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Kkonie... Siwe, karę, bułane, gniade i srokate. Duże i małe. Oswojone

i dzikie. Samotne i w stadzie. Towarzyszyły człowiekowi od niepamiętnych 
czasów. Całe wieki historii ludzkości związane są nierozerwalnie z końmi. 
Koń był przyjacielem i towarzyszem broni, środkiem lokomocji i żywicielem 
człowieka.

O koniach można opowiadać nieskończenie.
A narazie... Narazie posłuchajmy, co mogłyby nam powiedzieć same konie, 
gdyby umiały mówić.

Maćkowi i Marcinkowi



Arab Czy widzieliście kiedyś taką szyję? Jak u łabędzia, prawda? A grzywa! 
A ogon! A grzbiet wygięty łagodnie i miękko jak łuk. Jestem na pewno 
najpiękniejszy! Nie wspomnę już o oczach głębokich jak najgłębsze jezioro 
i ciemnych jak najciemniejsza noc. I jakie mam rzęsy. Jak panna.

Jestem śliczny. Wszyscy mi to mówią.
Są na świecie bardzo bogaci ludzie, którzy zapłaciliby za mnie miliony 

tylko dlatego, żeby móc mnie podziwiać. Boja nie nadaję się do pracy. To nie 
dla mnie. Najbardziej lubię pęd, bieg, szybkość i swobodę.

Lubię też przeglądać się w wodzie, spacerować nocami po łące, patrzeć na 
księżyc i zamglony horyzont.

A czasem staję z wyciągniętą szyją i marzę o mojej ojczyźnie — Arabii. 
Mówią wtedy o mnie, że piję wiatr.

Moje pochodzenie owiane jest tajemnicą.
Legenda głosi, że pierwsze pięć klaczy, które dały początek wszystkim 

koniom arabskim powstało z tchnienia arabskiego proroka
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Folblut Właśnie bomba poszła w górę!
Nie, nie, to nic takiego, co może wybuchnąć. Po prostu duża czerwona 

kula, którą podciąga się w górę na torach wyścigowych na znak, że za 
moment konie wystartują. Bardzo lubię tę chwilę. Lubię się ścigać, gnać 
wzdłuż toru na złamanie karku. Bo jestem koniem wyścigowym.

Pochodzę z Anglii. Rodowód mój sięga połowy siedemnastego wieku. Jest 
się więc czym pochwalić. Można powiedzieć, że jestem angielskim
arystokratą, koniem — lordem, a może nawet — kto wie — księciem? 

Popatrzcie na moją prostą szyję, długie nogi, cienką skórę bez grama 
tłuszczu i szczupłą sylwetkę. Czy wiecie, że konie pełnej krwi angielskiej są

Ale jak każdy arystokrata jestem wrażliwy i nerwowy 
jak się mnie do czegoś zmusza.

Dlatego wcale nie łatwo na mnie jeździć.

najdroższymi końmi świata?
i bardzo nie lubię
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Kucyk szetlandzki
Jestem najbardziej znanym koniem na świecie. No, może nie koniem, tylko 

konikiem. Ale czy wzrost jest najważniejszy? Na całym świecie dzieci uczą się 
jazdy konnej na kucykach — konikach takich jak ja, niskich, o długiej sierści, 
z potarganą i wiecznie opadającą na oczy grzywką.

Na wyspach Szetlandach, które są moją ojczyzną, kucyki nie miały 
łatwego życia. Żyły dziko, zimą wygrzebując trawę spod śniegu i lodu. Ja nie 
muszę się martwić o jedzenie. Wszyscy mnie rozpieszczają i przynoszą 
smakołyki. Cóż więc dziwnego, że jestem kapryśny i niesforny.

Umiem być wierny i posłuszny swojemu małemu panu. Ale lubię też robić 
różne psikusy — wierzgam i zrzucam z siodła jak prawdziwy, duży koń.

Jestem sprytny, inteligentny i łatwo uczę się różnych sztuczek. Czasem 
nawet występuję w cyrku jako artysta.
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Perszeron
Popatrzcie, jakie mam mięśnie, jaką mocną budowę. Jestem bardzo 

duży i silny. Potrafię ciągnąć ogromne ciężary.
Sto lat temu i dawniej, kiedy nie było jeszcze samochodów, perszeronów 

używano do przewozu ciężkich ładunków — platform załadowanych 
węglem, drewnem, beczkami piwa albo kamieniem na budowę domów.

