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Opracowując historię konia pełnej krwi angielskiej w Pol
sce : wertując przy tym < wiele rodowodów, zauważyłem pew
ne zjawiska przyrodnicze, które zwróciły szczególną moją 
uwagę ze względu na okoliczność, że występują w formie nie
zwykle zdecydowanej w przeciągu prawie stulecia. Stają się 
one przez to jak gdyby wskaźnikami mało zbadanych dotąd 
praw natury w dziedziczeniu niektórych cech i właściwości 
koni tej rasy. Spostrzeżenia powyższe pragnę przedłożyć uwa
dze teoretyków hodowli zwierząt domowych celem wywoła
nia dyskusyj, mogących rzucić światło na zagadnienie w czym 
leży istota zjawiska, że w Europie środkowej i wschodniej 
w hodowli koni pełnej krwi angielskiej z łatwością ustalają 
się dużej wartości krajowe rody żeńskie, natomiast nie po- 
wstają rody męskie. Co więcej, prawie nigdy ogiery z dru
giej i trzeciej generacji krajowej, nie mówiąc już o dalszych, 
nie są dobrymi reproduktorami i słabo przekazują potomstwu 
zasadniczą właściwość swej rasy — szybkość w biegu.

Rozważania-na powyższy temat rozpocznę od przedstawie
nia faktów, tak jak one rzucają się w o'czy przy studiowaniu 
naszej hodowli, szczególnie, jeżeli podsumować jej rezultaty 
na przestrzeni przeszło stu lat, tj. od czasu, gdy folblut roz
powszechniać się zaczął na ziemiach polskich.

Hodowla koni pełnej krwi angielskiej datuje się w Polsce 
od lat czterdziestych ubiegłego stulecia, aczkolwiek ślady po
jedynczych importów, a nawet i pewne skupienia tej krwi, 
znajdujemy już począwszy od ostatniej ćwierci XVIII-go stu-



lecia. Początkowo sprowadzano materiał angielski przeważ
nie do użytku pod wierzch i do eleganckich zaprzęgów, po
wodując się w pierwszym rzędzie względami hołdowania mo
dzie i dogadzania snobizmowi i mało kto zajmował się chowa
niem tej rasy w czystości. Dopiero wprowadzenie wyścigów 
konnych w Poznaniu w 1839 r., w Warszawie w 1841 r., we 
Lwowie w 1843 r. i w Wilnie w 1857 r. dało silniejszy im
puls do zainteresowania się koniem pełnej krwi i w miarę 
rczwoju działalności nowopowstałych towarzystw wyścigo
wych zaczęły pojawiać się poważniejsze stada pełnej krwi 
o wyraźnie wytkniętym kierunku. Import materiału zarodo
wego wzmagał się stale i w latach pięćdziesiątych i sześćdzie
siątych w kraju mieliśmy już córki i synów StockwelPa. Toucłi- 
stcne*a, Bay Middleton-a, Irish Birdcatcher“a, The Flying 
Dutchman‘a, Emiiius‘a, Hermit‘a, The Baron‘a, Sultaipa i in
nych znakomitych stalłion‘ów angielskich. Kadra matek sta
dnych stopniowo rosła, hodowla rozwijała się, a z nią w co
raz większych ilościach produkowany był folblut krajowy, 
urodzony i wychowany już na ziemiach polskich. W związku 
z tym wyłoniło się wkrótce zagadnienie, czy hodowla polska 
stale będzie musiała opierać się na importach, czy też stanie 
się z czasem samowystarczalną. Otóż, aczkolwiek na ten te
mat stoczono wiele sporów i dyskusyj, to jednak stwierdzić 
należy obiektywnie fakt, że w ciągu stulecia nie było prawie 
jednego roku, nie mówiąc już o dziesięcioleciu, żeby nie im
portowano do Polski chociażby jednego zagranicznego fol- 
bluta.

Przyczyna powyższego stanu rzeczy leży w tym, że folblut 
zachodnio-europejski jest stosunkowo lepszy od krajowego, 
zarówno pod względem możliwości wyścigowych, jak tym bar
dziej wartości reproduktorskich.

W hodowli koni pełnej krwi angielskiej klasa wyścigowa 
posiada znaczenie tak zasadnicze, że producent ucieknie się 
do wszelkich środków, jakie tylko są w jego posiadaniu, aby
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mieć w stajni komie o wybitnych zdolnościach galopowania 
Jeżeli importowanie z zagranicy materiału zarodowego okaże 
się choć w pewnej mierze pomocne, niewątpliwie ucieknie się 
do tego środka, oczywiście w granicy opłacalności. Z drugiej 
natomiast strony ogiery pełnej krwi w warunkach bytowania 
w naszym kraju wyraźnie zatracają w dalszych generacjach 
zdolność produkowania potomstwra wysokiej klasy wyścigowej.

Powyższe czynniki decydują o konieczności importowania 
co pewien czas materiału zarodowego z Zachodu, dopóki, 
oczywiście istnieć będzie dotychczasowy ustrój życia hodo
wlanego, który skierował hodowlę pełnej krwi angielskiej wy
łącznie w kierunku osiągania maksymalnej szybkości i do
póki względy kalkulacyjne oraz polityki gospodarczej pań
stwa pozwalać będą na wolny wwóz koni pełnej krwi z zagra
nicy, a w szczególności z Anglii.

Stwierdziwszy ogólnikowo powyższy stan rzeczy, przejdzie
my do bardziej szczegółowego rozpatrywania zjawisk nas in
teresujących.

Jeżeli rzucimy okiem na całą naszą hodowlę pełnej krwi 
angielskiej od zarania jej istnienia aż do czasów’ obecnych, 
mając uwagę skierowaną na zjawiska, które mamy zanalizo
wać, to odrazu zauważyć nrusimy, że w hodowli tej wystę
puje wyraźna niewspólmierność w tworzeniu się i ustalaniu 
krajowych rodów męskich i żeńskich.

Hodowla polska poszczycić się może wytworzeniem całego 
szeregu linii macierzyńskich, które wydały wielką ilość koni 
i przetrwały po 50, 75, a nawet i 100 lat. Rodziny te odzna
czają się wielką żywotnością, wydają co pewien czas konie 
o rozległej sławie i możliwości ich w miarę dłuższego przeby
wania w warunkach krajowych bynajmniej nie maleją. Derbi- 
«ta polski z 1930 r. Bejrut wywodzi się po kądzieli z linii 
E'.oquence, importowanej do Polski w 1857 r. Należy on do 
piątej generacji wychowanej w krajuJ^Znakomity Floreal 

1908 i doskonała Ruta 1920 pochodziły po kądzieli od Little
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Peggotty, importowanej w 1859 r. i należały do czwartej ge
neracji krajowe j^wycięzczyni w polskim St. Leger w 1908 r. 
Paleta pochodziła aż z. siódmej generacji krajowej, wywodząc 
się od Moorhen, importowanej do Janowa w 1843 r.

Dla lepszego zobrazowania dorobku naszego na polu grun
towania krajowych rodów żeńskich oraz zilustrowania ich ży
wotności i wartości hodowlanej, opiszę ważniejsze z nich 
i przytoczę co w ciągu swego istnienia wydać zdołały.

1) Ród MOORHEN 1830 (Emilius—Shoveler), urodzonej 
w Anglii, importowanej do Janowa w 1843 r„ jest najstarszy 
w Polsce i liczy przeszło 100 lat egzystencji. Rozrodził się 
w znakomitym stadzie Semickim Ludwika Grabowskiego 
w Lubelskim i w Łosiu u Władysława Mysyrowicza w Gró
jeckim. Przetrwał aż do drugiej wojny światowej. W polskich 
tablicach genealogicznych, wydanych staraniem „Towarzystwa 
Zachęty do Hodowli Koni w Polsce44 w 1932 r., posiada 90 
koni, z pośród • których 15 wygrało poważniejsze gonitwy 
imienne w Polsce i Rosji. Najznakomitszymi przedstawiciela
mi rodu były: FOSCARI 1864, zwycięzca w Cesarskiej w Mo
skwie i dwukrotnie w Cesarskiej w Warszawie, doskonały z cza
sem reproduktor w stadzie Semickim; Jurata 1862 znakomita 
matka stadna w Łosiu; Vendetta 1868, zwyciężczyni w Produ- 
ce w Warszawie oraz założycielka dużego odgałęzienia rodu 
w Sernikach; Mignonne 1874, zwyciężczyni w rosyjskim 
Oaks4ie, czyli Triochgornej w Moskwie iProduce w Warszawie, 
dobra matka; Dąbrówka 1874 doskonała matka w Sernikach; 
MADAME DE PARABERE 1885, jedna z najznakomitszych 
matek polskiej hodowli; CHAMBERY 1692 syn poprzedniej, 
najklasowszy koń polski XIX-go stulecia; L4Adriatico 1894; 
Farurey 1902; Kurhan 1889; Paleta 1905 i Bażant 1906.

