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Konie towarzyszyły człowiekowi od czasów neolitu. Od 
zarania dziejów były także wykorzystywane podczas dzia-
łań wojennych, służąc najpierw jako siła pociągowa do 
rydwanów, później także jako wierzchowce. Dla badaczy 
zajmujących się historią wojskowości określenie dokład-
nych możliwości wykorzystywanych dawniej zwierząt ma 
istotne znaczenie, zwłaszcza podczas rekonstruowania 
przebiegu bitew z udziałem konnicy.

Tymczasem niejednokrotnie, zwłaszcza w odniesieniu 
do wcześniejszych epok, jedynym dostępnym sposobem 
uzyskania realistycznego obrazu przeszłości (odnośnie 
możliwości wykorzystywanych zwierząt) jest oparcie 
wniosków na danych pozyskanych przez archeologów, 
a zwłaszcza na danych archeometrycznych wynikających 
z analizy materiałów osteologicznych. Niestety, w więk-
szości przypadków są to jedynie uśrednione statystycz-
nie rezultaty pomiarów kości długich pozwalających na 
określenie wysokości koni w kłębie, jako że kompletne 
szkielety stanowią raczej rzadkość. Paradoksalnie, więk-
szość tego typu znalezisk pochodzi z czasów starożytnych, 
kiedy stosowany obrządek pogrzebowy sprzyjał depo-
zycji ciał koni, natomiast w czasach późniejszych coraz 
silniejsza dominacja religii monoteistycznych położyła 
kres takim zwyczajom. W czasach średniowiecza resztki 
pokonsumpcyjne stanowią już większość możliwych do 
uzyskania materiałów, a określenie wysokości w kłębie 
i grubości kończyn pozostaje jedynym możliwym do wy-
konania zabiegiem badawczym pozwalającym na zbada-
nie przemian w morfologii koni. Wobec braku znalezisk 
kostnych niejednokrotnie jesteśmy skazani na informa-
cje pochodzące z dość bałamutnych źródeł ikonograficz-
nych, podlegających wielu deformacjom ze względu na 
obowiązujące kanony artystyczne lub niedoskonałości 
warsztatu twórców1. Ta sama zasada dotyczy także prze-
kazów pisanych, zbyt często skłonnych do retorycznej 
przesady i dlatego też dane takie mogą jedynie stanowić 
uzupełnienie wniosków opartych na danych archeome-
trycznych.

Wobec niedostatku dostępnych danych z przeszłości 
sięgnięcie po współczesną wiedzę hipologiczną wydaje 
się zabiegiem naturalnym i całkowicie uzasadnionym. Pa-

1  Johnstone 2003: 35–37.

miętajmy jednak, że metoda ta ma pewne istotne ogra-
niczenia. Większość tego typu zabiegów nie uwzględnia 
bowiem bardzo istotnego czynnika, jakim jest postęp 
hodowlany. Mamy więc naturalny w tych warunkach 
konflikt interesów, kiedy to hodowcy starają się uzyskać 
materiał o możliwie najlepszych walorach użytkowych, 
zaś historycy wojskowości i archeolodzy woleliby badać 
zwierzęta najbardziej zbliżone do ich pierwowzorów. 

Pamiętajmy, że konie nieustannie podlegały zmianom, 
nawet zwierzęta żyjące w stanie dzikim podlegały prze-
mianom wskutek procesów krzyżowania losowego, rzecz 
jasna bez udziału człowieka. Jednak już po udomowieniu 
poczęto stosować krzyżowanie selekcyjne prowadzące 
do wzmocnienia danej cechy lub cech, np. szybkości lub 
wytrzymałości2. Zabiegi te, na początku czysto intuicyjne, 
zaczęto opierać na nabytej wiedzy, chociaż nie dysponu-
jemy rzetelnymi dowodami naukowymi dotyczącymi daty 
wprowadzenia metod selekcji opartych na zebranych 
doświadczeniach, np. nie wiemy odkąd ludzkość po-
częła stosować, w celu utrwalenia genów, krzyżowanie 
wsteczne. W innych przypadkach dysponujemy przesłan-
kami pozwalającycmi datować wprowadzenie innowacji 
w dziedzinie hodowli. 

Na przykład, Asyryjczycy jako pierwsi poczęli świado-
mie wykorzystywać wpływ efektu heterozji (skrzyżowanie 
dwóch osobników różniących się znacząco pod względem 
genotypu zazwyczaj powoduje wybujałość potomstwa). 
Zabiegi takie wymagały jednak posiadania koni o zróż-
nicowanym pochodzeniu. Królowie asyryjscy dobrze 
rozumieli tę potrzebę i dlatego często domagali się od 
podbitych ludów danin w postaci stad koni. Organizowali 
też wyprawy w celu zdobycia dużych liczb tych zwierząt; 
obiektem ich zainteresowania były zwłaszcza tereny po-
łożone na wschód od gór Zagros. Do tego zadania zostali 
powołani specjalni urzędnicy, zwani musarkisu. Byli oni 
odpowiedzialni za zapewnienie stałych dostaw koni re-
montowych. O tym, jak ważne to było zadanie, świadczy 
fakt, że urzędnicy ci byli nadzorowani bezpośrednio przez 
monarchę, bez ingerencji gubernatorów poszczególnych 
prowincji. Wszystkie konie w końcu trafiały do stajni kró-

2   Wyczerpujący opis obecnie stosowanych metod hodowlanych 
zob. Żuk, Wierzbicki i Żatoń-Dobrowolska 2011.
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lewskich, zwanych ekal masharti. Tam zwierzęta te zo-
stawały poddawane żmudnemu szkoleniu, podobnie jak 
i ich przyszli jeźdźcy3. Jednakże długoterminowe skutki 
tych działań były dość nieoczekiwane. Na terenie pół-
nocnej Mezopotamii i zachodniego Iranu zgromadzono 
duże stada zwierząt rozmaitego pochodzenia. Wkrótce 
potem zaczęto krzyżować je ze sobą. Stworzono więc po-
pulację zawierającą zróżnicowaną pulę genów, składają-
cą się ze zwierząt zdrowszych, niezagrożonych depresją 
inbredową. Wtedy też zaobserwowano, że potomstwo 
poszczególnych zwierząt, różniących się budową i pocho-
dzeniem, staje się wyższe od rodziców4. Nie ulega wąt-
pliwości, że w starożytnej Asyrii hodowcy próbowali wy-
korzystać tę regułę. Ich celem było uzyskanie wyższych, 
a więc bardziej przydatnych na polu walki zwierząt. Po-
trzeba było jednak kilku pokoleń i wielu lat doświadczeń 
aż pożądana cecha mogła zostać uznaną za stabilną. Nie-
mniej, dzięki pracy asyryjskich królów i ich następców, 
perskich królów królów, powstały pierwsze duże konie. 
Były to tak zwane konie nesajskie, wspominane przez 
Herodota i Strabona5.

Cechy fenotypowe koni podlegały nieustannym zmia-
nom wskutek rozmaitych ludzkich ingerencji w proces 
doboru naturalnego. Na przestrzeni dziejów stosowa-
no rozmaite metody krzyżowania, przy czym nie zawsze 
było to przemyślane działanie, jak w przypadku celo-
wego krzyżowania rasotwórczego. Przykładem może tu 
być wymieszanie genów koni pełnej i czystej krwi dla 
stworzenia rasy koni angloarabskich. W przypadku gdy 
jakaś społeczność uzyskała dostęp do zwierząt bardziej 
wartościowych (wyższych, wytrzymalszych, masywniej-
szych, itp.) stosowano jedno- lub dwukrotny dolew krwi 
rasy uszlachetniającej w celu polepszenia jakości miej-
scowego pogłowia6. Czasem konie „z importu” posiadały 

3   O asyryjskim systemie dostaw koni remontowych zob. Healy i 
McBride 1991: 21.

4   Zjawisko to jest spowodowane efektem heterozji – lub bardziej 
precyzyjnie – wybujałością mieszańców. Jest to zjawisko polegają-
ce na zwiększeniu wartości fenotypowej cech ilościowych pierw-
szego pokolenia mieszańców w odniesieniu do homozygotycznych 
rodziców, por. Prawocheński 2010: 497. Zgodnie ze współczesną 
nauką zmienność fenotypowa jest zależna od interakcji pomiędzy 
zmiennością genetyczną a środowiskową, zob. Charon i Świtoń-
ski 2006: 179–180. Dzisiaj używamy markerów genetycznych, aby 
przewidzieć rezultaty hodowli. Można przypuszczać, że wiedza 
Asyryjczyków w tej materii nie była czysto intuicyjna, lecz opar-
ta na obserwacjach. Davis (1989: 39–40) wspomina o pewnych 
średniowiecznych metodach hodowli koni, w których ludzka rola 
została ograniczona. Jednak w celu uzyskania większych zwierząt, 
takich jak średniowieczne konie bojowe, były potrzebne bardziej 
rygorystyczne metody selekcji, w takim przypadku ogiery musiały 
zostać oddzielone od klaczy w celu uniknięcia niekontrolowanego 
krycia, por. Davis 1989: 41. Ustanowienie specjalnych nadzorców 
zwanych musarkisu może sugerować, że taki zaawansowany sys-
tem hodowlany mógł być znany już starożytnym Asyryjczykom.

5  Herodot, Dzieje 3. 106; Strabo, Geografia. 5. 525. 
6   Według Liwiusza (43.5) w 170 roku p.n.e. Cincibulus, król zaal-

pejskich Galów zagniewany na Rzymian z powodu zatargów gra-
nicznych, został ugłaskany darem w postaci dwóch koni wraz z 
rzędami. Bracia króla w tym samym czasie wystarali się u rzym-

tak wiele cech pożądanych, że wskutek napływu nowych 
osobników ich materiał genetyczny stopniowo wypierał 
geny zastanej populacji. Czasami krzyżowano po prostu 
osobniki różnych ras, tworząc mieszańce. Pamięć o doko-
naniach szczególnie wartościowych osobników, przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie w formie tradycji ustnej, 
zapoczątkowała krzyżowanie według linii (po wybitnych 
reproduktorach). Chęć utrwalenia pewnych cech spra-
wiała, że stosowano krzyżowanie w pokrewieństwie, i to 
przy ryzyku wystąpienia depresji inbredowej. Stosowano 
też chów wsobny.

Wszystkie wymienione wyżej uwarunkowania spra-
wiały, że rasy koni podlegały nieustannym zmianom, przy 
czym w czasach dawniejszych selekcji osobników doko-
nywano głównie na podstawie cech fenotypowych, wi-
docznych na pierwszy rzut oka, bądź na podstawie cech 
fenotypowych potomstwa; do tego dochodziła intuicyjna 
selekcja na podstawie genotypu, według linii. Od XIX w. za-
częto stosować bardziej zaawansowane metody naukowe.

Na przestrzeni wieków modyfikację cech fenotypo-
wych osobników danej rasy, nawet bardzo podobnych 
do siebie pod względem genetycznym, mogła powodo-
wać także zmiana warunków środowiskowych, taka jak 
zmiana ukształtowania terenu, typu gleby, klimatu, paszy, 
warunków przetrzymywania, np. zmiana paszy na bogat-
szą w białko. Rozpowszechnienie się w czasach rzymskich 
zwyczaju skarmiania paszy z dodatkiem lucerny pozwoliło 
na wyhodowanie silniejszych osobników.