Perszerony ciągnęły także dyliżansy i tramwaje. A jeszcze dawniej 
ciężkie konie podobne do mnie używane były do walk rycerskich. Żeby 
udźwignąć rycerza w zbroi trzeba było siły nie mniejszej niż do uciągnięcia 
dyliżansu.

Niestety, nie mam smukłych i zgrabnych nóg jak inne konie. Ale dzięki 
moim mięśniom potrafię dać sobie radę z najcięższą pracą.

Myślę, że jestem bardzo potrzebny. Tam, gdzie nie można wjechać 
maszyną jestem niezastąpiony i niezawodny.
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Konik polski
Mam niski wzrost i splątaną grzywę. Moja sierść nie jest lśniąca, 

a i ogon mam niezbyt elegancki. Można w nim znaleźć rzepy i liście, bo
zaczepiam nim o krzaki w lesie. Ale to wszystko dlatego, że żyję na 
swobodzie w puszczy i nikt się mną nie opiekuje. Nikt nie szczotkuje mi 
grzbietu ani nie czesze grzywy ni ogona. Nikt nie sypie mi owsa do żłobu 
ani nie buduje dla mnie stajni.

Kocham wolność i wcale nie tęsknię do wygód.
Moimi przodkami były tarpany, prawdziwe dzikie konie, które

dawno temu żyły w Azji. Były one również przodkami koni domowych.
Dlatego mam bardzo dużą rodzinę.

Ale ja jestem najbardziej podobny do moich praprapradziadków. 
Mam nawet ciemną pręgę wzdłuż grzbietu 
jak wszystkie dzikie konie.
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Hunter * Na pewno wszyscy słyszeli o psach myśliwskich. Ale czy ktoś słyszał 
o myśliwskich koniach?

Ja jestem takim koniem.
Moja nazwa pochodzi od angielskiego słowa ’’hunt”** co znaczy 

’’polować”.
W Anglii i Irlandii od zamierzchłych czasów ulubioną rozrywką 

królów i wielkich panów były polowania konne z psami na lisy i jelenie. 
Gonitwy za zwierzyną trwały po kilka godzin, niekiedy nawet cały dzień. 
Toteż do polowań wybierano najwytrzymalsze i najodważniejsze konie.

Żaden koń nie dorówna mi w jeżdzie terenowej. Potrafię bez trudu 
i zmęczenia pędzić z jeźdźcem na grzbiecie przez lasy i bezdroża, 
przeskakiwać rowy, strumienie i ogrodzenia, przeprawiać się przez 
wodę, pokonywać strome zbocza i parowy.

A moje umiejętności możecie podziwiać na hipodromie, kiedy skaczę 
przez bardzo trudne i wysokie przeszkody

* czyt. hanter 
** czyt. hant
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Kon andaluzyjski
Gdyby konie mogły mieć króla, na pewno ja byłbym królem. I to 

nie tylko dlatego, że jestem niesłychanie elegancki i piękny, że mam 
energiczny, sprężysty chód jaki przystoi władcom, płomienne oczy 
i wspaniałą postawę. Również i dlatego, że mój ród jest bardzo
stary, jak wszystkie rody królewskie.

Konie andaluzyjskie, znane także pod nazwą dzianetów, były
kiedyś najsławniejszymi końmi Europy. Zachwycali się nimi 
wszyscy, malarze dworscy malowali ich portrety,a poeci opiewali
ich zalety w wierszach. Pięknie przystrojone, z zaplecionymi 
grzywami i strusimi piórami przy uprzęży, brały udział 
w królewskich paradach.

Od nas, koni andaluzyjskich, pochodzi wiele późniejszych ras 
koni w Europie i większość koni amerykańskich. 
Czy to nie powód do dumy?
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Mustang

Moimi przodkami są konie hiszpańskie, 
przywiezione z Europy do Ameryki na 
statkach w początkach szesnastego wieku.