2) Ród ELOQUENCE 1853 (Chatham — Syntaxina). uro
dzonej w Anglii, importowanej przez Ludwika Krasińskiego 
w 1857 r. Rozrodził się w Semikach u Ludwika Grabowskie-



go. Przetrwał do drugiej wojny, światowej. W tablicach genea
logicznych posiada 86 przedstawicieli, wśród któryęh 9 wy
grało gonitwy imienne. Najgłośniejszymi końmi z tego rodu 
były: Ewelina 1862, dobra matka, założycielka gałęzi Semic
kiej; O‘Harra 1873, zwycięzca w Cesarskiej w Moskwie: Sala
mandra 1880 dobra i niezwykle płodna matka; Pani Chorąży
na 1891; MADAME FERRARI 1898, jedna z najsławniejszych 
na torze wyścigowym klaczy polskich, wygrała Gagarińską, 
Triochgorną, Cesarzowej w Petersburgu, Cesarską w Moskwie. 
Oaks w Warszawie, J. Zamoyskiego i Wielką Warszawską; 
Barbier de Seville 1893, zwycięzca w Cesarskiej w Moskwie: 
Nitocris 1906 oaksistka warszawska: Bejrut 1927 derbista 
warszawski. Ród ten, aczkolwiek należy do najliczniejszych 
i najstarszych w Polsce, był dość szary i tylko jedną Madame 
Ferrari należy zaliczyć do koni wyjątkowych.

. 3) Ród LITTLE PEGGOTTY 1856 (The Flying Dutchman
— Venison Marę) urodzonej w Anglii, importowanej przez 
Ludwika Krasińskiego w 1859 r. Rozrodził się w Krasnem 
Jest to najcenniejszy ród polski. W tablicach posiada 69 koni, 
a 14 z nich wygrało gonitwy imienne. Przetrwał do drugiej 
wojny -owiało we j. Najznakomitszymi końmi w nim były: Fair 
Neeł 1868 i Fanny 1873 — doskonałe matki stadne: PER- 
KUN 1880 zwycięzca w Derby w Warszawie, Produce i Cesa
rzowej w Moskwie, pierwszy koń polski, który wysłany był 
do Angli i wygrał tam w Newmarket niewielką gonitwę The 
Flying Handicap; ASCI1ABAD 1892 najklasowszy syn Rulera, 
zwycięzca w St. Leger i Wielkiej Warszawskiej: Koncerz 1893 
zwycięzca w Kruszyny i Borowna; Judith 1899 zwyciężczyni 
wT Oaks i Jubileuszowej w Warszawie, a potem "dobra matka; 
Miss Churchill 1901 klasowa na torze, zwyciężczyni w Produ-< 
ce, Kruszyny oraz dwóch Oaks w Warszawie i Moskwie, a na
stępnie znakomita matka; FLOREAL 1.908 syn poprzedniej, 
jeden z najlepszych koni rosyjskich, zwycięzca w Rulera, Pro-



duce, Derby, Kruszyny i Borowna w Warszawie. Produce 
i Derby w Moskwie oraz St. Leger w Petersburgu; Dolomit 
1911 derbista warszawski; Fazan 1912 pierwszy klasowy syn 
Fils du Vent, zwycięzca w Middle Park Platę w Moskwie, 
Produce w Petersburgu i Cesarzowej w Moskwie i wreszcie 
RUTA 1920 zwyciężczyni w St. Leger, Zamoyskiego, Jubileu
szowej (dwukrotnie), Janowskiej (dwukrotnie), Sac a Papier 
i Borowna.

4) Ród EVEN 185” (Stockwell Equal) urodzonej w An
glii, importowanej przez Ludwika Krasińskiego w 1859 r. 
Rozrodził się w Kraśniczynie u Wojciecha Poletylly, a następ
nie w Galicji u Kazimierza Ostoia Ostaszewskiego. Ród prze
trwał do drugiej wojny światowej. Wywodzą się z niego: zna
komity zarówno na torze, jak zwłaszcza później w hodowli 
KORDJAN 1877 oraz przewcześnie padły derbista moskiew
ski Rymko Rajgis 1888.

5) Ród COLOQUINTE 1864 (Pęto — Collintelle) urodzo
nej w Niemczech, importowanej przez Władysława Mysyro- 
wieza w 1867 r. Należy do najcenniejszych rodów polskich. 
Rozgałęził się w Łosiu u Mysyrowicza i w Sernikach u L, Gra
bowskiego. Przetrwał tylko do wojny europejskiej. W tabli
cach posiada 52 przedstawicieli, z pośród których 17 wygrało 
nagrody imienne. Do najgłośniejszych należały: Tordecjuinta 
1871, znakomita matka stadna, która dała odgałęzienie Ser- 
nickie; Thetis 1873 zwyciężczyni w Produce i Derby w War
szawie, a potem doskonała matka; FINE MOUCHE 1880 jed
na z najznakomitszych na torze klaczy polskich wszystkich 
czasów, wygrała Cesarską w Warszawie, dwukrotnie Zamoy
skiego, dwukrotnie Cesarską w Moskwie i dwukrotnie Ce
sarską w Carskim Siole; Count Grabowski 1884 derbista war
szawski; Fine Fleurs 1888 oaksistka warszawska; Thebais 1887 
aaksistka warszawska; Pick Pocket 1890 zwycięzca w Cesar
skiej w Petersburgu: TRIUMF 1890 klasowy szermierz i nie-
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zły z czasem reproduktor; Azamat 1900, Skrzydlaty 1904, Ja- 
woryna, Thais II 1905 oraz TEZEJ 1907 derbista moskiewski.

<*! 6) Ród ILIAS 1867 (Incognito — Concette) urodzonej
w Niemczech, importowanej do Polski 5 ia Szwecja przez tre
nera Lino i od niego nabytej przez Ludwika Krasińskie
go. Rozrodził się w Krasnem. Przetrwał do czasów po wojnie 
uropejskiej. W tablicach posiada 41 koni, a z nich 12 wy

grało nagrody imienne. Należy niewątpliwie do poważniej
szych naszych rodów, lecz jednak nie najlepszych. Wyróżniły 
się w nim: HIGHLAND 1882 zwycięzca w Derby w Warszawie 
oraz Produce i Cesarzowej w Moskwie: Liliput 1891 —- Ce
sarska w Moskwie; Good Boy 1883 —- Derby w Moskwie łeb 
w łeb w Baronetem; Miss Sparsit 1897 — Oaks w Warszawie; 
Despot 1900 — Wielka Warszawska; Biedny Jonathan 1906.

/; y 7) Ród HOURI 1871 (Monarąue — Cast-off) urodzonej we 
Francji, importowanej przez Ludwika Krasińskiego w 1874 r. 
Rozrodził się w Krasnem i innych stadach, a po odzyskaniu
niepodległości w stadninie państwowej w Kozienicach. Prze-
trwał do a^wgiej wojny światowej. W tablicach posiada 29 ko
ni, lecz jest o wiele rozleglejszy, gdyż rozwijać się zaczął silnie 
po 1930 r„ których to czasów tablice już nie obejmują. Do 
najznakomitszych jego przedstawicieli należały: FRANCESCA 
1880 zwyciężczyni w Produce w Warszawie, Triochgornej i Ce
sarskiej w Moskwie; Woodden 1897; Virginia 1900 — Rzeki 
Wisły i Wielka Warszawska; Lukrecja 1908 — Middle Park 
Platę i Fanshave; Aragwa 1916 —- Rzeki Wisły, Kruszyny 
i Weiter; córka jej FATIMA 1924 — Rzeki Wisły i Wielka 
Warszawska; Kolczuga 1929; Orestea 1933; Pędziwiatr 1934: 
Rada 1935; Witamina 1935.

ĄtO 8) Ród MARIE 1872 (Cambuscan —• Emily) urodzonej 
w Anglii, importowanej przez Leopolda Kronenberga w 1880 
roku. Rozrodził się w Borownie i Brzeziu i przetrwał do dw»-
gśej wojny ówitrhrwrj. Ród ten miał świetną kartę w
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dziewięćdziesiątych, dzięki znakomitej Mirze 1884, która wy
dała szereg doskonałych koni jak: MATADOR 1893, zwycięzca 
w Nagodzie Rzeki Newy, Derby w Moskwie i St. Leger w Pe
tersburgu oraz Produce i Middle Park Platę w Warszawie; 
Miecznik 1894 — Rulera i St. Leger w Petersburgu; Mazur 
1897 — Zamoyskiego i Jubileuszowa; Mazagran 1892 — Rze
ki Newy i inne. Po za potomstwem Miry głośniejszych imion 
w rodzie nie było.