W przeszłości najmniejszym zmianom podlegały konie 
tzw. „ras prymitywnych”, blisko spokrewnionych z dzikimi 
tarpanami (ryc. 1), przez długi czas podlegających wpły-
wom naturalnego środowiska, mało zmodyfikowanego 
przez człowieka. Do tej kategorii można zaliczyć np. ko-
niki polskie7, tzw. konie z Dülmen, wszystkie rasy kuców 
z Wysp Brytyjskich, a także konie hodowane na stepach 
Eurazji, takie jak kuce baszkirskie czy mongolskie. Tak 
więc historycy zajmujący się podbojami starożytnych 
Celtów czy Germanów lub średniowiecznych Mongo-
łów dysponują znakomitą bazą porównawczą. Współ-
cześnie uzyskane wyniki dotyczące możliwości tych ras, 
np. prędkości osiąganej podczas poruszania się poszcze-
gólnymi chodami, progów wytrzymałości8, itp. są abso-
lutnie porównywalne. Pamiętać należy tylko o tym, że 
jeźdźcy z przeszłości byli nieco niżsi i lżejsi od większości 
współczesnych ludzi. Różnicę tę z powodzeniem niweluje 
świadomość, że większość starożytnych i średniowiecz-

skich senatorów o prawo zakupu dalszych dziesięciu osobników 
i o pozwolenie na wywóz ich z Italii. Jak widać, Rzymianie starali 
się utrzymywać monopol na konie wysokie i zgoda na ich eksport 
leżała w gestii senatu republiki. Bez wątpienia osobniki te posłu-
żyły polepszeniu jakości galijskiego pogłowia koni, por. Hyland 
1990: 21.

7   Choć koniki polskie były hodowane przy zachowaniu reżimu do-
tyczącego zachowywania pewnych cech fenotypowych, takich 
jak myszate umaszczenie, lub morfologicznych, jak utrzymywa-
nie określonego wzrostu, to jednak w początkach istnienia rasy 
pozwalano sobie na większą dowolność, por. Jaworski 2003: 7.

8  Przykład takich prób: Uppenborn i Schwark 1995: 204–295.
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nych wojowników musiała wykorzystywać jakieś, choćby 
tylko podstawowe, uzbrojenie ochronne. 

Zupełnie inaczej wygląda sprawa z rasami koni podle-
gającymi silnym przekształceniom wskutek intensywnej 
intencjonalnej selekcji i ekspozycji na zmiany czynników 
środowiskowych. Za przykład niech posłużą tu konie czy-
stej krwi arabskiej (ryc. 2) znane w Europie od czasów 
rzymskich; czaszkę takiego konia znaleziono np. w obozie 
wojsk posiłkowych w Newstead w Anglii9. Wierzchowców 
wspomnianej rasy używali też łucznicy konni orientalne-
go pochodzenia, przedstawieni na nagrobkach z Mo-
guncji z pierwszego wieku n.e.10. Niemniej współcześnie 
hodowane w Europie konie arabskie, pochodzące od 
zwierząt zakupionych w XIX w. na terytorium Lewantu 
przez rozmaitych entuzjastów, takich jak Henryk Rze-
wuski, po latach przebywania w stadninach kresowych 
zmieniały się na korzyść. I choć współczesne osobniki pod 

  9  Hyland 1990: 25; 1993: 43.
10  Schleiermacher 1984: 106–107; Junkelmann 1992: 164–165.

względem większości cech morfologicznych przypomina-
ją swoje pustynne pierwowzory, to jednak zmiana wa-
runków środowiskowych (zmiana ubogich w paszę ziem 
Arabii na bogate w pastwiska stepy kresów) oraz zasto-
sowane ostrzejsze kryteria selekcji sprawiły, że dzisiej-
sze konie czystej krwi są szybsze, wytrzymalsze i nawet 
nieco wyższe od swoich przodków11. Tak więc historycy 
podbojów arabskich, próbując zrekonstruować przebieg 
ówczesnych walk, podczas wykorzystywania danych hi-
pologicznych powinni brać poprawkę na zmiany, które 
zaszły wskutek postępu hodowlanego. Niestety, nie da 
się na gruncie współczesnej nauki określić, jak bardzo 
powinniśmy obniżyć wszystkie wskaźniki. Należy również 
pamiętać, że tolerancja na trudne warunki, takie jak upał 

11   Prawocheński 2010: 112–114, 128, 262–276, zob. zwł. 268 o 
stosunkowo niskim wzroście koni arabskich z pustyni. Wyższy 
wzrost koni arabskich hodowanych w Polsce i na Węgrzech jest 
spowodowany żywieniem, por. 265; zob. też Edwards 2001: 
64–65, 76–77.

Ryc. 1. Koń w typie prymitywnym, spo-
krewniony z tarpanem – konik polski  
(rys. R.A. Gawroński)
Fig. 1. A “primitive” tarpan horse related to 
the Polish small horse – konik polski  
(drawn by R.A. Gawroński)

Ryc. 2. Koń w typie orientalnym – koń arab-
ski (rys. R.A. Gawroński)
Fig. 2. An “oriental type” Arabic horse 
(drawn by R.A. Gawroński)
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lub niedostatek wody i paszy, mogła być wyższa u koni 
z przeszłości, w przeciwieństwie do współczesnych osob-
ników, hodowanych w stajniach.

Podobnie jest w przypadku koni achałtekińskich, jed-
nej z najstarszych ras na ziemi. Ciała koni, przypominają-
cych pod względem cech morfologicznych zwierzęta tej 
rasy, zostały odnalezione w kurhanach Scytów ałtajskich 
w Pazyryku12. Współczesne osobniki hodowane w Turk-
menistanie, choć nie podlegały tak drastycznym zmianom 
środowiskowym jak konie arabskie, zostały nieco zmody-
fikowane wskutek procesów intensywnej intencjonalnej 
selekcji, popartych współczesną wiedzą naukową13. Tak 
więc, podobnie jak w przypadku koni czystej krwi, pod-
czas wykorzystywania danych hipologicznych dotyczą-
cych wspomnianej rasy powinniśmy z pewną rezerwą 
spoglądać na rezultaty współcześnie prowadzonych prób 
wytrzymałościowych. Niestety, znowu zabieg taki będzie 
pochodną bardziej intuicji niż nauki, ponieważ nie dys-
ponujemy wiarygodnymi danymi z odległej przeszłości.

Problem zaczyna się w momencie, gdy żadna ze 
współcześnie hodowanych ras nie jest genetycznie po-
wiązana ze zwierzętami z przeszłości. W takim przypadku 
szuka się ras podobnych pod względem cech fenotypo-
wych, wykorzystując do tego celu zarówno dane arche-
ometryczne jak i źródła ikonograficzne. Dla przykładu, 
Marcus Junkelmann, chcąc uzyskać dane dotyczące użyt-
kowania rzymskiej konnicy, wykorzystał do tego celu rasę 
siwych koni z Camargue zbliżonych wyglądem i wielkością 
do ich rzymskich pierwowzorów14 (zwierzęta te mają ok 
145 cm w kłębie15).

Takie podejście niesie ze sobą jednak dwa niebez-
pieczeństwa: po pierwsze, współcześni jeźdźcy różnią 
się wzrostem i wagą od ludzi z przeszłości – zazwyczaj 
są wyżsi i nieco ciężsi. Nawet jeśli dokonuje się badań 
eksperymentalnych na podstawie danych z epoki i przy 
użyciu replik sprzętu jeździeckiego charakterystycznego 
dla danego okresu, to rzadko się zdarza by uwzględniano 
takie niuanse jak zmiana sposobu rozkładu ciężaru jeźdź-
ca wskutek zastosowania wiernej repliki siodła z zamierz-
chłych czasów dla współczesnego człowieka. O ile więc 
dane dotyczące charakterystyk wypływających z cech 
morfologicznych danej rasy, np. długości wykroku czy 
promienia skrętu, są absolutnie porównywalne, to już 
wyniki dotyczące np. szybkości poruszania się poszcze-
gólnymi chodami czy wytrzymałości należy nieco zmody-
fikować ujemnie uwzględniając ten czynnik.

12   Wśród ciał wierzchowców Scytów ałtajskich znalezionych w Pazy-
ryku były pozostałości dwóch typów koni: niskorosłych koników 
spokrewnionych z tarpanem i nieco wyższych i delikatniejszej 
budowy zwierząt, przypominających dzisiejsze konie achałtekiń-
skie, por. Hyland 1990: 22–23. Fotografię jednego z odkrytych 
koni ałtajskich przypominającego dzisiejsze konie achałtekińskie 
zamieścili Kharamov i Glazovskaya 2003: 50.

13  Prawocheński 2010: 257–258; Edwards 2001: 74–75.
14  Junkelmann 1990: 250–252.
15  Junkelmann 1990: 46; Edwards 2001: 260–261.

W takim przypadku ideałem byłoby takie dobranie 
wykorzystywanej rasy, aby odpowiadała nie tylko da-
nym archeologicznym, ale również i zmianom w wyglą-
dzie jeźdźców. Należy także pamiętać, by używać odpo-
wiednio zmodyfikowanych replik sprzętu jeździeckiego 
i uzbrojenia. Na przykład, służące w jeździe rzymskiej 
konie miały ok. 145 cm wzrostu i nosiły jeźdźców wyso-
kich na ok. 168 cm16, współcześnie dla jeźdźca mającego 
ok. 180 cm wzrostu potrzeba by konia mającego ponad 
155 cm w kłębie i odpowiednio zmodyfikowanego siodła. 
W takim przypadku wszystkie dane dotyczące użytkowa-
nia replik sprzętu jeździeckiego z przeszłości byłyby abso-
lutnie porównywalne, choć rezultaty dotyczące zwrotno-
ści czy szybkości należałoby modyfikować uwzględniając 
różnice w fenotypie pomiędzy końmi użytymi do eks-
perymentu a ich starożytnymi odpowiednikami. Konie 
rzymskie – jako mniejsze – byłyby bardziej zwrotne, lecz 
wolniejsze, ze względu na krótszy tułów i mniejszą dłu-
gość wykroku.

Gwoli uzupełnienia należy jednak dodać, że w przy-
padku eksperymentów Marcusa Junkelmanna ich po-
wtórzenie przy użyciu wyższych koni miałoby jeszcze 
jedno uzasadnienie. Badacz niemiecki wykorzystał, co 
zrozumiałe, uśrednione dane archeometryczne z rzym-
skich stanowisk, wybierając rasę najbardziej podobną 
po względem cech morfologicznych do większości ów-
cześnie użytkowanych zwierząt, podczas gdy późniejsze 
szczegółowe badania, przeprowadzone w rejonie granicy 
rzymskiej nad dolnym Renem, pokazały, że Rzymianie dla 
celów militarnych woleli wykorzystywać zwierzęta nieco 
wyższe17, ze względu na ich większą szybkość poruszania 
się, spowodowaną zwiększoną długością wykroku przy 
dłuższych kończynach. Jak widać, w przypadku zwierząt 
użytkowanych przez konnicę ścisłe trzymanie się uśred-
nionych danych archeometrycznych, zwłaszcza gdy próba 
uwzględnia także dane ze stanowisk o niemilitarnym cha-
rakterze, może prowadzić do pewnych zafałszowań, gdyż 
każda jednostka wojskowa, niezależnie od epoki, będzie 
starała się wykorzystywać najszybsze i najsilniejsze zwie-
rzęta, maksymalnie wykorzystując możliwości dostępne-
go pogłowia.

Jeszcze większe trudności napotykamy gdy próbujemy 
zrekonstruować możliwości określonego typu zwierzęcia, 
a w materiale ikonograficznym brakuje jednoznacznych 
danych pozwalających na wykorzystanie informacji ar-
cheometrycznych, a ponadto te ostatnie nastręczają 

16   Można to stwierdzić na podstawie pomiarów odlewów gipsowych 
negatywów ciał osobników męskich –  ofiar erupcji Wezuwiusza, 
por. Bisel i Bisel 2002: 455. Warto zauważyć, że niektórzy rzym-
scy jeźdźcy byli wyżsi. Na przykład szkielet Erc 26 znaleziony w 
Herkulanum na pewno należał do żołnierza – sądząc z obecności 
miecza i pasa wojskowego – cingulum. Osobnik ten miał 174,5 cm 
wzrostu. Całe życie spędził w siodle, jak wskazują patologicznie 
powiększone guzki przywodzicieli nad kłykciami przyśrodkowymi 
kości udowych przy obu kolanach. Był twardym, dobrze wyćwi-
czonym grubokościstym mężczyzną, por Bisel i Bisel 2002: 468. 