W Ameryce nie było wtedy w ogóle koni.
Kiedy Indianie po raz pierwszy 

zobaczyli hiszpańskich żołnierzy na 
koniach, widok ten wprawił ich 
w przerażenie — koń z jeźdźcem na 
grzbiecie wydawał im się jedną istotą o dwu 
głowach i czterech nogach. Nic więc 
dziwnego, że Hiszpanie szybko pokonali 
Indian.

Kilka koni uciekło na prerie i zaczęło żyć 
na swobodzie. Nazwano je mustangami.

Z czasem powstały wielkie stada 
mustangów. Żyjąc dziko straciły urodę 
swoich przodków andaluzyjskich, stały się 
mniejsze, ale za to odporne.

Część mustangów została złapana przez 
Indian, inne były chwytane na lasso przez 
kowbojów i ujeżdżane podczas zawodów 
zwanych rodeo.

Dziś jest nas niewiele. Coraz mniej jest 
na świecie miejsca dla dzikich koni.
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Appaloosa Lubicie opowieści o Indianach? No, to posłuchajcie.
Dawno, dawno temu w Ameryce, nad rzeką Paloouse, żył indiański 

szczep Przekłutych Nosów.
Kiedyś, podczas polowania na bizony wódz Przekłutych Nosów 

schwytał zabłąkaną na prerii piękną klacz. Klacz była biała w czekola
dowe kropki, miała zupełnie białe kopyta i jasne oczy, jakie u koni 
nazywane są ’’rybimi oczami”. Była spokojna i łagodna.

Od tego dnia wodzowi Przekłutych Nosów przestały się podobać 
wszystkie inne konie, nawet najpiękniejsze. Bo żaden koń nie był tak 
piękny jak nakrapiana klacz.

Wkrótce klacz urodziła małego źrebaczka. Był taki sam jak matka. 
Tak powstała hodowla indiańskich koni appaloosów, których nazwa 
wywodzi się od rzeki Paloouse.

Dziś nie ma już szczepu Przekłutych Nosów. Nie ma również bizonów

* czyi, apeluza

na prerii.
Po tamtych czasach została tylko legenda i my — appaloosy — piękne 

indiańskie konie.
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Koń
lipicanski

Jestem koniem — tancerzem. Wszyscy moi przodkowie byli 
tancerzami. Uczęszczali do specjalnej, wyższej szkoły jazdy, którą 
przez kilka wieków prowadzono przy dworze cesarskim w Wiedniu. 
Uczyli się tam pięknych figur tanecznych — piruetów, zwrotów 
i skomplikowanych kroków.

Najwspanialej prezentuję się w ruchu — moje nogi nie chodzą, 
lecz tańczą, unoszą mnie jakbym nic nie ważył.

Mam piękną, gęstą i lśniącą sierść, garbonosy profil i mocną 
szyję. Głowę noszę wysoko i dumnie, co dodaje mi wdzięku.

Pochodzę z miejscowości Lipizza*, gdzie w szesnastym wieku 
arcyksiążę austriacki Karol założył stadninę koni.

Jestem maści siwej. Przyszedłem na świat czarny, jak wszystkie 
siwki. Inne konie siwieją już po roku. Ale my, konie lipicańskie, 
mamy czas. Nam się nie spieszy. Żyjemy długo, toteż zmieniamy
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Koń wschodniofryzyjski
Nazywają mnie koniem ze skrzydłami u nóg. Myślicie pewnie, że tak szybko 

biegam. Nie. Jestem koniem zaprzęgowym. Moimi przodkami były fryzy, konie 
pochodzące z Fryzji, leżącej na terenach obecnego pogranicza Niemiec i Holandii, 
używane do walk rycerskich i znane od czasów Juliusza Cezara. Można rzec, że 
w moich żyłach płynie rycerska krew. Skąd więc to powiedzenie o skrzydłach u nóg?

Każdy, kto mnie widział musi przyznać, że nazwa jest uzasadniona. Przy 
nogach mam długie włosy, które powiewają podczas biegu. A że jeszcze przy 

tym unoszę wysoko kopyta, można odnieść wrażenie, że do nóg mam 
przypięte skrzydła.