< 9) Ród MISS MELBOURNE 1877 (Y. Melbourne — Ve-
dette Filly) urodzonej w Rosji, a nabytej przez Ludwika Kra
sińskiego. Nieduży ten ród przetrwał zaledwie trzy generacje 
i wyginął w czasie wojny europejskiej. Wyróżniły się w nim. 
doskonała i bardzo płodna matka Lady Alexandra 1883: 
oaksistka polska Gladia 188Ó; Lelum 1895; NO RULE 1899 
i UN ROULEAU 1896.

2^ 10.) Ród CORNALINE 1880 (Carnelion — Ada Byron) uro
dzę nej w Anglii, importowanej przez Ludwika Krasińskiego 
w 1883 r. Ród ten utrwalił się początkowo w Krasnem, a po
tem rozszedl i po innych stadach. Przetrwał aś do drugiej
wojny- światowej. W tablicach posiada 38 koni; najbardziej 
wyróżniły się z nich: SMIKE 1897 wygrał Derby, Cesarską 
i Weiter w Warszawie oraz St. Leger w Petersburgu; Polly 
1884 doskonała matka stadna; HUNGARIAN 1892 jej syn, 
biegał bardzo długo i wygrał mu; nagród; Atilla 1895 der- 
bista warszawski; Łohowiszcze 1904; Kordelia 1911 zwycięż
czyni w Oaks w Warszawie i Produce w Moskwie; Amorek 
1906 — Rulera i Cesarska w Petersburgu i wreszcie Juturna 
19’5 zwyciężczyni w Produce i O 'ts w Warszawie.

< (ó 11) Ród BLONDE 1880 (Ferragus — Blajche) urodzonej we 
Francji, importowanej przez Jana Reszke w 1887 r. Ród ten 
rozgałęził się szeroko po kraju, przetrwał do drug-ie-j w^jsy 9&<r
światowoj' i należy do najliczniejszych, w tablicach posiada
57 przedstawicieli. Pod względem wartości zaliczyć go wypa-
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da do średnich. Bardziej głośnymi członkami jego były: Bever- 
ly 1895 zwyciężczyni w Kruszyny i Rzeki Newy; Bengali 
1897 wygrał Borowna, Fanshave i Kruszyny; Brangena 1903, 
dobra matka; Bob 1911 zwycięzca w Produce i St. Leger w Pe
tersburgu. a następnie niezły reproduktor; Bursa 1912 cenna 
matka, Brutus 1923 derbista warszawski.

12) Ród ECREVISSE 1890 (Fripon — Election) urodzonej 
we Francji, importowanej przez Magdalenę Krasińską. Prze
trwał w Polsce i Rosji Radzieckiej do drugiej --wojny »wiat^-
woj. Wyróżniły się w nim: Homard 1897 zwycięzca w St. Le
ger w Warszawie; KATARYNIARZÓWNA1901; Serenada 1910 
oaksistka moskiewska i matka znanego W Z. S. R. R. repro
duktora Sajgona 1915; Vola 1917 i syn jej KRATER 1929 
zwycięzca w nagrodzie S. Wotowskiego, Zamoyskiego, Sac

<■« /O 13) Ród MARY LANGDEN 1890 (Canton—Countess Lang-
den) urodzonej w Anglii u Antoniego Mokrowskiego, impor
towanej przez Lubomirskich w 1896 r. W rodzie tym wyróż
niły się głównie klacze: Elly Langden 1901 wygrała Rzeki 
Wisły i stała się doskonałą matką, dała Jerzynę 1906 i zna
komitą LIRĘ 1908, wreszcie córką Liry była dobra Ruń. £

14) Ród CROSS PATTY 1894 (Bend Or — Patroness), uro
dzonej w Anglii, zakupionej przeŁ Lubomirskich w 1896 r. Ród 

i i ......ten przetrwał do drugte-j-wojny światowej i miał kilka cennych
jednostek. Na torze wyróżniły się: Humań 1904, zwycięzia 
w Jubileuszowej i Weiter; Marszałek 1910, zwycięzca w St. 
Leger w Warszawie i Fabiola 1925. Jako reproduktor odzna
czył się OSZCZEP 1912, który dał Egmonta, Eskortę II, Bo
rutę, Cymbarkę i sporo innych.

f* . 15) Ród TEMPETE 1896 (Dunure — Szende) urodzonej

gronie kilka znakomitych koni jak: GROM II 1903, derbista
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warszawski i zwycięzca w Produce w Moskwie, który wykazał 
wielką klasę, lecz zginął przedwcześnie; KSIĄŻĘ PAN 1907, 
zwycięzca w Grosser Preis von Baden; JASNA PANI 1905 
doskonała klacz na torze, która wygrała Oaks w Moskwie. 
Produce w Petersburgu, Weiter, Zamoyskiego, Cesarską i Pro- 
duce w Warszawie; ŁOM 1909, który z powodzeniem biegał 
na wielu torach europejskich i wreszcie MOŚCI KSIĄŻE 1910 
znakomity szermierz i pierwszorzędny reproduktor.

Cenną t-cntynuatorką rodu okazała się Orsza 1912, od kie
rej poszły dwa odgałęzienia: przez Zdobycz 1919 ur. w Cze
chosłowacji i przezwaną następnie Hunleany, którą nabył 
z biegiem lat Władysław Piniński i miał od niej pożytecznego 
Habdanka 1933; druga zaś linia ugruntowała się w Niem
czech. Sprzedaną tam została do stada w Roettgen córka Ol 
szy — Winnica 1918 po Kottingbrunn. Klacz ta dała kilka 
szybkich koni, a wreszcie znanego Wahnfrieda 1933 po Flam- 
boyant, zwycięzcę w Fiirstenbergrennen i Grosser Preis vou 
Baden.

16) Ród VIRA‘Y 1896 (Gallinule — Bellinzona), urodzo
nej w Anglii, importowanej przez Rudolfa Krumpla O‘Connor 
dla Maurycego Zamoyskiego. Jest to jeden z, cenniejszych na
szych rodów. Przetrwał do drugiej wojny i wyka-
zywał w ostatnich czasach dużą żywotność. Wyróżniły się 
w nim przeważnie klacze. Znakomitymi przedstawicielami te
go rodu były: Heroine 1903, znakomita jako dwulatka, która 
po wysłaniu do Austrii przez M. Łazarewa, zachorowała cięż
ko i już się więcej nie odznaczyła; Gavotte 1905 wygrała Pro
duce, Oaks i Derby w Warszawie; Zejtun 1909 wygrał Middle 
Park Platę w Warszawie i Cesarską w Moskwie; Divine 1912 
wygrała Produce, Oaks i Derby w Warszawie; Protej 1909; 
Mac Mahoń 1911; HARMONIA 1926 wygrała Rzeki Wisły, 
Oaks i Wielką Warszawską i dała dobrego Piano 1934, zwy
cięzcę w Produce, Derby i Nagrodzie Brzezia -w Warszawie.
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Poza tymi najbardziej rozgałęzionymi i zasłużonymi roda
mi jest jeszcze cały szereg innych, niewątpliwie cennych, któ
rych nie będę jednak opisywał szczegółowo, gdyż przeciąży
łoby to nadmiernie monografię.

Jak z powyższego zestawienia wynika, najstarsze nasze ro
dy żeńskie obejmują okres przeszło 100 lat egzystencji na zie
miach polskich. Część ich przetrwała aż do drugiej- wojny* 
światowej i możliwe. żoZcenna ta krew nie zaginęła jeszcze 
całkowicie -i. będzie użytą nadal w hodowli z korzyścią dla
kraju. z-

Najstarsze rody jak: Moorhen^Eloąuence^wyTały po 8 ge- 
neracyj potomstwa; HouripT; Little Peggotty, Even, Coloąuin- 

te, M-Htfi-eyJłlo-ncb po 6. Możliwe zresztą, że niektóre odnogi 
mają już i więcej.

Wszystko co dotąd było mówione dotyczy jedynie pełnej 
krwi angielskiej. W półkrwi i hodowli arabskiej sprawa przed
stawia się nieco odmiennie. Posiadamy na przykład starodaw
ny ród Janowski duńskiej klaczy Hekla, sprowadzonej do Ja
nowa w 1817 r., który przechował się do ostatnich czasów 
w Nosowie u Franciszka Wężyka i wydał dwuch derbistów 
polskich: Madryta 1926 i Wisusa 1930. Z rodu tego klacz Ja
snota 1944 (Jawor II — Verineille) reprezentuje już 16-tą ge
nerację krajową i zamyka za sobą okres 130 lat istnienia tej 
sędziwej rodziny na ziemiach polskich.