17  Lauwerier i Robeerst 2001: 279.
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wielu trudności interpretacyjnych. Tak się dzieje w przy-
padku prób odtworzenia wyglądu i możliwości średnio-
wiecznych koni bojowych. Niestety, zwycięstwo religii 
chrześcijańskiej zapoczątkowywało zmiany w obrządku 
pogrzebowym u ludów wczesnośredniowiecznej Europy, 
czego skutkiem jest kompletny brak rytualnych pochów-
ków koni i innych zwierząt. Pewnym wyjątkiem były ludy 
bałtyjskie, lecz te, ze względu na ograniczone możliwo-
ści zamieszkiwanego ekosystemu, posługiwały się końmi 
niższej postury, co całkowicie wyklucza możliwość wyko-
rzystania tych danych do szerszych porównań. I chociaż 
dysponujemy wynikami badań archeometrycznych opar-
tymi na znaleziskach kości koni z ziem Polski zebranymi 
przez Henryka Kobrynia, lecz problemem pozostaje to, że 
dane pochodzące z całego średniowiecza zostały przez 
wspomnianego badacza umieszczone w jednym prze-
dziale statystycznym, co uniemożliwia jakąkolwiek anali-
zę zmienności morfologicznej w obrębie wspomnianego 
okresu. Ponadto, pomiary te w większości zostały doko-
nane na podstawie znalezisk kości pochodzących z resz-
tek konsumpcyjnych; ze zrozumiałych względów niezwy-
kle trudno wśród nich odnaleźć pozostałości konkretnych 
koni bojowych. Jedynym bezspornym kryterium analizy 
pozostaje więc wysokość w kłębie. Wspomniane wyżej 
analogie z czasów rzymskich mogą świadczyć o tym, że to 
właśnie zwierzęta największe i najwyższe były najchętniej 
wykorzystywane do celów militarnych, zarówno ze wzglę-
du na lepsze możliwości dźwigania ciężarów jak i z powo-
du zwiększonej długości wykroku. Według Kobrynia konie 
mające od 144 do 152 cm w kłębie stanowiły 6,1% zbio-
ru, natomiast kości zwierząt wyjątkowo wysokich, mają-
cych 152–160 cm w kłębie, to jedynie 2% całości zbioru18. 
Niestety, z tak zaprezentowanych danych niewiele można 
się dowiedzieć o pokroju, budowie i wyglądzie używa-
nych na terenie średniowiecznej Polski koni bojowych19. 

Właściwie jedynym uchwytnym parametrem mo-
gącym udzielić nam jakichś informacji o wyglądzie śre-
dniowiecznych koni bojowych jest pomiar średnicy kości, 
pozwalający na określenie grubości nóg. Zgodnie z dany-
mi zebranymi przez Henryka Kobrynia konie półcienko-
nogie stanowią 45,9% przeanalizowanego materiału, zaś 
konie średniogrubonogie i grubonogie to odpowiednio 
16,9% i 2,7% całości zbioru20. Nie należy jednak sądzić, 
że polskie średniowieczne konie bojowe były obdarzone 
grubszymi nogami. Taki rozkład danych jest spowodo-
wany wysokim udziałem w analizowanym zbiorze koni 
typu prymitywnego, o wyglądzie zbliżonym do dzikich 
tarpanów. Zwierzęta takie były szeroko wykorzystywane 
na ziemiach Polski we wczesnym średniowieczu. Jak wi-
dać, trudności interpretacyjne, spowodowane brakiem 
rozwarstwienia chronologicznego danych, uniemożliwiły 
wysnuwanie jakichkolwiek wniosków natury ogólnej21. 

18  Kobryń 1984: 49, tab. 29; Arbuzińska 2015: 23.
19  Arbuzińska 2015: 22–23.
20  Kobryń 1984: 29, tab. 7; Arbuzińska 2015: 23.
21  Arbuzińska 2015: 23.

Wobec istnienia trudności związanych z interpretacją 
danych archeometrycznych niejednokrotnie pomocna 
może się okazać analiza przedmiotów użytkowanych 
w danej epoce, połączona z rzetelną wiedzą hipologiczną. 
Czasami pomaga też przypadek: oto podczas tworzenia 
wystawy w Royal Armoury w Leeds zakupiono na Litwie 
cztery zimnokrwiste konie pociągowe. Wśród nich była 
klacz imieniem Fleur, mająca ok. 155 cm w kłębie. Wspo-
mniana klacz posłużyła za model dla większości końskich 
manekinów. Zbroje i siodła ze zbiorów Royal Armoury 
w Leeds pasowały do nich prawie idealnie22. Ten fakt 
przeczy argumentom niektórych badaczy twierdzących, 
że średniowieczne wierzchowce używane w boju mogły 
być zbliżone wyglądem do współczesnego konia w typie 
angielskiego huntera23. 

Ciekawym świadectwem bardziej „zimnokrwistego” 
wyglądu średniowiecznych koni bojowych pozostają 
niektóre źródła ikonograficzne: dla przykładu minia-
tura z Księgi Turniejów Króla René Andegaweńskiego 
wyraźnie ukazuje konia bojowego w typie późniejszych 
koni fryzyjskich. Za taką interpretacją przemawia po-
krój, kare umaszczenie, wyraźnie widoczne szczotki pę-
cinowe i wyjątkowo długi ogon24. Hipolodzy przyznają, 
że konie fryzyjskie były znane od czasów średniowiecza 
i wykorzystywane jako wierzchowce rycerzy25. Niemniej 
jednak, chociaż współczesne konie fryzyjskie ważą ok. 
500–600 kg i mają średnio 152 cm wzrostu, dzięki czemu 
niemal dokładnie odpowiadają wymiarom wyższych koni 
używanych w średniowieczu26, to należy założyć, że lata 
selekcji obliczonej na pracę w zaprzęgu i pokazy jeździec-
kie znacząco zmieniły ich charakter. Pewne cechy, jak np. 
predyspozycja do szybkiego ruszania z miejsca, zanikły27. 
Tak więc, ze względu na ową odległość w czasie, wszelkie 
dane służące rekonstruowaniu możliwości bojowych koni 
średniowiecznych, uzyskane przy użyciu koni fryzyjskich, 
należy traktować z ostrożnością.

Gwoli sprawiedliwości należy przyznać, że istnieją sy-
tuacje w których odległość czasowa nie stanowi proble-
mu. I tak, konie kawaleryjskie z czasów obu wojen świa-
towych są bardzo podobne do współcześnie hodowanych 
zwierząt, a ich możliwości są absolutnie porównywalne.

22  Hyland 1998: 10, 30; Arbuzińska 2015: 23.
23  Nowakowski 1994: 272.
24   Barthélémy d’Eyck, Księga turniejów króla René (René d’Anjou, 

Le Livre des Tournois du Roi René. Traicte de la Forme de Devis 
d’un Tournoi.), ok. 1460–1465, Bibliothèque nationale de Fran-
ce (Nr inv.: MS Fr. 2695, ff. 51v–52r, wg http://mad.hypotheses.
org/375). Współczesne konie fryzyjskie ważą ok. 500–600 kg i 
mają średnio 152 cm wzrostu, co sprawia, że dokładnie odpo-
wiadają wymiarom wyższych koni używanych w średniowieczu, 
por. Edwards 2001: 48–49; zob. też Arbuzińska 2015: 26–27, 30.

25  Edwards 2001: 48–49; Prawocheński 2010: 388.
26  Edwards 2001: 48–49.
27   Przejęły ją rasy koni specjalnie predestynowane do szybkiego 

startu, jak np. amerykańskie Quarter Horse. Jak sama ich nazwa 
wskazuje, cechę tą zawdzięczają udziałowi w wyścigach na dy-
stansie ćwierć mili, por. Edwards 2001: 228–229.
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Dokonując obliczeń na podstawie danych opisujących 
możliwości współcześnie hodowanych ras, należy szcze-
gólnie zwracać uwagę na rodzaj obciążenia noszonego 
w przeszłości podczas działań bojowych. Powinniśmy 
uwzględniać nie tylko ciężar jeźdźca, wyliczony zgodnie 
z danymi antropologicznymi właściwymi dla badanej 
epoki, lecz także wagę rzędu końskiego, uzbrojenia za-
czepnego i obronnego, typowego dla interesującego nas 
okresu. Przy tym samo wyliczenie obciążenia nie wyczer-
puje istoty problemu, powinniśmy bowiem wyobrazić 
sobie sposób rozkładu owego ciężaru na końskim grzbie-
cie, zwracając szczególną uwagę na rodzaj użytkowanego 
siodła: inaczej bowiem rozkładały ciężar jeźdźca na ko-
niu powszechne w starożytności zwykłe derki, inaczej to 
czyniły bezterlicowe siodła jeźdźców gwardii pierwszego 
cesarza Chin28, a jeszcze inaczej było w przypadku siodeł 
średniowiecznych rycerzy lub napoleońskich huzarów.

Drugim istotnym czynnikiem, niezbędnym podczas 
wykonywania tego typu zabiegów, jest konieczność do-
kładnego przeanalizowania rodzaju pracy wykonywanej 
przez konie w trakcie prowadzenia działań bojowych. 
Przy tym należy uwzględniać obciążenie pracą wykona-
ną podczas marszu na pole bitwy i wysiłek towarzyszący 
samej walce. Tu pomocne mogą okazać się przedwojen-
ne instrukcje dla oficerów kawalerii, które zawierały wy-
liczenia dotyczące przewidywanego stopnia zmęczenia 
koni wskutek spodziewanego natarcia, w zależności od 
zmęczenia wykonaną wcześniej pracą: w zależności od 
tempa marszu, przebytej odległości, czy rodzaju poko-
nywanego terenu29. Pamiętajmy jednak, że wartości te 
przedstawiały się odmiennie dla rozmaitych epok: np. ko-
nie rycerskie, prowadzone bez siodła w trakcie marszu, 
zazwyczaj przybywały na pole bitwy niezbyt sfatygowane; 
inaczej to było w przypadku niewysokich wierzchowców 
rzymskiej konnicy, noszących w czasie marszu jeźdźców 
obciążonych kolczugami i ekwipunkiem, a jeszcze inaczej 
w przypadku lekko uzbrojonej jazdy Mongołów. 

Rodzaj pracy wykonywanej przez konie podczas walki 
wymaga odrębnej analizy. Pamiętajmy, że epickie szarże 
w stylu Hollywood zdarzały się niezwykle rzadko. Zazwy-
czaj „standardową taktyką jazdy przez kolejne wieki było 
zbliżanie się do przeciwnika spokojnym tempem, co naj-
wyżej kłusem i szarżowanie dopiero w ostatniej fazie”30. 
Przy czym, do bezpośredniego zderzenia mas konnicy do-
chodziło nadzwyczaj rzadko. Jak wspomina jeden z uczest-
ników bitwy pod Waterloo: „Nie było żadnego zawahania 
po żadnej ze stron; obie strony pędziły na siebie i można 
było spodziewać się przerażającego zderzenia. Nic z tych 
rzeczy! Obie strony, niczym we wzajemnym porozumie-
niu, rozstąpiły się przed sobą, galopując wzdłuż szeregów, 
tnąc i dźgając, niczym palce lewej ręki złożonej w pięść 

28  Portal 2008: 17.
29  Hofman 1931 (2013): 16; Arbuzińska 2015: 36.
30  Goldsworthy 2013: 194.

z prawą. Zaledwie kilku padło. Oba oddziały zebrały się 
ponownie w szyki i odjechały, nie wiem jak i gdzie31”.

