wyrobie. Skutek jest taki, że
w okolicach,  gdzie  tradycyjnie  używano  uprząż  krakowską,  widzi  się  coraz  częściej  szory.  Jedynie
rzemiosło ratuje sytuację, ale naprawiając stare uprzęże. Nowych prawie nie wyrabia z braku surowca
i materiałów. Szkoda, gdyż są jeszcze fachowcy umiejący robić tę uprząż.

Dlatego należałoby usilnie namawiać środowisko koniarskie do pielęgnowania krakowskiego stylu, jako
czysto  polskiego.  Rzeczą  wielce  pocieszającą  jest,  że  w  niektórych  państwowych  gospodarstwach
hodowlanych — stadach i  stadninach — do tego stylu powrócono, ale  we wszystkich przypadkach
przywrócono  odmianę  podhalańską,  o  wyraźnych  znamionach  paradnego  zaprzęgu  włościańskiego,
ludowego.

Niżej podpisany niejednokrotnie bywa nagabywany, dlaczego polskie ekipy zaprzęgowe nie występują
na  zawodach  właśnie  w  stylu  krakowskim,  tak  bardzo  barwnym  i  polskim.  Odpowiadam:  nie  ma
żadnych ku temu przeszkód. Przepisy bowiem nie precyzują w jakim stylu ma być zaprzęg, wymagają
natomiast,  aby  zaprzęg  był  wierny  stylowi  jaki  reprezentuje  i  aby  był  zaprzęgiem  par  excellence
wyjazdowym  i  nie  miał  cech  zaprzęgu  roboczego.  Warunkiem  więc  jest  rekonstrukcja  dawnego
zaprzęgu  dworskiego  czy  miejskiego,  przystosowanego  do  celów  sportowych.  Przecież  nietrudno
wyobrazić sobie zaprzęg np. w uprzęży takiej, jak na prezentowanej na zdjęciu piątce, z bryczką taką,
jakie obecnie są w użyciu, a zawodnika w zwykłym stroju cywilnym z miękkim kapeluszem i luzaków
w kierezyjach krakowskich i czapkach rogatych z pawimi piórami.

Stosowne  okucia  są  jeszcze  wyrabiane,  są  ich  modele.  Obecnie  istotna  trudność  jest  z  czarnym
blankiem, a fachowców rymarzy, którzy taką uprząż wyrabiają, jeszcze znaleźć nietrudno.

Wydaje się, że stada i stadniny położone na terenach byłej Kongresówki są szczególnie predystynowane
do kontynuacji stylu krakowskiego, nie mówiąc już jednostkach rejonu krakowskiego. Przygotowanie
zaś  zaprzęgu  powożonego  z  lewego  siodłowego  dla  celów  pokazowych  stałoby  się  prawdziwym
ewenementem historycznym i godnym ukoronowaniem tradycji.
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