W hodowli arabskiej posiadaliśmy przed wojną 1939 r. 
w stadninie Janowskiej klacze Kostrzewę 1929 (Koheilan — 
Dziewanna) i jej kuzynki, które wywodziły się z najstarszego 
polskiego rodu żeńskiego Szwejkowskiej ze Slawuty, urodzo
nej w' pierwszych latach XIX-go stulecia (180. r.). Ród ten 
więc przetrwał około 145 łat i jest najdawniejszym w Polsce 
we wszystkich odłamach hodowli.

Hodowla rosyjska, w porównaniu z naszą, w pełnej krwi 
angielskiej poszczycić się mogła, do czasów' wojny europej-
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skiej, o wiele większą ilością krajowych rodów żeńskich oraz 
ich głębszą starożytnością. Istniały tam do roku 1918-go ro
dy, które miały za sobą przeszło 100 lat egzystencji. Do ta
kich należały na przykład:

Ród HIGHFLYER MARĘ 1793 (Highflyer — Elfrida), uro
dzonej w Anglii i importowanej do Rosji w 1799 r., który roz
rodził się w stadninie Mosołowa i przetrwał do początków bie
żącego stulecia. W hodowli większej roli nie odegrał, a notu
ję go na pierwszym miejscu jedynie z racji swej dawności...

Ród BOLDFACE 1789 (Highflyer — Imprudence), uro
dzonej w Anglii i sprowadzonej do Rosji w końcu XVIII-go, 
lub na początku XlX-go stulecia. Klacz ta już w 1803 r. dała 
u Mosołowa źrebię Dobraja, która stała się z czasem założy
cielką dużej rodziny. Ród ten przetrwał do początków bie
żącego stulecia i w rosyjskich tablicach genealogicznych Pe- 
tiona posiada 10 generacyj krajowych. Wybitniejsze jednost
ki miał tylko w czasach dawniejszych, a należały do nich: 
Jatagan 1849 (Cesarska w Moskwie), Sarkazm 1850 (Cesar
ska w Moskwie), Mikado 1866 (Cesarska w Carskim Siole) 
i Żurnalist 1870 (Cesarska w Moskwie r Carskim Siole).

Ród ALPHA‘Y 1795 (Dragon —- Gnat), urodzonej w Anglii 
i sprowadzonej do Rosji na samym pbczątku XIX-go stulecia. 
U znanego hodowcy Miasnowa pozostał od niej bardzo cen
ny ród, który jest chlubą hodowli rosyjskiej. W tablicach Pe- 
tiona reprezentowany jest przez 422 konie, z których 11 wy
grało poważniejsze gonitwy imienne. Ród przetrwał do wojny 
europejskiej, a bardzo możliwe, że istnieje nadał w Z.S.R.R. 
Do najwybitniejszych jego przedstawicieli należały: Vengean- 
ce 1855, zwyciężczyni w Cesarskiej w Moskwie, a następnie 
znana matka w stadzie Chrenowskim; Lord Faust 1864 (Ce
sarska w Moskwie); Picador 1874 (dwukrotnie Cesarska 
w Moskwie); Vodevił 1861 (Cesarskie w Moskwie i Carskim
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Siole); Estonka 1872 (Cesarska w Carskim Siole); Mac Mahoń 
1883 (Cesarskie w Moskwie i Carskim Siole); Edeche 1894 
(Derby w Moskwie); Nemezyda II 1896 (Triochgorna i Ga- 
garińska).

W Polsce mieliśmy dwie odnogi lej rodziny: Literę 1908, 
której syn Petrarka 1913 zdobył Wielką Warszawską oraz; 
Nagrodę Weiter a w czasach ostatnich przez Enigmę 1916, 
córkę jej znaną Jeanette II 1923 M. Róga i jej doskonałego 
syna Hela 1929, zwycięzcę w Produce, Derby i Nagr, Zamoy
skiego. _

Ciekawe, że rodzina 40-ta, do której należała Alpha, już ’
dawno wyginęła na Zachodzie, a przechowała się jedynie- 
w Rosji i Polsce. W Rosji miała, według tablic Petiona, 11 ge- ‘ .
neracyj, odnoga zaś polska przedłużyła ją do 14 generacyj.

Do najstarszych rodzin żeńskich w Rosji należą również: 
Marvel 1792 (Phoenomenon — Old England Marę), która 
przetrwała do wojny europejskiej i liczyła 12 generacyj; 
Wicked Kate 1792 (Y. Marske — Serina) oraz Delpini Ma
rę 1805 (Delpini — Y. Marske Marę).

Najcenniejszymi wszakże były następujące:

LADY 1843 (Jereed — Caroline Elvina) urodzona w An
glii, importowana jako sysak wraz z matką dla stada rządowe
go w Czesmence. Ród jej zasłużył się wielce zarówno rosyj
skiej jak i polskiej hodowli. Widnieją w nim takie imiona jak: 
Estafette 1864, Kartiecz 1877, Udacza 1884, Triton 1887. 
Gayarre 1885, Sezam 1890, Testa Bianca 1893 i inne.

VISION 1834 (Vanish—Ultima) importowana w 1838 r. 
Pozostawiła cenny ród.w stadzie Czesmeńskim, w którym od
znaczały się przede wszystkim klacze. Wywodzą się z niego i 
oaksistka Columbina 1867; znakomita Sławianofiłka 1886, 
zwyciężczyni w Triochgornej, Produce, Derby i Cesarzowej
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w Moskwie; Kalifornia 1894 (Triochgorna i Gagarińska); 
Lothar 1871 (Cesarska w Moskwie); Caledonia 1897 i Kiń 
Grust4 1882.

Po za wyszczególnionymi istniało w Rosji jeszcze ponad 20 
innych rodów, które miały za sobą po kilka dziesiątków lat 
egzystencji.

Zjawisko, że hodowla rosyjska wydała dawniejsze rody niż 
Polska i miała ich więcej tłomaczy się okolicznością, że licz
ba matek w Rosji była zawsze kilkakrotnie większa niż w Pol
sce, a następnie, że w Rosji sprowadzać zaczęto folbluty 
i urządzać wyścigi o wiele wcześniej niż u nas. Ale zato rzu
ca się w oczy inne zjawisko, a mianowicie, że rody polskie 
były nn ogół większej wartokA/^osiadały gęściejsze nasilenie 
koni z klasą i cennych w hodowli i podczas gdy w liniach 
rosyjskich, na przestrzeni długich dziesiątków lat, przy znacz
nej ilości osobników, napotyka się nie dużo jednostek wybit
nych, to w polskiej hodowli widzimy większe skupienie imion 
głośnych i zasłużonych zarówno na torze, jak i w hodowli. 
V,'ynika to zapewne ze staranniejszego doboru osobników, wię
kszej umiejętności w owych czasach operowania połączeniami 
krwi, wrysyłania matek do stanówki zagranicę i pieczołowito
ści około stad. Rody polskie są bardziej skoncentrowane, pod
czas gdy rosyjskie jakby rozrzedzone.

Podczas gdy hodowcom naszym udało się ugruntować spo
rą ilość rodów żeńskich, zupełnie inaczej przedstawia się spra
wa z rodami męskimi. W ciągu przeszło stu lat, od kiedy pro
wadzoną jest u nas hodowla pełnej kiwi, nie utrwaliły się ża
dne poważniejsze rody po mieczu. Ogiery krajowe w naszych 
warunkach, jak również w całej Europie środkowej i wschod
niej, rzadko kiedy bywają dobrymi reproduktorami, a zdolno
ści w tym kierunku słabną corąz bardziej, w miarę jak koń 
pochodzi z drugiej lub trzeciej, a tym bardziej dalszej gene
racji, wychowanej w warunkach lokalnych.