Owe pomieszanie szyków sprawiało, że od wierzchow-
ców oczekiwano wzmożonego wysiłku i niezwykłej zwrot-
ności. Obecnie jedynym możliwym sposobem osiągnięcia 
zrozumienia rodzaju aktywności na polu bitwy, a nawet 
odtworzenia wpływu warunków bojowych na fizjologię 
wierzchowców konnicy, jest zapoznanie się z badania-
mi poświęconymi koniom używanym w grze w polo, 
a zwłaszcza ich reakcjom na wzmożony wysiłek. Mecz 
polo trwa nieco krócej niż godzinę. Czas rozgrywki jest 
podzielony na rundy, tzw. chukkas, trwające po siedem 
i pół minuty. Po każdym chukka zmienia się konie32. Po 
przebadaniu reakcji na wzmożony wysiłek okazało się, 
że w trakcie gry znacząco zwiększa się tempo bicia serca 
konia, postępuje odwodnienie, a także znacząco wzra-
sta liczba czerwonych krwinek, produkcja hemoglobiny 
i wskaźnik hemakrytowy, a także wysycenie mięśni kwa-
sem mlekowym33. Wysiłek jest tak duży, że stanowczo na-
leży podkreślić, iż nie jest możliwe, by konie pracowały 
tak intensywnie bez przerwy przez dłuższy czas. Okresy 
intensywnych walk musiały być przeplatane przerwami 
na odpoczynek. Gwoli prawdy należy jednak przyznać, 
że choć wzmożony wysiłek u koni powoduje reakcje po-
dobne do stanu zapalnego34 (pojawiają się znaczące dia-
gnostycznie białka ostrej fazy, zwykle łączone z objawami 
stanów zapalnych), to jednak trudno jest, ze względu na 
różnice osobnicze, precyzyjnie określić granicę (w rozu-
mieniu danych możliwych do wykorzystania przez hi-
storyków wojskowości) pomiędzy końmi zmęczonymi 
a przemęczonymi śmiertelnie; te wartości będą zawsze 
odmienne dla poszczególnych osobników.

Za tą ostatnią hipotezą przemawia także analiza kilku 
porad pozostawionych przez renesansowych mistrzów 
jeździectwa, a dotyczących szkoleniu koni bojowych. 
W roku 1550 neapolitański szlachcic Federico Grisone 
wydał traktat pt. Gli ordini di cavalcatore, czyli „Zasady 
jeździectwa”. Jak według Grisonego wyglądało szkolenie 
bojowego konia? Najważniejsza była szybka jazda po 
prostej, lecz kładziono nacisk także na ćwiczenia wspo-
magające zwrotność zwierzęcia. Nauka wolt, pół-wolt, 
piruetów i pół-piruetów pozwalała na szybkie zmiany kie-
runku jazdy, co jest niezwykle istotne w bitewnym zamie-
szaniu. W zamierzeniu instruktora koń miał wykonywać 
szybkie szarże na krótkich dystansach, a potem równie 
szybko zatrzymywać się lub zawracać na żądanie, reagu-
jąc na zagrożenia lub przygotowując się do kolejnego 
ataku na nowego przeciwnika35. Zgodnie z typowym dla 
czasów Renesansu umiłowaniem symetrii Grisone stwo-
rzył specjalny układ geometryczny, mający ułatwić wy-
konywanie żądanych figur na maneżu (ryc. 3). Wszystkie 

31  Cyt. za: Goldsworthy 2013: 194–195.
32  Edwards 2001: 361
33  Zobba et al. 2011: 545; Arbuzińska 2015: 35
34  Cywińska et al. 2011: 1402–1406.
35  Tomassini 2014: 93–94; Arbuzińska 2015: 142–143.
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Ryc. 3. Schemat szkolenia koni bojowych 
z traktatu Grisonego (wg Tomassiniego 2014: 93)
Fig. 3. Scheme of war-horse training from  
Grisone’s Treatise (after: Tomassini 2014: 93)

zwroty należało wykonać w jak najkrótszym czasie i na 
jak najmniejszej przestrzeni. Jak widać, bardzo ceniono 
zdolność do szybkiego ruszania z miejsca i zwrotność.

Półtora tysiąca lat wcześniej podobne prawidła do-
tyczyły szkolenia rzymskiej konnicy. Treningowi takiemu 
miały służyć pokazy hippika gymnasia, podczas których 
ubrani w specjalne hełmy z brązowymi maskami żołnie-
rze obrzucali się stępionymi drewnianymi oszczepami. 
Oczy i głowy koni także starano się chronić ozdobnymi 
osłonami36. Podczas szkolenia starano się nauczyć żoł-
nierzy mechanicznego wykonywania różnych czynności, 
a zwłaszcza umiejętności szybkiego wyrzucania dużej 
liczby dzirytów. Szczególny nacisk kładziono na naukę 
wyrzucania dzirytów podczas wykonywania zwrotów. 
Uczono żołnierzy jednoczesnego osłaniania się tarczą 
i miotania oszczepów. Jedno z najtrudniejszych ćwiczeń 
wykonywanych podczas pokazów hippika gymnasia, 
zwane przez Rzymian pertinos (ryc. 4), polegało na wy-
rzucaniu oszczepów do tyłu. W tym celu jeździec musiał 
odwrócić się w siodle i jednocześnie przerzucić trzyma-

36  O tych pokazach: Hyland 1993:69–141; Junkelmann 1996.

ną w lewym ręku tarczę nad głową konia, tak by nadal 
ochraniała jego prawy bok, a następnie wyrzucić oszczep 
w kierunku jadącego z tyłu przeciwnika37. Sam atak pro-
wadzono falami, jeźdźcy, zbliżywszy się do nieprzyjaciela, 
wyrzucali swoje oszczepy, następnie zawracali. Ten ma-
newr powtarzano wiele razy. Rzymianie najprawdopo-
dobniej nauczyli się tej taktyki od plemion iberyjskich38, 
nic dziwnego, że wykonywane podczas pokazów hippika 
gymnasia ćwiczenie, służące rozwijaniu umiejętności 
przydatnych podczas prowadzenia takiego ataku, nazy-
wano „kantabryjskim galopem” (ryc. 5)39. W czasie walki 

37  Arrian, Ars tactica 37,4–5; zob. też Hyland 1993: 131.
38   Wśród plemion iberyjskich istniała długa tradycja stosowania po-

zornych ucieczek i powtarzanych ataków. Rzymianie określali ten 
sposób walki mianem concursare, zob. Treviño 1995: 8.

39   Arrian, Ars tactica 40. Podczas wykonywania tego ćwiczenia dwie 
grupy jeźdźców, ustawione naprzeciw siebie, zataczały koła w 
przeciwnych kierunkach. Oba utworzone w ten sposób okręgi 
stykały się ze sobą w jednym punkcie. Dojechawszy do tego 
miejsca jeździec starał się ugodzić tępym oszczepem nadjeżdża-
jących z naprzeciwka przeciwników; zob. Hyland 1993: 132–141. 
Nietrudno sobie wyobrazić, że umiejętności nabyte podczas wy-
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Ryc. 4. Pertinos (wg Hyland 1993: 120)
Fig. 4. Pertinos (after: Hyland 1993: 120)

Ryc. 5. Galop kantabryjski (wg Hyland 
1993: 135)
Fig. 5. Cantabrian gallop (after: Hyland 
1993: 135)

stosowano też przejęte od Celtów zwroty i uniki40. Źródła 
ikonograficzne z północnej Afryki wskazują, że rzymscy 
jeźdźcy uczyli się gwałtownych zwrotów, wykonując ewo-
lucje, które przypominały arabską cyfrę osiem. Wysokie 
mury rzymskich maneży miały ułatwiać naukę gwałtow-
nych zwrotów i oswajać z manewrowaniem ograniczo-

konywania owych manewrów wykorzystywano później w czasie 
walki podczas powtarzanych ataków dzirytami.

40  Arrian, Ars tactica 37, 4–5; 43, 2.

nej przestrzeni41. Jak widać, kluczem do sukcesu było 
wyrobienie nawyku szybkiego wykonywania zwrotów 
na małej przestrzeni. W takim przypadku ważna była 
nie tylko szybkość i wytrzymałość, lecz także zwrotność 
wierzchowca.

Pamiętać należy, że w tej sprawie nie istnieją żad-
ne wyraźnie zaznaczone reguły. Posiadanie szybszych 
i zwrotniejszych koni nie zawsze decydowało o wygranej. 

41   Chodzi o dekorację kamienia nagrobnego niejakiego Gaviusa Fronti-
nusa z Cezarei mauretańskiej, centuriona cesarskiej gwardii konnej, 
zob. CIL VIII 21034 = AE 1891, 111; zob. też Speidel 1996: 58– 59.
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Warto przywołać tutaj opinię generała Dezyderego Chła-
powskiego dotyczącą jego osobistych przeżyć podczas 
kampanii 1809 r.: „Nierówność ta pochodzi niezawodnie 
z tego, że Węgry bardzo pałaszami machają, a Francuzi 
żgają i lubo Węgier na lżejszym koniu łatwo francuzkiego 
konia obskoczy, Francuz siedząc na ciężkim koniu, właśnie 
dlatego że koń niezwinny i że mało może nim kierować, 
spokojnie uważa z której strony Węgier się na niego za-
mierza, ma czas zasłonić się od cięcia, a prawie prostym 
a dobrze zaostrzonym końcem szabli niechybnie pchnie 
w pierś przeciwnika. Węgrzy nie płazem, tak jak angiel-
ska kawalerya, ale ostrzem rąbią, ale że zawsze czynią to 
w pędzie, lub zwracając konia, więc tną bez przytomno-
ści gdzie się uda42”. Tak więc nie zawsze wybór szybszych 
i zwrotniejszych koni decydował o sukcesie.

Jak widać, podczas dokonywania rekonstrukcji prze-
biegu bitew z przeszłości należy unikać mechanicznego 
stosowania współczesnej wiedzy hipologicznej. Oczywi-
ście, wykorzystywane dane powinny dotyczyć koni będą-

42  Chłapowski 1986: 68.

cych potomkami zwierząt biorących udział w badanych 
wydarzeniach, lub – wobec braku takowych – ras najbar-
dziej zbliżonych pod względem cech fenotypowych, lecz 
należy dokładnie prześledzić historię danej rasy i spró-
bować określić, jakich zmian dokonano wskutek postę-
pu hodowlanego. Do tego trzeba dokładnie prześledzić 
wszystkie uwarunkowania dotyczące rodzaju pracy, 
wykonywanej podczas badanych bitew. Niezwykle istot-
ne jest także wykorzystanie danych antropologicznych, 
archeologicznych i historycznych dotyczących rodzaju 
obciążenia i rozkładu ciężaru jeźdźca na koniu. Czasami 
należy sięgnąć po wiedzę z dziedziny biomechaniki43. 
Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich wymienionych 
wyżej uwarunkowań można uzyskać obraz zbliżony do 
prawdy historycznej.

43   Dla przykładu: dziś już mało kto zdaje sobie sprawę, że rycerze 
normańscy, biorący udział w bitwie pod Hastings w 1066 roku, 
mieli ułatwione zadanie atakując pod górę, a to ze względu na 
silniej umięśnione zadnie nogi swoich wierzchowców ułatwiające 
podchodzenie po stoku. 
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Radosław Andrzej Gawroński

The genetic material of horses as an information bank  
used for the reconstruction of military events

Summary

In the present paper the author tries to answer the question to 
what extent the data concerning modern horse breeds could be 
used by military historians in research work connected with the 
course of the past military events. The author tries to prove that 
horses had been subjected to many changes due to the breed-
ing methods used. He also tries to prove that many factors mod-
ified the horses in diverse ways. The impact of these changes on 
the so-called „primitive breeds” was minimal, as these animals 
were kept in conditions closely resembling their natural envi-
ronment. On the other hand the breeds prized for speed were 
subjected to highest modifications, as conditions, in which they 

had been kept, improved. Therefore modern data concerning 
the most valuable races, such as Arabian, should be used with 
caution. The author also tries to investigate, what kind of effort 
was expected from the war horses and what impact the battle 
fatigue had on their performance. The author had reached the 
conclusion that useful answers could be obtained only with the 
help of data connected with modern polo competitions. The 
author also tries to answer how much the knowledge obtained 
in such a way may modify our view of the past.