Jestem bardzo piękny. Wyglądam jak bóg wojny — cały jednolicie 
czarny, z dumnie uniesioną głową, rozwianą grzywą i błyskawicą 

w oku. Cóż, kiedy czasy wojen rycerskich i walk na turniejach 
dawno minęły. Swoją urodę mogę dziś prezentować tylko 

w paradnych zaprzęgach, przy stylowych karetach i powozach.
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Kłusak
Czy wiecie, że umiem biegać tak, jakbym miał siedmiomilowe buty? Jeden mój 

krok — to kilka kroków innych koni.
Nazwano mnie kłusakiem, gdyż potrafię biec kłusem tak szybko jak inne konie 

galopem.
Dawno temu w Rosji podczas ciężkich, mroźnych zim podróżowano trojkami 

- sankami zaprzężonymi w trzy konie. Dwa boczne konie pędziły galopem, 
a w środku biegł kłusak, który prowadził cały zaprzęg.

Ale kłusaki to przede wszystkim konie wyścigowe. Już w osiemnastym wieku 
w Holandii ścigano się na zamarzniętych kanałach sankami zaprzężonymi 
w kłusaki. Latem urządzano zawody w jeździe wierzchem lub bryczkami.

A dziś? Najciekawsze są wyścigi kłusaczych zaprzęgów. Zawodnicy siedzą 
w małych, dwukołowych wózeczkach — sulkach, a każdą sulkę ciągnie do mety 
co sił w nogach kłusak. I to z jaką szybkością!

Wyobraźcie sobie, że w ciągu minuty potrafię przebiec cały kilometr.





Bardzo chciałbym być 
piękny. Ale nie jestem. Mam 
dużą głowę i niski wzrost. 
Grzywa na szyi sterczy mi 
jak szczecina —jest sztywna 
i krótka. Nie mam nawet 
grzywki na czole, jak inne 
konie. Zdobią mnie jedynie 
ciemne pręgi — jedna 
wzdłuż grzbietu 
i poprzeczne, krótkie na 
nogach. Te pręgi świadczą 
o mojej dzikości.

Bo jestem dziki.
Pochodzę z Mongolii. 

Moi bracia żyją także 
w Chinach. Na całej kuli 
ziemskiej nie ma, oprócz 
nas, innych prawdziwych, 
dzikich koni.

Jesteśmy bardzo ostrożne 
i czujne i dlatego przez całe 
wieki nikt o nas nie wiedział. 
Dopiero w końcu 
dziewiętnastego wieku 
znany podróżnik Mikołaj 
Przewalski natknął się 
przypadkiem na pustyni na 
stadko dziwnych, brzydkich 
koników, które od jego 
nazwiska nazwano końmi 
Przewalskiego.

Nie jesteśmy ładne. To 
prawda. Ale jesteśmy 
jedyne. Jedyne na świecie 

28 naprawdę dzikie konie.

Kon Przewalskiego





Koń achał-tekinski
Pamiętacie bajkę o Ali-Babie i czterdziestu rozbójnikach? Każda 

pustynia ma swoich rozbójników.
Rozbójnikami pustyni Kara-Kum byli mieszkańcy oazy Achał-Teke, 

plemię wojownicze i odważne.
Napadali na karawany i wyruszali na wojenne wyprawy na szybkich 

i zwrotnych koniach, które hodowali od tysięcy lat. Konie nie znały 
w ogóle stajni. Za całą ochronę przed zimnem w nocy, a przed upałem 
i owadami w dzień służyły im wełniane derki podobne do kołder, 
którymi były przykrywane.

Te konie to moi przodkowie. Po nich odziedziczyłem bardzo długie, 
smukłe nogi, jelenią szyję, małą głowę i delikatną, cienką skórę z sierścią 
o metalicznym połysku.

Jestem szybki i lekki jak pustynny wiatr. A bez pustyni nie 
wyobrażam sobie życia.
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Haflinger
Pochodzę z Tyrolu, górzystej krainy w Alpach, gdzie leży moja 

ojczyzna — gmina Hafling.
Dla moich przodków góry były schronieniem i domem. Od dzie

siątków lat koniki zwane haflingerami hodowano na połoninach, gdzie 
przez większą część roku były zdane same na siebie. Tylko zimą, gdy 
pokrywa śnieżna była bardzo gruba dokarmiano je sianem, a pod
czas ciężkiej pracy przy zrywce i zwózce drewna dostawały nieco owsa. 
W ostrym klimacie, wśród śniegów, wichrów i skał stawały się odporne 
na trudy i wytrzymałe. Po nich odziedziczyłem siłę i zdrowie.