Protoplasta 
zagraniczny

l-sza generacja 
krajowa

||-ga generacja 
krajowa

Ill-cia generacja 
krajowa

IV-ta generacja 
krajowa

Owen 1873
Monopol 1886
Sąsiad 1881
Ursus 1897

CHAMBERY 1892
Urwis 1902

Rivarol 1901

Craig Millar
1872 Pan Grabowski 1887

Kompromis 1896

Pan z Panów 1894

L’Adriatico 1894

Konkurent 1912

Panicz 1899
Pawiak 1907
Parys 1910

Gunnersbury
1876

Gayarre 1885
Jarema Wiśniowie- 

cki 1889

Sezam 1890

Leonidas 1895

Riz au nez 1897
Rex Barbarorum 1904
Vermouth 1913

Ruler 1910

Kremlin 1870 KORDJAN 1877

Kordecki 1883
Korjolan 1888
Campo Felice 1889
Triumf 1890
Lelum 1895

Termidor 1891
Korybut II 1900
Carlo Felice 1896
Argonaut 1902
Ezop 1904

Kontusz 1905
Viscount II 1902

Kisber ócscse
1877

Krakus 1887 Abu li far 1895
Elsinor 1896 Engageant 1907

Carlton 1883 Fluor 1902 Proporzec 1913 Czekan 1922

St. Germain
1886 Ąlaric 1904

Vadi Halfa 1914

Alaric Victor 1911

Nabab 1921
Ataman 1924

Batiar 1925

Gawot 1934
Reytan 1932
Honfleur 1931
Juras 1933

Salisbury 1884 SAC A PAPIER 1896

OSZCZEP 1912

Kartacz 1907

MOŚCI KSIĄŻE 1910

Boruta 1921
Egmont 1924
Epilog 1924
Oszbag 1929
Renegat 1914

Palatyn 1921

Figaro 1924

Kubań II 1939

Sułtan 1936
Iman 1929
Bohater II 1929
Lefevre 1930
Capstrzyk 1936
Pan Benet 1934

Perdiccas 1906 Parach ute 1916
Granat 1923 
Imperator 1929 
Jawor III 1930

Granat ill 1938

Isonomy 1875 RULER 1884

Mortimer 1892
Scoth Boy 1894

Pickwick 1896

Uzda 1904

Big Fight 1902
Dzirit 1900

Pasternak 1915

Gajda 1909
Pocker 1914

Jarosz 1906
Emir II 1927
Figiel 1928

Flying Fox 1896 Farurey 1902
Polish Galloway

1908
Paź Królowej 1911
Krasnoludek 1910

_ TT

Gamrat 1918

Partner II 1937
Turnalik 1922

Zeppelin 1929
Farurey 1929
Galloway 1930

Qui pourras? 1930 
ten dał jeszcze 

Cyprysa 1937 (V gen.)
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W tabeli przytaczam garstkę tych krajowych rodów męskich, 
które przetrwały w Polsce najdłużej. Inne, bez względu na 
sławę swych protoplastów, urwały się już w pierwszych poko
leniach. Łańcuch rodowy rozpoczynam każdorazowo od re
produktora zagranicznego, który stal się założycielem linii 
krajowej; dalsze imiona w łańcuchu są to już ogiery urodzo
ne i wychowane w kraju.

Jak z tabeli wadzimy, rody męskie utrzymywały się 
w Polsce przez 2—3 generacje, czwaita1 należy już do wyjąt
ków a istnienie piątej stwierdzić zdołałem w jednym tylko 
wypadku w linii Farurey — Krasnoludek — Turnalik — 
Qui pourras? — Cyprys.

Rody nie utrwalały się bez względu na okoliczność, czy 
należały do linij niknących także i na Zachodzie, czy też do 
najbardziej żywotnych i rozwijających się pomyślnie w Anglii 
lub Francji. Miewaliśmy reproduktory z najlepszych linij za
chodnio-europejskich, pochodzące po sławach tej iniary co: 
Stockwell, Touchstone, Hermit, Dollar, Lord Clifden, Mo-
narque. Bcnd Or, St. Simon, Persimmon, Florizel II, Energy, 
Gallinule, Le Sancy, Roi Herod^Barcaldine, Cyllene, Gtfltee 
Morę, Fervor, Flying Fox, Lmnoinj^^łsiriglass, Dark Ronald, 
Sunstar. Spearmint, Bayardo, i całym szeregu innych. Pomimo 
to linie ich po mieczu od ogierów urodzonych w Polsce nie 
zdołały utrwalić się na przestrzeni kilku nawet generacyj 
i upadły, a miejsce ich zajmowały zawsze ogiery świeżo im
portowane z Zachodu, najczęściej oczywiście z Anglii.

Jako zjawisko ogólne, zaobserwować można, że pierwsza ge
neracja krajowa jest zwykle najdzielniejszą, następne coraz 
słabsze. W pokoleniach dalszych zdarza się czasem, w drodze 
wyjątku, koń obdarzony klasą wyścigową, lecz nigdy nie jest 
on dobrym reproduktorem. Jąko^rzyklad przytoczyć można 
znakomitego na t.orze Chambery, który zawiódł w hodowli. 

Ca także/l/Adriatico, Kordecki, Triumf, Drzymała, Forward, 
Hel, Krater i cały szereg innych.
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Ciekawym i jedynym w całej naszej historii wyjątkiem 
w ogólnym tym zjawisku, że w ciągu trzech pokoleń chowa
nych w kraju nie nastąpił zanik klasy, a przeciwnie nawet 
pewne jej potęgowanie się, stanowi linia Owen 1873 — Są
siad 1881 — Chambery 1892, który dał jeszcze wysoce klaso
wą córkę Madame Ferrari, lecz dalej oczywiście wszystka się

gą wytoczyć argument, że ogół hodowców chętniej dawrał 
lepsze klacze ogierom zagranicznym i dla tego reprodukto
ry krajowe nie miały szans wybicia się. Myślę jednak, że ar
gument ten nie jest całkowicie przekonywujący. Aczkolwiek 
przyznać należy bezsprzecznie, że ogiery zagraniczne na ogół 
znajdują się pod tym względem w lepszej sytuacji, to jednak 
czynnik ten nie jest w danym wypadku decydujący. O przy
dziale klaczy rozstrzyga sława reproduktora. Te ogiery krajo
we, które zyskały sobie pewien rozgłos, otrzymywały w ciągu 
szeregu lat doskonałe, a nawet i najlepsze klacze, jak np. Ru- 
ler, Sac a Papier, Chambery, Brzask, Floreal, Sirdar i wiele 

w tym samym czasie dały konie najwyższejjklasy wyścigowej 
oraz doskonałe matki stadne.

Ludwik Grabowski chętniej od innych hodowców, posługi- 
giwał się ogierami krajowymi, a szczególnie własnej hodowli. 
W różnym czasie stanowiły w Sernikach lub do klaczy tam
tejszych były używane: Bravo le Sancy, Chambery, Duke of' 
Parma, Foscari, Koncerz, Kordjan, L‘Adriatico, Pan Grabow
ski, Sezam i wiele innych. Miały one duże pole do popisu, 
a jednakże nawet i tam nie zdołały wydać poważniejszych ro
dów męskich. Jest więc w tym zjawisku jakaś nsstfbadana—ta
jemnica przyrody, która obraca w niwecz wszystkie wysiłki ho
dowców i zmusza w rezultacie do skonstatowania smutnego, 
lecz prawdziwego stanu rzeczy, że ogier krajowy poważnej li
nii męskiej, składającej się nawet z niewielu generacyj, wy-



O & * 19
^-*2 >Z’xSÓ^zŁ<r '

dać w naszych warunkach krajowych nie jest w stanie. I ten 
to właśnie czynnik przesądza z góry konieczność stałego sprc 
wadzania do Polski, jak zresztą i wszystkich innych krajój 
Europy środkowej i wschodniej, reproduktorów 
jeśli celem hodowli pełnej krwi będzie w pierwszym rzędzie 
szybkość.

Prócz ogólnego zjawiska, że w kraju nie utrwalają się rody 
męskie i, że konie chowane w warunkach Europy wschodniej 
tracą na klasie w dalszych generacjach, daje się zauważyć je
szcze jeden moment, a mianowicie, że w ogóle konie o więk
szej liczbie osobników krajowych w rodowodzie są z reguły 
słabsze od koui z rodowodami angielskimi. Szczególnie zaś 
jaskrawo zjawisko to występuje przy większym nagromadze
niu w pedigree — ogierów krajowych.

Konie, które posiadają pod rząd trzy ogiery krajowe w pro
stej linii męskiej, albo też kilka ogierów w liniach bocznych, 
np. ojca, dziadka macierzystego, ojca babki ze strony żeń
skiej i więcej — są bardzo rzadko końmi klasowymi, a już 
prawie nigdy nie bywają dobrymi reproduktorami.

/ - ....
Dla lepszego zobrazowania tego zjawiska wybrałem kilka 

takich koni o rodowodach rdzennie krajowych, starając się 
wynaleźć między nimi jednostki stosunkowo najbardziej uda
ne. Stwierdzić jednakże musiałem, że znalezienie ich nie jest 
bynajmniej łatwe. Fakt ten potwierdza raz jeszcze, że rodo
wód rdzennie krajowy nie jest rzeczą popłatną i hodowcy uni
kają go starannie, chociaż stanówka ogierami krajowymi jest 
przeważnie tańsza i ilościowo ogierów takich jest więcej niż 
zagranicznych. Pomimo to hodowcy wolą krew zagraniczną, 
a w szczególności angielską dającą więcej rękojmi uzyskania 
w potomstwie klasy wyścigowej.