Translated by Radosław Andrzej Gawroński
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Konie towarzyszyły człowiekowi od czasów neolitu. Od 
zarania dziejów były także wykorzystywane podczas dzia-
łań wojennych, służąc najpierw jako siła pociągowa do 
rydwanów, później także jako wierzchowce. Dla badaczy 
zajmujących się historią wojskowości określenie dokład-
nych możliwości wykorzystywanych dawniej zwierząt ma 
istotne znaczenie, zwłaszcza podczas rekonstruowania 
przebiegu bitew z udziałem konnicy.

Tymczasem niejednokrotnie, zwłaszcza w odniesieniu 
do wcześniejszych epok, jedynym dostępnym sposobem 
uzyskania realistycznego obrazu przeszłości (odnośnie 
możliwości wykorzystywanych zwierząt) jest oparcie 
wniosków na danych pozyskanych przez archeologów, 
a zwłaszcza na danych archeometrycznych wynikających 
z analizy materiałów osteologicznych. Niestety, w więk-
szości przypadków są to jedynie uśrednione statystycz-
nie rezultaty pomiarów kości długich pozwalających na 
określenie wysokości koni w kłębie, jako że kompletne 
szkielety stanowią raczej rzadkość. Paradoksalnie, więk-
szość tego typu znalezisk pochodzi z czasów starożytnych, 
kiedy stosowany obrządek pogrzebowy sprzyjał depo-
zycji ciał koni, natomiast w czasach późniejszych coraz 
silniejsza dominacja religii monoteistycznych położyła 
kres takim zwyczajom. W czasach średniowiecza resztki 
pokonsumpcyjne stanowią już większość możliwych do 
uzyskania materiałów, a określenie wysokości w kłębie 
i grubości kończyn pozostaje jedynym możliwym do wy-
konania zabiegiem badawczym pozwalającym na zbada-
nie przemian w morfologii koni. Wobec braku znalezisk 
kostnych niejednokrotnie jesteśmy skazani na informa-
cje pochodzące z dość bałamutnych źródeł ikonograficz-
nych, podlegających wielu deformacjom ze względu na 
obowiązujące kanony artystyczne lub niedoskonałości 
warsztatu twórców1. Ta sama zasada dotyczy także prze-
kazów pisanych, zbyt często skłonnych do retorycznej 
przesady i dlatego też dane takie mogą jedynie stanowić 
uzupełnienie wniosków opartych na danych archeome-
trycznych.

Wobec niedostatku dostępnych danych z przeszłości 
sięgnięcie po współczesną wiedzę hipologiczną wydaje 
się zabiegiem naturalnym i całkowicie uzasadnionym. Pa-

1  Johnstone 2003: 35–37.

miętajmy jednak, że metoda ta ma pewne istotne ogra-
niczenia. Większość tego typu zabiegów nie uwzględnia 
bowiem bardzo istotnego czynnika, jakim jest postęp 
hodowlany. Mamy więc naturalny w tych warunkach 
konflikt interesów, kiedy to hodowcy starają się uzyskać 
materiał o możliwie najlepszych walorach użytkowych, 
zaś historycy wojskowości i archeolodzy woleliby badać 
zwierzęta najbardziej zbliżone do ich pierwowzorów. 

Pamiętajmy, że konie nieustannie podlegały zmianom, 
nawet zwierzęta żyjące w stanie dzikim podlegały prze-
mianom wskutek procesów krzyżowania losowego, rzecz 
jasna bez udziału człowieka. Jednak już po udomowieniu 
poczęto stosować krzyżowanie selekcyjne prowadzące 
do wzmocnienia danej cechy lub cech, np. szybkości lub 
wytrzymałości2. Zabiegi te, na początku czysto intuicyjne, 
zaczęto opierać na nabytej wiedzy, chociaż nie dysponu-
jemy rzetelnymi dowodami naukowymi dotyczącymi daty 
wprowadzenia metod selekcji opartych na zebranych 
doświadczeniach, np. nie wiemy odkąd ludzkość po-
częła stosować, w celu utrwalenia genów, krzyżowanie 
wsteczne. W innych przypadkach dysponujemy przesłan-
kami pozwalającycmi datować wprowadzenie innowacji 
w dziedzinie hodowli. 

Na przykład, Asyryjczycy jako pierwsi poczęli świado-
mie wykorzystywać wpływ efektu heterozji (skrzyżowanie 
dwóch osobników różniących się znacząco pod względem 
genotypu zazwyczaj powoduje wybujałość potomstwa). 
Zabiegi takie wymagały jednak posiadania koni o zróż-
nicowanym pochodzeniu. Królowie asyryjscy dobrze 
rozumieli tę potrzebę i dlatego często domagali się od 
podbitych ludów danin w postaci stad koni. Organizowali 
też wyprawy w celu zdobycia dużych liczb tych zwierząt; 
obiektem ich zainteresowania były zwłaszcza tereny po-
łożone na wschód od gór Zagros. Do tego zadania zostali 
powołani specjalni urzędnicy, zwani musarkisu. Byli oni 
odpowiedzialni za zapewnienie stałych dostaw koni re-
montowych. O tym, jak ważne to było zadanie, świadczy 
fakt, że urzędnicy ci byli nadzorowani bezpośrednio przez 
monarchę, bez ingerencji gubernatorów poszczególnych 
prowincji. Wszystkie konie w końcu trafiały do stajni kró-

2   Wyczerpujący opis obecnie stosowanych metod hodowlanych 
zob. Żuk, Wierzbicki i Żatoń-Dobrowolska 2011.
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lewskich, zwanych ekal masharti. Tam zwierzęta te zo-
stawały poddawane żmudnemu szkoleniu, podobnie jak 
i ich przyszli jeźdźcy3. Jednakże długoterminowe skutki 
tych działań były dość nieoczekiwane. Na terenie pół-
nocnej Mezopotamii i zachodniego Iranu zgromadzono 
duże stada zwierząt rozmaitego pochodzenia. Wkrótce 
potem zaczęto krzyżować je ze sobą. Stworzono więc po-
pulację zawierającą zróżnicowaną pulę genów, składają-
cą się ze zwierząt zdrowszych, niezagrożonych depresją 
inbredową. Wtedy też zaobserwowano, że potomstwo 
poszczególnych zwierząt, różniących się budową i pocho-
dzeniem, staje się wyższe od rodziców4. Nie ulega wąt-
pliwości, że w starożytnej Asyrii hodowcy próbowali wy-
korzystać tę regułę. Ich celem było uzyskanie wyższych, 
a więc bardziej przydatnych na polu walki zwierząt. Po-
trzeba było jednak kilku pokoleń i wielu lat doświadczeń 
aż pożądana cecha mogła zostać uznaną za stabilną. Nie-
mniej, dzięki pracy asyryjskich królów i ich następców, 
perskich królów królów, powstały pierwsze duże konie. 
Były to tak zwane konie nesajskie, wspominane przez 
Herodota i Strabona5.

Cechy fenotypowe koni podlegały nieustannym zmia-
nom wskutek rozmaitych ludzkich ingerencji w proces 
doboru naturalnego. Na przestrzeni dziejów stosowa-
no rozmaite metody krzyżowania, przy czym nie zawsze 
było to przemyślane działanie, jak w przypadku celo-
wego krzyżowania rasotwórczego. Przykładem może tu 
być wymieszanie genów koni pełnej i czystej krwi dla 
stworzenia rasy koni angloarabskich. W przypadku gdy 
jakaś społeczność uzyskała dostęp do zwierząt bardziej 
wartościowych (wyższych, wytrzymalszych, masywniej-
szych, itp.) stosowano jedno- lub dwukrotny dolew krwi 
rasy uszlachetniającej w celu polepszenia jakości miej-
scowego pogłowia6. Czasem konie „z importu” posiadały 

3   O asyryjskim systemie dostaw koni remontowych zob. Healy i 
McBride 1991: 21.

4   Zjawisko to jest spowodowane efektem heterozji – lub bardziej 
precyzyjnie – wybujałością mieszańców. Jest to zjawisko polegają-
ce na zwiększeniu wartości fenotypowej cech ilościowych pierw-
szego pokolenia mieszańców w odniesieniu do homozygotycznych 
rodziców, por. Prawocheński 2010: 497. Zgodnie ze współczesną 
nauką zmienność fenotypowa jest zależna od interakcji pomiędzy 
zmiennością genetyczną a środowiskową, zob. Charon i Świtoń-
ski 2006: 179–180. Dzisiaj używamy markerów genetycznych, aby 
przewidzieć rezultaty hodowli. Można przypuszczać, że wiedza 
Asyryjczyków w tej materii nie była czysto intuicyjna, lecz opar-
ta na obserwacjach. Davis (1989: 39–40) wspomina o pewnych 
średniowiecznych metodach hodowli koni, w których ludzka rola 
została ograniczona. Jednak w celu uzyskania większych zwierząt, 
takich jak średniowieczne konie bojowe, były potrzebne bardziej 
rygorystyczne metody selekcji, w takim przypadku ogiery musiały 
zostać oddzielone od klaczy w celu uniknięcia niekontrolowanego 
krycia, por. Davis 1989: 41. Ustanowienie specjalnych nadzorców 
zwanych musarkisu może sugerować, że taki zaawansowany sys-
tem hodowlany mógł być znany już starożytnym Asyryjczykom.

5  Herodot, Dzieje 3. 106; Strabo, Geografia. 5. 525. 
6   Według Liwiusza (43.5) w 170 roku p.n.e. Cincibulus, król zaal-

pejskich Galów zagniewany na Rzymian z powodu zatargów gra-
nicznych, został ugłaskany darem w postaci dwóch koni wraz z 
rzędami. Bracia króla w tym samym czasie wystarali się u rzym-

tak wiele cech pożądanych, że wskutek napływu nowych 
osobników ich materiał genetyczny stopniowo wypierał 
geny zastanej populacji. Czasami krzyżowano po prostu 
osobniki różnych ras, tworząc mieszańce. Pamięć o doko-
naniach szczególnie wartościowych osobników, przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie w formie tradycji ustnej, 
zapoczątkowała krzyżowanie według linii (po wybitnych 
reproduktorach). Chęć utrwalenia pewnych cech spra-
wiała, że stosowano krzyżowanie w pokrewieństwie, i to 
przy ryzyku wystąpienia depresji inbredowej. Stosowano 
też chów wsobny.

Wszystkie wymienione wyżej uwarunkowania spra-
wiały, że rasy koni podlegały nieustannym zmianom, przy 
czym w czasach dawniejszych selekcji osobników doko-
nywano głównie na podstawie cech fenotypowych, wi-
docznych na pierwszy rzut oka, bądź na podstawie cech 
fenotypowych potomstwa; do tego dochodziła intuicyjna 
selekcja na podstawie genotypu, według linii. Od XIX w. za-
częto stosować bardziej zaawansowane metody naukowe.

Na przestrzeni wieków modyfikację cech fenotypo-
wych osobników danej rasy, nawet bardzo podobnych 
do siebie pod względem genetycznym, mogła powodo-
wać także zmiana warunków środowiskowych, taka jak 
zmiana ukształtowania terenu, typu gleby, klimatu, paszy, 
warunków przetrzymywania, np. zmiana paszy na bogat-
szą w białko. Rozpowszechnienie się w czasach rzymskich 
zwyczaju skarmiania paszy z dodatkiem lucerny pozwoliło 
na wyhodowanie silniejszych osobników.