Jestem niewysoki i krępy, mam kasztanowatą sierść oraz jasną, bujną

Dawniej pewnie pracowałbym ciężko w polu lub w lesie. Dziś pracy
dla mnie jest coraz mniej. Myślę, że w końcu jedynym moim 

zajęciem będzie wożenie dzieci na saneczkach.

grzywę i ogon.
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Koń z Camargue
Żyję dziko w delcie rzeki Rodan we Francji, na bagiennych terenach pokrytych 

słonymi jeziorami — w krainie, która nazywa się Camargue. Wieją tam silne, 
gorące i wilgotne wiatry południowe i lodowate wiatry północne, przed którymi 
chronię się w ten sposób, że zamykam chrapy i zwieszam głowę.

Jest to dziwna kraina. A ja jestem dziwnym koniem. Bo czy widział 
ktoś konia wodnego?

W tej samej krainie żyją również czarne, dzikie byki. Dla hodowców byków 
jestem niezastąpiony — nie każdy koń potrafiłby biegać po wodzie 
i grzęzawiskach, a w czasie suszy przemierzać wyschnięte na skałę bagna.

Mój ród jest bardzo stary. Już Juliusz Cezar znał i cenił konie
z Camargue

A uroda? Jestem maści siwej, mam szerokie czoło, wyraziste 
oczy i przepiękną bujną grzywę. Kiedy pędzę przez słone 
zalewiska wyglądam jakbym powstał z wody 
i nieba, a moja grzywa z wichru i mgły.

* czyt. Kamarg
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Koń huculski
Jestem góralem, choć zdarza mi się również żyć na nizinach. Nazywają 

mnie koniem huculskim, gdyż pochodzę ze wschodnich Karpat 
zamieszkałych przez tamtejszych górali — Hucułów.

Szybko się uczę i potrafię swoje doświadczenia wykorzystywać w życiu.
W czasie zadymki śnieżnej kładę się i spokojnie przeczekuję nawałnicę, 

zamiast tracić siły i przedzierać się na oślep przez wiatr i śnieg.
Kiedy mam przejść przez kładkę najpierw uderzam o nią kopytem żeby 

sprawdzić czy nie jest przypadkiem spróchniała.
Ostrożnie wchodzę również do wody — nigdy nie wiadomo, czy zwykła 

kałuża nie okaże się głęboka.
Jestem nieduży, ale bardzo silny i odporny. Ponieważ wychowałem 

się w trudnych, górskich warunkach jestem przyzwyczajony do 
chodzenia po górach i dźwigania na grzbiecie nawet bardzo 
dużych ciężarów.
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Koń chłopski
Widzicie mnie czasem za

przęgniętego do wozu lub 
ciągnącego pług. Jestem 
zwykłym, nierasowym, ro
boczym koniem. Nie mam 
wspaniałego wyglądu ani 
arystokratycznego pocho
dzenia. Pracuję od rana do 
nocy i pomagam ludziom 
jak umiem.

O czym marzę?
Marzeń mam dużo. Ma

rzę o łące pełnej biało kwi
tnącej koniczyny, na której 
mógłbym się paść i odpoczy
wać po pracy. O suchej staj
ni, pachnącym sianku, porcji 
owsa w żłobie. Chciałbym 
także, żeby nie zmuszano 
mnie do ciągnięcia ciężarów 
ponad moje siły.

Ale największym moim 
marzeniem jest, aby dzieci 
gospodarza lubiły mnie i gła
skały czasem.

I żeby od czasu do czasu 
przyniosły mi coś smacznego 
— kostkę cukru, jabłko, ma
rchewkę lub choćby kromkę 
suchego chleba.

Wiem, że jestem mniej ła
dny od rasowych koni, ale za 
to przywiązuję się do czło
wieka jak żaden inny koń.

38



t



KONIEC...
...Ale nie całkiem. Jest jeszcze na świecie bardzo wiele ras 

i rodzajów koni, o których nie sposób opowiedzieć w jednej, 
krótkiej książeczce. Wszystkie są piękne.

Popatrzcie w oczy konia. Jest w nich tyle łagodnej mądrości. Ale 
także niepokój.. Od was zależy czy będzie w nich również i zaufanie.
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