Podając poniżej wybrane przykłady zaznaczam, że dla więk
szej wyrazistości umieszczam w szachownicy rodowodowej
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tylko imiona koni krajowych, puste kratki oznaczają, że wy
stępują w nich konie zagraniczne.

Chambery 1S92

Madame de Parabere Sąsiad

Dąbrówka K o r d j a n

Wendetta Grand 
Daniel Augusta;

2 o r* O M -t O* =•<
3

Palatyn 1921

Z e y n e b Mości Książę

Cicha San Thicgo Izbica Sac a Papier

Granit 
(rosyjski)

Cięciwa II 1922

Rydzyna Proporzec

J e r z y n a Sac a Papier Fluor

Elly 
Langden Brzask

Ru- 
ler
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Paleta 1905

Z przytoczonych powyżej koni z rodowodami krajowymi 
prawdziwie klasowym był tylko Chambery, którego w ogóle 
uważać należy za fenomena i największą chlubę polskiej ho
dowli wszystkich czasów. Był on bowiem z jednej strony wy
jątkowej klasy wyścigowej z drugiej zaś — produktem na-

Gogonia 1903

G a r a n t i a 1874

P i r v e 1 i Krasne

G a z e 1 1 1 1884 Don Caesar 
de Bazan

lzborsk

Boriso- 
glebskGajda 1864

Gidra 1851 Garus

Grerriskiwa 
1843 Woin
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Thais 1918

V i 1 a Nuova Splendor

N i f o c r i s Sac a Papier

Madame Ferrari Sirdar

Pani Chorążyna Chambery

Salaman
dra

Chorąży
Świnka Madame de Parab&re

CO

2 o.

5‘

■oE— r* 3* M
5

Dąbrów 
Ra Kordian

3 o.
ST

o r 
tl> -ł

•Ł

> E <Q E
ST

r*
o. *<
3 o o
S-
5

wskroś krajowym, podczas gdy np.Rulęr, Sac a Papier i Przed
świt, jako importowane w łonie matki, były raczej dorobkiem 
■lad zagranicznych. W reprodukcji jednakże Chambery za
wiódł.

Z innych przykładów koni z rodowodami krajowymi dobrą 
była Paleta 1905, zwyciężczyni w polskim St. Leger, Rześki 
Wisły i Gagarińskiej, niezłymi: Gaston Phoebus, Bażant i Pa- 
latyn. Klacz Thais przytoczyłem jako oka^ najbardziej „kra- 
jowego“ rodowodu, na jaki udało mi się natrafić, występuje 
w nim bowiem 21 koni urodzonych w kraju.

W hodowli rosyjskiej znalazłem ciekawy przykład dłuższego 
posługiwania się ogierami krajowymi w rodzie żeńskim: Gre-
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misława 1843 — Gogonia 1903, w którym to wypadku użyto 
na przestrzeni 60 lat w 6-ciu generacjach po sobie następują
cych wyłącznie ogierów krajowych. Rodowód Gogonii wyka
zuje 46 koni urodzonych w Rosji lub Polsce. Jest to swojego 
rodzaju rekord w hodowli koni pełnej krwi angielskiej. Po
niżej przytaczam ciekawy ten rodowód; w liniach bocznych 
występuje w nim jeszcze 33 koni krajowych, których z racji 
braku miejsca nie wykazuję.

Oczywiście linia ta nie wydała nic cennego i jest interesu
jącą jedynie tym, że w ogóle zjawisko takie mogło zaistnieć.

Spostrzeżenia powyższe, dotyczące utrwalania się rodów 
męskich i żeńskich, nie odnoszą się bynajmniej do jednej tyl
ko Polski, przeciwnie zauważyć można w stosunkach europej
skich panującą ogólną regułę, że rody męskie utrwalają się 
tym trudniej, im kraj jest bardziej położony na wschód i wię
cej oddalony od klimatu i warunków hodowlanych wysp Bry
tyjskich.

Jeżeli rzucimy okiem wstecz i uprzytomnimy sobie całą hi
storię hodowli koni pełnej krwi angielskiej w krajach euro
pejskich, to stwierdzimy w interesującym nas przedmiocie na
stępujący układ stosunków.

W ANGLII najstarszym rodem męskim jest progenitura 
zdobytego pod Wiedniem The Byerly Turk‘a, urodzonego oko
ło 1679 r., a więc ród ten egzystuje mniej więcej 268 lat i li
czy 20 generacyj, a dziś zapewne i więcej. Drugi z kolei, pod 
względem dawności, ród The Darley Arabian‘a ma 244 lat 
i plus minus 21 generacyj. Wreszcie ti zeci — The Godolphin 
Barb‘a — 222 lat i około 17 generacyj.

WE FRANCJI sprawa przedstawia się już znacznie gorzej. 
Najgłębszym rodem krajowym jest potomstwo Monarque‘a, 
które w głównym swym pniu przedstawia się następująco: 
Monar que 1852 — Consul 1866 — Fripon 1883 — Le Pom-
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pon 1891 —- Prestige 1903 — Sardanapale 1911 — Fiterari 
1924 —- Casterari 1930. Poza tym istnieją liczne odnogi bo
czne lub równolegle!. Ród Mónarque‘a liczy więc 95 lat i oko
ło 10 generacyj krajowych.

We Francji egzystuje jeszcze kilka sędziwych i bardzo za
służonych rodów męskich jak:

Dollar 1860 — Androcles 1870 — Cambyse 1884 — Gar- 
defeu 1895 — Chouberskj 'BnUenr 1910 — Ksar 1918
— Tourbillon 1928 -— CHlas 1935 — z licznymi odgałęzienia
mi. Ród ten liczy 87 lat i 9 generacyj.

Ród: Flageolet 1871 — Beauminet 1877 — Chalet 1887 — 
Maximum II 1899 — Opott 1910 — Odol 1917 — Florio 
1926 — liczy 76 lat i około 10 generacyj.

Ród: Le Sancy 1884 — Le Samaritain 1895 — Isard II 1910
— Belfonds 1922 — liczy 63 lat.

Ród: Heaume 1887 —■ Le Roi Soleil 1895 — Sans Souci II 
1904 — La Farina 1911 — Bubbles 1925 — Eclair au Choco- 
lat 1935 —- liczy 60 lat. •

Wreszcie istnieje we Francji jeszcze kilka poważnych szcze
pów krajowych, które mają za sobą ponad pół wieku egzysten
cji.

W NIEMCZECH do najgłębszych i najstarszych należy ród 
Flibustier 1867 — Trachenberg 1879 — Hannibal 1891 —■ 
Fels 1903 — Laland 1917 — Serapis 1924 — Uhland 1930 
i Glaukos 1932 z mnogimi odnogami, liczy on 80 lat.

Ród: Festino 1902 —■ Pergolese 1914 ■— Aurelius 1923 -- ,
Blasius 1934 — liczy 45 lat.

Ród: Fervor 1906 — Graf Ferry 1918 — Graf Isolani 1926

W AUSTRII i na WĘGRZECH najgłębszym, jak się zdaje, ~ 
rodem krajowym jest: Dictator 1883 — Gomba 1893 — San '
Gennaro 1914 — San Gennaro II 192. i Samiel 192..
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Ród: Pardon 1896 ■ Pazman 1916 -— Naplopo 1923, który 
liczy około 50 lat.

Na ogół stwierdzić należy, że w Austrii i na Węgrze di 
ugruntowało się bardzo mało krajowych rodów męskich 
i wszystkie one są płytkie, bez większego znaczenia w hodowli, 
pomimo iż w swoim czasie hodowla austro-węgierska stała 
wysoko i sprowadzano tam wiele cennego materiału zarodo
wego.

W POLSCE najgłębszym, pod względem rozpiętości czasu, 
jest ród: Ruler 1884 — Pickwick 1896 — Pasternak 1915 — 
Figiel 1928, względnie Pasternak 1915 — Emir II 1927, co 
daje 55 łat egzystencji, jeżeli przyjąć, że Figiel lub Emir II 
dożyły do wojny 1939 r.

Ród: Sac a Papier 1896 — Mości Książę 1910 — Palatyn 
1921 - Lefevre 1930, względnie Sac a Papier 1896 — Oszczep 
1912 Boruta 1921 — Kubań II 1939 liczy 43 lata.