W przeszłości najmniejszym zmianom podlegały konie 
tzw. „ras prymitywnych”, blisko spokrewnionych z dzikimi 
tarpanami (ryc. 1), przez długi czas podlegających wpły-
wom naturalnego środowiska, mało zmodyfikowanego 
przez człowieka. Do tej kategorii można zaliczyć np. ko-
niki polskie7, tzw. konie z Dülmen, wszystkie rasy kuców 
z Wysp Brytyjskich, a także konie hodowane na stepach 
Eurazji, takie jak kuce baszkirskie czy mongolskie. Tak 
więc historycy zajmujący się podbojami starożytnych 
Celtów czy Germanów lub średniowiecznych Mongo-
łów dysponują znakomitą bazą porównawczą. Współ-
cześnie uzyskane wyniki dotyczące możliwości tych ras, 
np. prędkości osiąganej podczas poruszania się poszcze-
gólnymi chodami, progów wytrzymałości8, itp. są abso-
lutnie porównywalne. Pamiętać należy tylko o tym, że 
jeźdźcy z przeszłości byli nieco niżsi i lżejsi od większości 
współczesnych ludzi. Różnicę tę z powodzeniem niweluje 
świadomość, że większość starożytnych i średniowiecz-

skich senatorów o prawo zakupu dalszych dziesięciu osobników 
i o pozwolenie na wywóz ich z Italii. Jak widać, Rzymianie starali 
się utrzymywać monopol na konie wysokie i zgoda na ich eksport 
leżała w gestii senatu republiki. Bez wątpienia osobniki te posłu-
żyły polepszeniu jakości galijskiego pogłowia koni, por. Hyland 
1990: 21.

7   Choć koniki polskie były hodowane przy zachowaniu reżimu do-
tyczącego zachowywania pewnych cech fenotypowych, takich 
jak myszate umaszczenie, lub morfologicznych, jak utrzymywa-
nie określonego wzrostu, to jednak w początkach istnienia rasy 
pozwalano sobie na większą dowolność, por. Jaworski 2003: 7.

8  Przykład takich prób: Uppenborn i Schwark 1995: 204–295.
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nych wojowników musiała wykorzystywać jakieś, choćby 
tylko podstawowe, uzbrojenie ochronne. 

Zupełnie inaczej wygląda sprawa z rasami koni podle-
gającymi silnym przekształceniom wskutek intensywnej 
intencjonalnej selekcji i ekspozycji na zmiany czynników 
środowiskowych. Za przykład niech posłużą tu konie czy-
stej krwi arabskiej (ryc. 2) znane w Europie od czasów 
rzymskich; czaszkę takiego konia znaleziono np. w obozie 
wojsk posiłkowych w Newstead w Anglii9. Wierzchowców 
wspomnianej rasy używali też łucznicy konni orientalne-
go pochodzenia, przedstawieni na nagrobkach z Mo-
guncji z pierwszego wieku n.e.10. Niemniej współcześnie 
hodowane w Europie konie arabskie, pochodzące od 
zwierząt zakupionych w XIX w. na terytorium Lewantu 
przez rozmaitych entuzjastów, takich jak Henryk Rze-
wuski, po latach przebywania w stadninach kresowych 
zmieniały się na korzyść. I choć współczesne osobniki pod 

  9  Hyland 1990: 25; 1993: 43.
10  Schleiermacher 1984: 106–107; Junkelmann 1992: 164–165.

względem większości cech morfologicznych przypomina-
ją swoje pustynne pierwowzory, to jednak zmiana wa-
runków środowiskowych (zmiana ubogich w paszę ziem 
Arabii na bogate w pastwiska stepy kresów) oraz zasto-
sowane ostrzejsze kryteria selekcji sprawiły, że dzisiej-
sze konie czystej krwi są szybsze, wytrzymalsze i nawet 
nieco wyższe od swoich przodków11. Tak więc historycy 
podbojów arabskich, próbując zrekonstruować przebieg 
ówczesnych walk, podczas wykorzystywania danych hi-
pologicznych powinni brać poprawkę na zmiany, które 
zaszły wskutek postępu hodowlanego. Niestety, nie da 
się na gruncie współczesnej nauki określić, jak bardzo 
powinniśmy obniżyć wszystkie wskaźniki. Należy również 
pamiętać, że tolerancja na trudne warunki, takie jak upał 

11   Prawocheński 2010: 112–114, 128, 262–276, zob. zwł. 268 o 
stosunkowo niskim wzroście koni arabskich z pustyni. Wyższy 
wzrost koni arabskich hodowanych w Polsce i na Węgrzech jest 
spowodowany żywieniem, por. 265; zob. też Edwards 2001: 
64–65, 76–77.

Ryc. 1. Koń w typie prymitywnym, spo-
krewniony z tarpanem – konik polski  
(rys. R.A. Gawroński)
Fig. 1. A “primitive” tarpan horse related to 
the Polish small horse – konik polski  
(drawn by R.A. Gawroński)

Ryc. 2. Koń w typie orientalnym – koń arab-
ski (rys. R.A. Gawroński)
Fig. 2. An “oriental type” Arabic horse 
(drawn by R.A. Gawroński)
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lub niedostatek wody i paszy, mogła być wyższa u koni 
z przeszłości, w przeciwieństwie do współczesnych osob-
ników, hodowanych w stajniach.

Podobnie jest w przypadku koni achałtekińskich, jed-
nej z najstarszych ras na ziemi. Ciała koni, przypominają-
cych pod względem cech morfologicznych zwierzęta tej 
rasy, zostały odnalezione w kurhanach Scytów ałtajskich 
w Pazyryku12. Współczesne osobniki hodowane w Turk-
menistanie, choć nie podlegały tak drastycznym zmianom 
środowiskowym jak konie arabskie, zostały nieco zmody-
fikowane wskutek procesów intensywnej intencjonalnej 
selekcji, popartych współczesną wiedzą naukową13. Tak 
więc, podobnie jak w przypadku koni czystej krwi, pod-
czas wykorzystywania danych hipologicznych dotyczą-
cych wspomnianej rasy powinniśmy z pewną rezerwą 
spoglądać na rezultaty współcześnie prowadzonych prób 
wytrzymałościowych. Niestety, znowu zabieg taki będzie 
pochodną bardziej intuicji niż nauki, ponieważ nie dys-
ponujemy wiarygodnymi danymi z odległej przeszłości.

Problem zaczyna się w momencie, gdy żadna ze 
współcześnie hodowanych ras nie jest genetycznie po-
wiązana ze zwierzętami z przeszłości. W takim przypadku 
szuka się ras podobnych pod względem cech fenotypo-
wych, wykorzystując do tego celu zarówno dane arche-
ometryczne jak i źródła ikonograficzne. Dla przykładu, 
Marcus Junkelmann, chcąc uzyskać dane dotyczące użyt-
kowania rzymskiej konnicy, wykorzystał do tego celu rasę 
siwych koni z Camargue zbliżonych wyglądem i wielkością 
do ich rzymskich pierwowzorów14 (zwierzęta te mają ok 
145 cm w kłębie15).

Takie podejście niesie ze sobą jednak dwa niebez-
pieczeństwa: po pierwsze, współcześni jeźdźcy różnią 
się wzrostem i wagą od ludzi z przeszłości – zazwyczaj 
są wyżsi i nieco ciężsi. Nawet jeśli dokonuje się badań 
eksperymentalnych na podstawie danych z epoki i przy 
użyciu replik sprzętu jeździeckiego charakterystycznego 
dla danego okresu, to rzadko się zdarza by uwzględniano 
takie niuanse jak zmiana sposobu rozkładu ciężaru jeźdź-
ca wskutek zastosowania wiernej repliki siodła z zamierz-
chłych czasów dla współczesnego człowieka. O ile więc 
dane dotyczące charakterystyk wypływających z cech 
morfologicznych danej rasy, np. długości wykroku czy 
promienia skrętu, są absolutnie porównywalne, to już 
wyniki dotyczące np. szybkości poruszania się poszcze-
gólnymi chodami czy wytrzymałości należy nieco zmody-
fikować ujemnie uwzględniając ten czynnik.

12   Wśród ciał wierzchowców Scytów ałtajskich znalezionych w Pazy-
ryku były pozostałości dwóch typów koni: niskorosłych koników 
spokrewnionych z tarpanem i nieco wyższych i delikatniejszej 
budowy zwierząt, przypominających dzisiejsze konie achałtekiń-
skie, por. Hyland 1990: 22–23. Fotografię jednego z odkrytych 
koni ałtajskich przypominającego dzisiejsze konie achałtekińskie 
zamieścili Kharamov i Glazovskaya 2003: 50.

13  Prawocheński 2010: 257–258; Edwards 2001: 74–75.
14  Junkelmann 1990: 250–252.
15  Junkelmann 1990: 46; Edwards 2001: 260–261.

W takim przypadku ideałem byłoby takie dobranie 
wykorzystywanej rasy, aby odpowiadała nie tylko da-
nym archeologicznym, ale również i zmianom w wyglą-
dzie jeźdźców. Należy także pamiętać, by używać odpo-
wiednio zmodyfikowanych replik sprzętu jeździeckiego 
i uzbrojenia. Na przykład, służące w jeździe rzymskiej 
konie miały ok. 145 cm wzrostu i nosiły jeźdźców wyso-
kich na ok. 168 cm16, współcześnie dla jeźdźca mającego 
ok. 180 cm wzrostu potrzeba by konia mającego ponad 
155 cm w kłębie i odpowiednio zmodyfikowanego siodła. 
W takim przypadku wszystkie dane dotyczące użytkowa-
nia replik sprzętu jeździeckiego z przeszłości byłyby abso-
lutnie porównywalne, choć rezultaty dotyczące zwrotno-
ści czy szybkości należałoby modyfikować uwzględniając 
różnice w fenotypie pomiędzy końmi użytymi do eks-
perymentu a ich starożytnymi odpowiednikami. Konie 
rzymskie – jako mniejsze – byłyby bardziej zwrotne, lecz 
wolniejsze, ze względu na krótszy tułów i mniejszą dłu-
gość wykroku.

Gwoli uzupełnienia należy jednak dodać, że w przy-
padku eksperymentów Marcusa Junkelmanna ich po-
wtórzenie przy użyciu wyższych koni miałoby jeszcze 
jedno uzasadnienie. Badacz niemiecki wykorzystał, co 
zrozumiałe, uśrednione dane archeometryczne z rzym-
skich stanowisk, wybierając rasę najbardziej podobną 
po względem cech morfologicznych do większości ów-
cześnie użytkowanych zwierząt, podczas gdy późniejsze 
szczegółowe badania, przeprowadzone w rejonie granicy 
rzymskiej nad dolnym Renem, pokazały, że Rzymianie dla 
celów militarnych woleli wykorzystywać zwierzęta nieco 
wyższe17, ze względu na ich większą szybkość poruszania 
się, spowodowaną zwiększoną długością wykroku przy 
dłuższych kończynach. Jak widać, w przypadku zwierząt 
użytkowanych przez konnicę ścisłe trzymanie się uśred-
nionych danych archeometrycznych, zwłaszcza gdy próba 
uwzględnia także dane ze stanowisk o niemilitarnym cha-
rakterze, może prowadzić do pewnych zafałszowań, gdyż 
każda jednostka wojskowa, niezależnie od epoki, będzie 
starała się wykorzystywać najszybsze i najsilniejsze zwie-
rzęta, maksymalnie wykorzystując możliwości dostępne-
go pogłowia.

Jeszcze większe trudności napotykamy gdy próbujemy 
zrekonstruować możliwości określonego typu zwierzęcia, 
a w materiale ikonograficznym brakuje jednoznacznych 
danych pozwalających na wykorzystanie informacji ar-
cheometrycznych, a ponadto te ostatnie nastręczają 

16   Można to stwierdzić na podstawie pomiarów odlewów gipsowych 
negatywów ciał osobników męskich –  ofiar erupcji Wezuwiusza, 
por. Bisel i Bisel 2002: 455. Warto zauważyć, że niektórzy rzym-
scy jeźdźcy byli wyżsi. Na przykład szkielet Erc 26 znaleziony w 
Herkulanum na pewno należał do żołnierza – sądząc z obecności 
miecza i pasa wojskowego – cingulum. Osobnik ten miał 174,5 cm 
wzrostu. Całe życie spędził w siodle, jak wskazują patologicznie 
powiększone guzki przywodzicieli nad kłykciami przyśrodkowymi 
kości udowych przy obu kolanach. Był twardym, dobrze wyćwi-
czonym grubokościstym mężczyzną, por Bisel i Bisel 2002: 468. 

17  Lauwerier i Robeerst 2001: 279.
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wielu trudności interpretacyjnych. Tak się dzieje w przy-
padku prób odtworzenia wyglądu i możliwości średnio-
wiecznych koni bojowych. Niestety, zwycięstwo religii 
chrześcijańskiej zapoczątkowywało zmiany w obrządku 
pogrzebowym u ludów wczesnośredniowiecznej Europy, 
czego skutkiem jest kompletny brak rytualnych pochów-
ków koni i innych zwierząt. Pewnym wyjątkiem były ludy 
bałtyjskie, lecz te, ze względu na ograniczone możliwo-
ści zamieszkiwanego ekosystemu, posługiwały się końmi 
niższej postury, co całkowicie wyklucza możliwość wyko-
rzystania tych danych do szerszych porównań. I chociaż 
dysponujemy wynikami badań archeometrycznych opar-
tymi na znaleziskach kości koni z ziem Polski zebranymi 
przez Henryka Kobrynia, lecz problemem pozostaje to, że 
dane pochodzące z całego średniowiecza zostały przez 
wspomnianego badacza umieszczone w jednym prze-
dziale statystycznym, co uniemożliwia jakąkolwiek anali-
zę zmienności morfologicznej w obrębie wspomnianego 
okresu. Ponadto, pomiary te w większości zostały doko-
nane na podstawie znalezisk kości pochodzących z resz-
tek konsumpcyjnych; ze zrozumiałych względów niezwy-
kle trudno wśród nich odnaleźć pozostałości konkretnych 
koni bojowych. Jedynym bezspornym kryterium analizy 
pozostaje więc wysokość w kłębie. Wspomniane wyżej 
analogie z czasów rzymskich mogą świadczyć o tym, że to 
właśnie zwierzęta największe i najwyższe były najchętniej 
wykorzystywane do celów militarnych, zarówno ze wzglę-
du na lepsze możliwości dźwigania ciężarów jak i z powo-
du zwiększonej długości wykroku. Według Kobrynia konie 
mające od 144 do 152 cm w kłębie stanowiły 6,1% zbio-
ru, natomiast kości zwierząt wyjątkowo wysokich, mają-
cych 152–160 cm w kłębie, to jedynie 2% całości zbioru18. 
Niestety, z tak zaprezentowanych danych niewiele można 
się dowiedzieć o pokroju, budowie i wyglądzie używa-
nych na terenie średniowiecznej Polski koni bojowych19. 

Właściwie jedynym uchwytnym parametrem mo-
gącym udzielić nam jakichś informacji o wyglądzie śre-
dniowiecznych koni bojowych jest pomiar średnicy kości, 
pozwalający na określenie grubości nóg. Zgodnie z dany-
mi zebranymi przez Henryka Kobrynia konie półcienko-
nogie stanowią 45,9% przeanalizowanego materiału, zaś 
konie średniogrubonogie i grubonogie to odpowiednio 
16,9% i 2,7% całości zbioru20. Nie należy jednak sądzić, 
że polskie średniowieczne konie bojowe były obdarzone 
grubszymi nogami. Taki rozkład danych jest spowodo-
wany wysokim udziałem w analizowanym zbiorze koni 
typu prymitywnego, o wyglądzie zbliżonym do dzikich 
tarpanów. Zwierzęta takie były szeroko wykorzystywane 
na ziemiach Polski we wczesnym średniowieczu. Jak wi-
dać, trudności interpretacyjne, spowodowane brakiem 
rozwarstwienia chronologicznego danych, uniemożliwiły 
wysnuwanie jakichkolwiek wniosków natury ogólnej21. 

18  Kobryń 1984: 49, tab. 29; Arbuzińska 2015: 23.
19  Arbuzińska 2015: 22–23.
20  Kobryń 1984: 29, tab. 7; Arbuzińska 2015: 23.
21  Arbuzińska 2015: 23.

Wobec istnienia trudności związanych z interpretacją 
danych archeometrycznych niejednokrotnie pomocna 
może się okazać analiza przedmiotów użytkowanych 
w danej epoce, połączona z rzetelną wiedzą hipologiczną. 
Czasami pomaga też przypadek: oto podczas tworzenia 
wystawy w Royal Armoury w Leeds zakupiono na Litwie 
cztery zimnokrwiste konie pociągowe. Wśród nich była 
klacz imieniem Fleur, mająca ok. 155 cm w kłębie. Wspo-
mniana klacz posłużyła za model dla większości końskich 
manekinów. Zbroje i siodła ze zbiorów Royal Armoury 
w Leeds pasowały do nich prawie idealnie22. Ten fakt 
przeczy argumentom niektórych badaczy twierdzących, 
że średniowieczne wierzchowce używane w boju mogły 
być zbliżone wyglądem do współczesnego konia w typie 
angielskiego huntera23. 

Ciekawym świadectwem bardziej „zimnokrwistego” 
wyglądu średniowiecznych koni bojowych pozostają 
niektóre źródła ikonograficzne: dla przykładu minia-
tura z Księgi Turniejów Króla René Andegaweńskiego 
wyraźnie ukazuje konia bojowego w typie późniejszych 
koni fryzyjskich. Za taką interpretacją przemawia po-
krój, kare umaszczenie, wyraźnie widoczne szczotki pę-
cinowe i wyjątkowo długi ogon24. Hipolodzy przyznają, 
że konie fryzyjskie były znane od czasów średniowiecza 
i wykorzystywane jako wierzchowce rycerzy25. Niemniej 
jednak, chociaż współczesne konie fryzyjskie ważą ok. 
500–600 kg i mają średnio 152 cm wzrostu, dzięki czemu 
niemal dokładnie odpowiadają wymiarom wyższych koni 
używanych w średniowieczu26, to należy założyć, że lata 
selekcji obliczonej na pracę w zaprzęgu i pokazy jeździec-
kie znacząco zmieniły ich charakter. Pewne cechy, jak np. 
predyspozycja do szybkiego ruszania z miejsca, zanikły27. 
Tak więc, ze względu na ową odległość w czasie, wszelkie 
dane służące rekonstruowaniu możliwości bojowych koni 
średniowiecznych, uzyskane przy użyciu koni fryzyjskich, 
należy traktować z ostrożnością.

Gwoli sprawiedliwości należy przyznać, że istnieją sy-
tuacje w których odległość czasowa nie stanowi proble-
mu. I tak, konie kawaleryjskie z czasów obu wojen świa-
towych są bardzo podobne do współcześnie hodowanych 
zwierząt, a ich możliwości są absolutnie porównywalne.

22  Hyland 1998: 10, 30; Arbuzińska 2015: 23.
23  Nowakowski 1994: 272.
24   Barthélémy d’Eyck, Księga turniejów króla René (René d’Anjou, 

Le Livre des Tournois du Roi René. Traicte de la Forme de Devis 
d’un Tournoi.), ok. 1460–1465, Bibliothèque nationale de Fran-
ce (Nr inv.: MS Fr. 2695, ff. 51v–52r, wg http://mad.hypotheses.
org/375). Współczesne konie fryzyjskie ważą ok. 500–600 kg i 
mają średnio 152 cm wzrostu, co sprawia, że dokładnie odpo-
wiadają wymiarom wyższych koni używanych w średniowieczu, 
por. Edwards 2001: 48–49; zob. też Arbuzińska 2015: 26–27, 30.

25  Edwards 2001: 48–49; Prawocheński 2010: 388.
26  Edwards 2001: 48–49.
27   Przejęły ją rasy koni specjalnie predestynowane do szybkiego 

startu, jak np. amerykańskie Quarter Horse. Jak sama ich nazwa 
wskazuje, cechę tą zawdzięczają udziałowi w wyścigach na dy-
stansie ćwierć mili, por. Edwards 2001: 228–229.
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Dokonując obliczeń na podstawie danych opisujących 
możliwości współcześnie hodowanych ras, należy szcze-
gólnie zwracać uwagę na rodzaj obciążenia noszonego 
w przeszłości podczas działań bojowych. Powinniśmy 
uwzględniać nie tylko ciężar jeźdźca, wyliczony zgodnie 
z danymi antropologicznymi właściwymi dla badanej 
epoki, lecz także wagę rzędu końskiego, uzbrojenia za-
czepnego i obronnego, typowego dla interesującego nas 
okresu. Przy tym samo wyliczenie obciążenia nie wyczer-
puje istoty problemu, powinniśmy bowiem wyobrazić 
sobie sposób rozkładu owego ciężaru na końskim grzbie-
cie, zwracając szczególną uwagę na rodzaj użytkowanego 
siodła: inaczej bowiem rozkładały ciężar jeźdźca na ko-
niu powszechne w starożytności zwykłe derki, inaczej to 
czyniły bezterlicowe siodła jeźdźców gwardii pierwszego 
cesarza Chin28, a jeszcze inaczej było w przypadku siodeł 
średniowiecznych rycerzy lub napoleońskich huzarów.

Drugim istotnym czynnikiem, niezbędnym podczas 
wykonywania tego typu zabiegów, jest konieczność do-
kładnego przeanalizowania rodzaju pracy wykonywanej 
przez konie w trakcie prowadzenia działań bojowych. 
Przy tym należy uwzględniać obciążenie pracą wykona-
ną podczas marszu na pole bitwy i wysiłek towarzyszący 
samej walce. Tu pomocne mogą okazać się przedwojen-
ne instrukcje dla oficerów kawalerii, które zawierały wy-
liczenia dotyczące przewidywanego stopnia zmęczenia 
koni wskutek spodziewanego natarcia, w zależności od 
zmęczenia wykonaną wcześniej pracą: w zależności od 
tempa marszu, przebytej odległości, czy rodzaju poko-
nywanego terenu29. Pamiętajmy jednak, że wartości te 
przedstawiały się odmiennie dla rozmaitych epok: np. ko-
nie rycerskie, prowadzone bez siodła w trakcie marszu, 
zazwyczaj przybywały na pole bitwy niezbyt sfatygowane; 
inaczej to było w przypadku niewysokich wierzchowców 
rzymskiej konnicy, noszących w czasie marszu jeźdźców 
obciążonych kolczugami i ekwipunkiem, a jeszcze inaczej 
w przypadku lekko uzbrojonej jazdy Mongołów. 

Rodzaj pracy wykonywanej przez konie podczas walki 
wymaga odrębnej analizy. Pamiętajmy, że epickie szarże 
w stylu Hollywood zdarzały się niezwykle rzadko. Zazwy-
czaj „standardową taktyką jazdy przez kolejne wieki było 
zbliżanie się do przeciwnika spokojnym tempem, co naj-
wyżej kłusem i szarżowanie dopiero w ostatniej fazie”30. 
Przy czym, do bezpośredniego zderzenia mas konnicy do-
chodziło nadzwyczaj rzadko. Jak wspomina jeden z uczest-
ników bitwy pod Waterloo: „Nie było żadnego zawahania 
po żadnej ze stron; obie strony pędziły na siebie i można 
było spodziewać się przerażającego zderzenia. Nic z tych 
rzeczy! Obie strony, niczym we wzajemnym porozumie-
niu, rozstąpiły się przed sobą, galopując wzdłuż szeregów, 
tnąc i dźgając, niczym palce lewej ręki złożonej w pięść 

28  Portal 2008: 17.
29  Hofman 1931 (2013): 16; Arbuzińska 2015: 36.
30  Goldsworthy 2013: 194.

z prawą. Zaledwie kilku padło. Oba oddziały zebrały się 
ponownie w szyki i odjechały, nie wiem jak i gdzie31”.