Ród: Farurey 1902 — Krasnoludek 1910 — Turnalik 1922 
— Qui pourras? 1930 — Cyprys 193 7 liczy 37 lat.

Ród- Alaric 1904 — Alaric Victor 1911 — Batiar 1925 — 
Juras 1933 liczy 35 lat.

W ROSJI najstarszy i najgłębszy ród, na jaki zdołałem na
trafić, jest Chołm 1855 — Alboin 1869 — Herold 1880 — Gas- 
pard 1892 — Patapon 1907 — co daje około 60 lat i 5 ge- 
neracyj krajowych.

Ród: Ruler 1884 — No Rule 1899 — Don Jouan 1914 — 
Dago 1922 — Harry 1930. względnie Ruler 1884 — Rule for 
Ever 1899 — Romuł 1907 — Rauł 1918 — Rani II 1933 li
czą około 60 lat.

Ród: Faugh a Ballagh 1880 — Alphonse Daudet 1897 — 
Pinch Beck 1904 — Paliwoda 1910 y^o^^Jat

Ród- Floreal 1908 — Tagor 1915 — Granit 1931 — Dagar 
1935 (wygrał Derby w Moskwie w 1938 r.) ma około 35 lat.
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Skreślony powyżej obraz utrwalania się rodów' męskich jest 
tylko pobieżny, bez precyzyjnego wykończenia szczegółów, 
gdyż brak najnowszych tablic genealogicznych i ostatnich to
mów’ obcokrajowych ksiąg stadnych nie pozwolił mi na opra
cowanie bardziej detaliczne i dociągnięcie odnóg aż do chwili 
bieżącej. Lecz dla wyjaśnienia omawianej kwestii wystarcza 
w zupełności szkic ogólny, bez starannego wykończenia szcze
gółów, poprzestając na wskazaniu samej skali i zasięgu ro
dów męskich w różnych krajach Europy.

Z powyższego zestawienia widać, jak im dalej na wschód 
od Golfsztroinu i warunków’ hodowlanych Anglii, pogarsza się 
sytuacja pod względem gruntowania się krajowych rodów mę
skich. W Anglii, gdzie powstała rasa pełnej krwi, siłą rzeczy 
rody są najstarsze, liczą od 222 do 268 lat i mają po 20, a dziś 
nawet i więcej generacyj. We Francji spadek wynosi odrazu 
przeszło o połowę, bo najstarszy ród Monarque4a liczy 95 lal 
i posiada około 10 generacyj, ale poza tym jest kilka rodów 
blisko tego stojących i rachujących sobie po 87 — 60 lat egzy
stencji. W Niemczech widzimy jeden tylko sędzimy ród, li
czący 80 lat, który stworzył Flibustier, natomiast inne odbie
gają od niego znacznie i mają za sobą 45—40 i mniej lat- 
W Austrii i na Węgrzech sprawa przedstawia się wyjątkowo 
źle, pomimo głośnej w swoim czasie hodowli i wielkich na nią 
nakładów; najgłębszy ród, jaki zdołałem odnaleść, liczy za
ledwie około 50 lat. W Polsce rody męskie są również nie
liczne i blade, a najpoważniejsze wykazują 35—55 lat bytu, 
mając 4-—5 generacyj. W Rosji, podobnie jak w Polsce, rody 
po mieczu utrzymywały się na przestrzeni 35—60 lat, docho
dząc do 5 generacyj, a potem zawsze ginęły.

Dla studiów w kwestii ustalania się rodów’ męskich było by 
niezmiernie ciekawe, a prawdopodobnie nawet i decydujące, 
doświadczenie, jak wyglądała by sytuacja, gdyby ogiery krajo
we z Polski i innych krajów Europy środkowej były kupo
wane na Zachód i tam używane do hodowli elitowej. Przypu-
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szczam, że nastąpiło by zjawisko odwrotne i że w warunkach 
tamtejszych, a zwłaszcza angielskich, zakorzeniły by się rody 
od silniejszych indywidualnie jednostek jak np.: Rulera, Sa? 
a Papier, Przedświta itp. Niestety doświadczeń takich nigdy 
nie przeprowadzano, bo nikt z hodowców zachodnich nie od
waży się kupić reproduktora na wschodzie i używać go w sta
dzie. Możemy tylko suponować, iż rezultat był by pomyślny 
na podstawie zjawiska, że niektóre ogiery zachodnio-europej
skie, zanim kupione zastały do nas, lub krajów ościennych, 
były już używane do hodowli na Zachodzie, pozostawiły tam 
dobry przychówek i podczas gdy u nas nie utrwaliły się po 
nich rody męskie, to w Anglii, Francji, a nawet i Niemczech 
rody takie powstały i odegrały poważną rolę w tamtejszej ho
dowli. A więc np. importowany do Janowa z Francji Consul 
1866 nie dał u nas nic, natomiast w ojczyźnie swej ugruntował 
wielki ród: Consul 1866 — Fripoft 1883 — Le Pompon 1891 
— Prestige 1903 — Sardanapale 1911 — Fiterari 1924 — 
Casterari 1930.

Innym razem sprowadzony przez Ksawerego Branickiego 
Reverend 1888 także u nas przeszedł bez większego śladu, na 
Zachodzie natomiast dał ród: Reverend 1888 — Caius 1900 —_ 
Turmfalke 1910 — Chrysolith 1918.

Angielski Louviers 1906 dał w Rosji mały i słaby ród: Lou- 
viers 1906 '— Frazer 1918 — Siłacz 1927 — Salut II 1934, 
podczas gdy w Anglii i Niemczech pozostawił o wiele warto
ściowszą progeniturę w postaci: Louviers 1906 — Landgraf 
1913 — Ferro 1923 —■ Athanasius 1931 — Orator 1938- s't?

Trójkoronowany Galtee Morę w Polsce i Rosji dal zupełnie 
nikłej wartości rody jak np.: Galtee Morę 1894 — Irish Lad 

• 1900 — Araschan 1909 — Agitee 1917, natomiast, sprzedany 
do Niemiec, pozostawił tam: Galtee Morę 1894 — Fervor 
1906— Graf Ferry 1918 —r Graf Isolani 1926 — Walzer- 
koenig 193..
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Znakomity Bona Vista wydał w Anglii ród tej miary co: 
Bona VistaJL889--r— Cyllene 1895 — Polymelus 1902 — Pha- 
laris 1913 k— Pharos 1920 — Pharis 1936. Poza tym Pharos 
dał Cameronian‘a 1928 i słynnego Nearco 1935, przez których 
z pewnością ród zostanie przedłużony. Tymczasem ten sam 
Bona Vista, nabyty w 1897 r. do Węgier, pozostawił już tylko: 
Bona Vista 1889 — Beregvdlgy 1900 — Balaton 1907 — Ba- 
dącsony 1915.

Przytoczone przykłady świadczą, że te same ogiery, które 
tam potrafiły dać rody, u nas tego nie są w możności do- 
kazać.

Przystępując do badań nad powstawaniem i gruntowaniem 
- ę krajowych rodów męskich w pełnej krwi angielskiej, ba
czyć należy pilnie, czy nie zachodzą jakie czynniki uboczne, 
mogące zaciemnić obraz i doprowadzić do wysnuwania wnio
sków niesłusznych. Dla przykładu przytoczyć można chociaż
by wypowiadane dość często zdanie, że w Niemczech i Rosji 
Radzieckiej potrafiono w czasach ostatnich wyprodukować 
własne ogiery, które odznaczają się wielką dzielnością i przez 
szereg już lat nieodmiennie zajmują naczelne pozycje na liście 
wygranych. Istotnie, zarówno w jednym jak i drugim kraju 
w okresie lat 1923—*1943 na czele wygranych stały wciąż 
ogiery krajowe i potworzyły się nawet dość liczne gałęzie ro
dów męskich, niezbyt naturalnie głębokich, -ale odgrywających 
w hodowli miejscowej poważną rolę. Otóż mniemanie, że obe
cnie rody takie umieją hodowcy stwarzać, gdy dawniej tego 
nie potrafili, może być słuszne w pewnej tylko mierze. Przy
czyna główna powyższego stanu rzeczy leży jednakże całkiem 
gdzieindziej

W obydwu krajach życie polityczne i gospodarcze tak się 
uiożylo w dobie ostatniej, że zaprzestano sprowadzać z Anglii 
i Francji drogie ogiery, a posiłkowano się głównie produktam: 
własnymi. Siłą rzeczy, nie napotykając konkurencji zagrani
cznej, ogiery krajowe zajmowały swobodnie naczelne pozycje
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na liście wygranych, a stopniowo g-untować się mogły rów
nież i rouy krajowe, tym bardziej, że w Niemczech hodowla 
ostatnio : robiła istotnie wielkie postępy. Nie mniej, nie ulega 
żadnej wątpliwości, że sprawa przyjęła by całkiem inny obrót, 
gdyby utrudnienia współczesnego syatemu polityki gospodar 
czej w postaci systemu clearingowego, przepisów dewizowych, 
ogólnego braku gotówki, a wreszcie nawet po prostu zakazu 
^prowadzania koni z zagranicy nie istniały i gdyby trwał na
dal swobodny wwóz, opierający się jedynie na rachunku opla 
calności, jak to miało miejsce za czasów dawniejszych.

Nie chcę być źle zrozumianym i nie twierdzę bynajmniej, 
ze jest to polityka błędna i dla hodowli krajowej szkodliwa, 
przeciwnie ma ona swoje bardzo poważne racje, ale jest to 
zagadnienie zupełnie innej natury i nie należy do omawiane
go tematu. Jeśli natomiast brać pod uwagę jedynie kwestię 
,,klasy wyścigowej44, to niewątpliwie łatwiej i w wryższym sto
pniu osiągnąć ją można, posiłkując się importami z Anglii 
i Francji, dopóki hodowla tamtejsza stać będzie na poziomie 
najwyższym jak dotąd. Przj wolnej konkurencji ogierów kra
jowych z importami z Zachodu, te ostatnie zawsze będą góro
wały, gdyż warunki wychowu i możność osiągania tego, co na
zywamy klasą wyścigową, są tam o wiele lepsze niż w kra
jach położonych bardziej na wschód.

Zjawisko powyższe obserwujemy w historii hodowli na prze
strzeni ponad 100 lat, występuje ono we wszystkich krajach 
Europy z wielką stałością i nie zna większych odchyleń, jeśli 
nie zachodzą jakieś czynniki uboczne, jak zarządzenia poli
tyki gospodarczej, zmieniające zagadnienie w swym założe
niu. W normalnych warunkach wolnej konkurencji, rody żeń
skie powstają z względną łatwością, nie wykazują specjalnych 
tendencyj do szybkiego upadku i obniżania się klasy wyści
gowej, jak i hodowlanej, natomiast rody męskie im dalej na 
wschód, tym udają się trudniej i nie są zdolne do wydawania 
po kilku generacjach jednostek wybitnych, szczególnie w ho-
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dowli. We wschodniej Europie, począwszy już od Niemiec po 
za Nadrenią, a dalej w Polsce, Czechach, Austrii, Węgrzech, 
Rumunii i Rosji nie są znane wypadki, aby ogiery w 3-ej ge
neracji krajowej stawały się wybitnymi, a nawet tylko dobry
mi reproduktorami. Nawet i w drugim pokoleniu bywa! to 
stosunkowo bardzo rzadko.

Zjawisko powyższe występuje z taką stałością i na tak dłu
giej przestrzeni czasu, że zaliczyć je trzeba do rzędu reguł 
przyrodniczych, w stosunku do których człowiek jest bezrad
ny i w ciągu całego XIX i połowy XX stulecia nie potafil 
trudności tych przezwyciężyć.

Procesy gruntowania się rodów męskich i żeńskich dają nie
zmiernie ciekawe tematy do rozważań myślowych. Na czoło 
wybija się oczywiście zagadnienie — dlaczego rody żeńskie 
utrwalają się w Polsce jak i całej Europie wschodniej i nie tra
cą nic ze swej dzielności, natomiast rody męskie wyraźnie za
tracają klasę i znikają z powierzchni. Wyczerpująca odpo
wiedź na to pytanie była by wydarciem głębokich tajemnic 
przyrody, na co nie myślę bynajmniej się porywać, zgrubsza 
jednak postaram się zjawisko to wytłumaczyć tak, jak sam je 
pojmuję.

Bytowanie w warunkach zachodnio-europejskich, a szcze
gólnie angielskich, daje możność rozwinięcia się w rasie peł
nej krwi kompleksu tych czynników, które w sumie dają wy
soką klasę wyścigową. W pierwszym rzędzie odgrywać tu musi 
rolę klimat angielski, sprzyjający niezmiernie porostowi traw, 
a także dobre warunki glebowe. Pastwiska angielskie są bez
konkurencyjne, a możność przebywania na nich źrebiąt i ma
tek prawie przez okrągły rok wywiera bardzo dodatni wpływ 
na rozwój organizmu. Poza tym niewątpliwie grają tu rolę 
doskonałe warunki techniczne wychowu i treningu, talent ho
dowlany tego narodu, duża ilość posiadanego materiału, z któ
rego odbywa się selekcja, wielka zamożność itp. okoliczności. 
Im dalej na wschód, tym warunki po temu są gorsze i konie
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przenoszone w inne środowisko klasę wyraźnie zatracają, 
szczególnie w dalszych generacjach.

Konie z rodowodami o większej ilości ogierów krajowych 
w liniach bocznych, tj. ojciec matki, ojciec babki itd. mają 
mniej szans powodzenia od współbraci z rodowodami angiel
skimi. Najmniej natomiast niebezpieczną jest obecność w ro
dowodzie głębszej linii macierzystej czysto krajowego pocho
dzenia. Nawet większa ilość klaczy krajowych w bocznych li
niach nie jest szkodliwą, o ile przeplatane są one ogierami 
zagranicznymi dużej dzielności i dobrego pochodzenia.

Ponieważ utrata dzielności uzależniona jest szczególnie od 
ogierów i, że tak powiem stopnia oddalenia ich od pra-ojczy- 
zny — Anglii, więc na tej podstawie można snuć przypusz
czenie, że ogier jest przede wszystkim nosicielem i osobnikiem 
przekazującym klasą wyścigową oraz późniejsze zdolności re- 
produktorskie. Rola pierwiastka żeńskiego jest tu wyraźnie 
skromniejsza. Zaznaczam jednak, że nie neguję bynajmniej 
znaczenia matki w hodowli. Skierowuję tylko uwagę Czytelni
ka na moment, że matka też posiada rodowód i w nim wystę
puje szereg ogierów, od których zależy przyszłość przy
chówku.

Znanym jest także fakt, że klacze krajowe, łączone z ogie
rami zachodnio-europejskimi, a szczególnie angielskimi, dają 
dobre potomstwo i hodowla taka nie upada, natomiast łączone 
z ogierami krajowymi nie są zdolne utrzymać rasy na śred
nim nawet poziomie. Również łączenie importowanych kla
czy z ogierami krajowymi daje dużo mniej pomyślne rezulta
ty od posługiwania się reproduktorami angielskimi na kla
czach krajowych.

Za tym samym przemawia również i to zjawisko, że dużo 
częściej zdarza się, iż mierna pod względem kariery wyści
gowej klacz daje wybitne konie, niż odwrotnie, aby ogier 
„outsider44 stał się ojcem wybitnego potomstwa. Oczywiście 
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w dziedzinie tej zdarzają się wyjątki. Lecz ogólnie rzecz bio- 
rąe zjawisko powyższe powszechnie jest znane.

Reasumując więc wszystko powiedziane wyżej, stwiedzić 
rakży, że w Europie środkowej i wschodniej ogiery krajowe, 
o ile są pierwszą generacją lokalną, mogą niekiedy wydawać 
konie klasowe na torze, lecz dużo już mniej szans posiadają 
do wydania możliwego reproduktora. Ogiery zaś pochodzące 
z dalszych generacyj krajowych, szanse zarówno w pierwszym 
wypadku, jak i w drugim — mają coiaz niniejsze, przy czym 
jednak zawsze dużo prędzej zdarzyć się może po nich koń 
dobrze biegający na torze niż reproduktor w stadzie.

Na zakończenie pragnę jeszcze zaznaczyć, że rozprawka ni- 
n:ejsza ma za zadanie zanalizowanie kwestii ustalania się ro
dów męskich i żeńskich w hodowli koni pełnej krwi angiel
skiej jako zagadnienia samego w sobie bez przenoszenia go 
jako praktycznej wskazówki do takiej czy innej polityki hodo
wlanej w stosunku do zwykłej hodowli użytkowej. Nie należy 
wyciągać z tej pracy wniosku, iż uważam za wskazane sprowa
dzanie jak najwięcej folblutów z Anglii i Francji; to zależy od 
lokalnej sytuacji gospodarczej kraju i na tym miejscu nie będę 
się tym przedmiotem zajmował. W przedłożonych rozważa
niach chodziło tylko o przeanalizowanie tematu od strony teo
retycznej tylko w odniesieniu dó jednej rasy pełnej krwi an
gielskiej, wziętej samej w sobie i w warunkach, w jakich 
kształtowała się ta rasa i żyła w ciągu ostatniego stulecia.
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