Owe pomieszanie szyków sprawiało, że od wierzchow-
ców oczekiwano wzmożonego wysiłku i niezwykłej zwrot-
ności. Obecnie jedynym możliwym sposobem osiągnięcia 
zrozumienia rodzaju aktywności na polu bitwy, a nawet 
odtworzenia wpływu warunków bojowych na fizjologię 
wierzchowców konnicy, jest zapoznanie się z badania-
mi poświęconymi koniom używanym w grze w polo, 
a zwłaszcza ich reakcjom na wzmożony wysiłek. Mecz 
polo trwa nieco krócej niż godzinę. Czas rozgrywki jest 
podzielony na rundy, tzw. chukkas, trwające po siedem 
i pół minuty. Po każdym chukka zmienia się konie32. Po 
przebadaniu reakcji na wzmożony wysiłek okazało się, 
że w trakcie gry znacząco zwiększa się tempo bicia serca 
konia, postępuje odwodnienie, a także znacząco wzra-
sta liczba czerwonych krwinek, produkcja hemoglobiny 
i wskaźnik hemakrytowy, a także wysycenie mięśni kwa-
sem mlekowym33. Wysiłek jest tak duży, że stanowczo na-
leży podkreślić, iż nie jest możliwe, by konie pracowały 
tak intensywnie bez przerwy przez dłuższy czas. Okresy 
intensywnych walk musiały być przeplatane przerwami 
na odpoczynek. Gwoli prawdy należy jednak przyznać, 
że choć wzmożony wysiłek u koni powoduje reakcje po-
dobne do stanu zapalnego34 (pojawiają się znaczące dia-
gnostycznie białka ostrej fazy, zwykle łączone z objawami 
stanów zapalnych), to jednak trudno jest, ze względu na 
różnice osobnicze, precyzyjnie określić granicę (w rozu-
mieniu danych możliwych do wykorzystania przez hi-
storyków wojskowości) pomiędzy końmi zmęczonymi 
a przemęczonymi śmiertelnie; te wartości będą zawsze 
odmienne dla poszczególnych osobników.

Za tą ostatnią hipotezą przemawia także analiza kilku 
porad pozostawionych przez renesansowych mistrzów 
jeździectwa, a dotyczących szkoleniu koni bojowych. 
W roku 1550 neapolitański szlachcic Federico Grisone 
wydał traktat pt. Gli ordini di cavalcatore, czyli „Zasady 
jeździectwa”. Jak według Grisonego wyglądało szkolenie 
bojowego konia? Najważniejsza była szybka jazda po 
prostej, lecz kładziono nacisk także na ćwiczenia wspo-
magające zwrotność zwierzęcia. Nauka wolt, pół-wolt, 
piruetów i pół-piruetów pozwalała na szybkie zmiany kie-
runku jazdy, co jest niezwykle istotne w bitewnym zamie-
szaniu. W zamierzeniu instruktora koń miał wykonywać 
szybkie szarże na krótkich dystansach, a potem równie 
szybko zatrzymywać się lub zawracać na żądanie, reagu-
jąc na zagrożenia lub przygotowując się do kolejnego 
ataku na nowego przeciwnika35. Zgodnie z typowym dla 
czasów Renesansu umiłowaniem symetrii Grisone stwo-
rzył specjalny układ geometryczny, mający ułatwić wy-
konywanie żądanych figur na maneżu (ryc. 3). Wszystkie 

31  Cyt. za: Goldsworthy 2013: 194–195.
32  Edwards 2001: 361
33  Zobba et al. 2011: 545; Arbuzińska 2015: 35
34  Cywińska et al. 2011: 1402–1406.
35  Tomassini 2014: 93–94; Arbuzińska 2015: 142–143.
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Ryc. 3. Schemat szkolenia koni bojowych 
z traktatu Grisonego (wg Tomassiniego 2014: 93)
Fig. 3. Scheme of war-horse training from  
Grisone’s Treatise (after: Tomassini 2014: 93)

zwroty należało wykonać w jak najkrótszym czasie i na 
jak najmniejszej przestrzeni. Jak widać, bardzo ceniono 
zdolność do szybkiego ruszania z miejsca i zwrotność.

Półtora tysiąca lat wcześniej podobne prawidła do-
tyczyły szkolenia rzymskiej konnicy. Treningowi takiemu 
miały służyć pokazy hippika gymnasia, podczas których 
ubrani w specjalne hełmy z brązowymi maskami żołnie-
rze obrzucali się stępionymi drewnianymi oszczepami. 
Oczy i głowy koni także starano się chronić ozdobnymi 
osłonami36. Podczas szkolenia starano się nauczyć żoł-
nierzy mechanicznego wykonywania różnych czynności, 
a zwłaszcza umiejętności szybkiego wyrzucania dużej 
liczby dzirytów. Szczególny nacisk kładziono na naukę 
wyrzucania dzirytów podczas wykonywania zwrotów. 
Uczono żołnierzy jednoczesnego osłaniania się tarczą 
i miotania oszczepów. Jedno z najtrudniejszych ćwiczeń 
wykonywanych podczas pokazów hippika gymnasia, 
zwane przez Rzymian pertinos (ryc. 4), polegało na wy-
rzucaniu oszczepów do tyłu. W tym celu jeździec musiał 
odwrócić się w siodle i jednocześnie przerzucić trzyma-

36  O tych pokazach: Hyland 1993:69–141; Junkelmann 1996.

ną w lewym ręku tarczę nad głową konia, tak by nadal 
ochraniała jego prawy bok, a następnie wyrzucić oszczep 
w kierunku jadącego z tyłu przeciwnika37. Sam atak pro-
wadzono falami, jeźdźcy, zbliżywszy się do nieprzyjaciela, 
wyrzucali swoje oszczepy, następnie zawracali. Ten ma-
newr powtarzano wiele razy. Rzymianie najprawdopo-
dobniej nauczyli się tej taktyki od plemion iberyjskich38, 
nic dziwnego, że wykonywane podczas pokazów hippika 
gymnasia ćwiczenie, służące rozwijaniu umiejętności 
przydatnych podczas prowadzenia takiego ataku, nazy-
wano „kantabryjskim galopem” (ryc. 5)39. W czasie walki 

37  Arrian, Ars tactica 37,4–5; zob. też Hyland 1993: 131.
38   Wśród plemion iberyjskich istniała długa tradycja stosowania po-

zornych ucieczek i powtarzanych ataków. Rzymianie określali ten 
sposób walki mianem concursare, zob. Treviño 1995: 8.

39   Arrian, Ars tactica 40. Podczas wykonywania tego ćwiczenia dwie 
grupy jeźdźców, ustawione naprzeciw siebie, zataczały koła w 
przeciwnych kierunkach. Oba utworzone w ten sposób okręgi 
stykały się ze sobą w jednym punkcie. Dojechawszy do tego 
miejsca jeździec starał się ugodzić tępym oszczepem nadjeżdża-
jących z naprzeciwka przeciwników; zob. Hyland 1993: 132–141. 
Nietrudno sobie wyobrazić, że umiejętności nabyte podczas wy-
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Ryc. 4. Pertinos (wg Hyland 1993: 120)
Fig. 4. Pertinos (after: Hyland 1993: 120)

Ryc. 5. Galop kantabryjski (wg Hyland 
1993: 135)
Fig. 5. Cantabrian gallop (after: Hyland 
1993: 135)

stosowano też przejęte od Celtów zwroty i uniki40. Źródła 
ikonograficzne z północnej Afryki wskazują, że rzymscy 
jeźdźcy uczyli się gwałtownych zwrotów, wykonując ewo-
lucje, które przypominały arabską cyfrę osiem. Wysokie 
mury rzymskich maneży miały ułatwiać naukę gwałtow-
nych zwrotów i oswajać z manewrowaniem ograniczo-

konywania owych manewrów wykorzystywano później w czasie 
walki podczas powtarzanych ataków dzirytami.

40  Arrian, Ars tactica 37, 4–5; 43, 2.

nej przestrzeni41. Jak widać, kluczem do sukcesu było 
wyrobienie nawyku szybkiego wykonywania zwrotów 
na małej przestrzeni. W takim przypadku ważna była 
nie tylko szybkość i wytrzymałość, lecz także zwrotność 
wierzchowca.

Pamiętać należy, że w tej sprawie nie istnieją żad-
ne wyraźnie zaznaczone reguły. Posiadanie szybszych 
i zwrotniejszych koni nie zawsze decydowało o wygranej. 

41   Chodzi o dekorację kamienia nagrobnego niejakiego Gaviusa Fronti-
nusa z Cezarei mauretańskiej, centuriona cesarskiej gwardii konnej, 
zob. CIL VIII 21034 = AE 1891, 111; zob. też Speidel 1996: 58– 59.
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Warto przywołać tutaj opinię generała Dezyderego Chła-
powskiego dotyczącą jego osobistych przeżyć podczas 
kampanii 1809 r.: „Nierówność ta pochodzi niezawodnie 
z tego, że Węgry bardzo pałaszami machają, a Francuzi 
żgają i lubo Węgier na lżejszym koniu łatwo francuzkiego 
konia obskoczy, Francuz siedząc na ciężkim koniu, właśnie 
dlatego że koń niezwinny i że mało może nim kierować, 
spokojnie uważa z której strony Węgier się na niego za-
mierza, ma czas zasłonić się od cięcia, a prawie prostym 
a dobrze zaostrzonym końcem szabli niechybnie pchnie 
w pierś przeciwnika. Węgrzy nie płazem, tak jak angiel-
ska kawalerya, ale ostrzem rąbią, ale że zawsze czynią to 
w pędzie, lub zwracając konia, więc tną bez przytomno-
ści gdzie się uda42”. Tak więc nie zawsze wybór szybszych 
i zwrotniejszych koni decydował o sukcesie.

Jak widać, podczas dokonywania rekonstrukcji prze-
biegu bitew z przeszłości należy unikać mechanicznego 
stosowania współczesnej wiedzy hipologicznej. Oczywi-
ście, wykorzystywane dane powinny dotyczyć koni będą-

42  Chłapowski 1986: 68.

cych potomkami zwierząt biorących udział w badanych 
wydarzeniach, lub – wobec braku takowych – ras najbar-
dziej zbliżonych pod względem cech fenotypowych, lecz 
należy dokładnie prześledzić historię danej rasy i spró-
bować określić, jakich zmian dokonano wskutek postę-
pu hodowlanego. Do tego trzeba dokładnie prześledzić 
wszystkie uwarunkowania dotyczące rodzaju pracy, 
wykonywanej podczas badanych bitew. Niezwykle istot-
ne jest także wykorzystanie danych antropologicznych, 
archeologicznych i historycznych dotyczących rodzaju 
obciążenia i rozkładu ciężaru jeźdźca na koniu. Czasami 
należy sięgnąć po wiedzę z dziedziny biomechaniki43. 
Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich wymienionych 
wyżej uwarunkowań można uzyskać obraz zbliżony do 
prawdy historycznej.

43   Dla przykładu: dziś już mało kto zdaje sobie sprawę, że rycerze 
normańscy, biorący udział w bitwie pod Hastings w 1066 roku, 
mieli ułatwione zadanie atakując pod górę, a to ze względu na 
silniej umięśnione zadnie nogi swoich wierzchowców ułatwiające 
podchodzenie po stoku. 

Wykaz skrótów:
AE = L̀ année épigraphique.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum.

Arbuzińska, S. 
2015.  Ewolucja siodła w Polsce od XIII do XVI wieku. War-

szawa. Praca inżynierska w archiwum Wydziału Nauk o 
Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.

Bisel, S.C. i J.F. Bisel 
2002.  Health and nutrition at Herculaneum. An examination 

of human skeletal remains, [w:] W.F. Jashemski i F.G. 
Meyer (red.), The natural history of Pompeii, 451–475. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Charon, K.M. i M. Świtoński 
2006.  Genetyka zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN.
Chłapowski, D. 
1986.  Pamiętniki. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.
Cywińska, A., E. Szarska, R. Górecka, L. Witkowski, M. Hecold, 
A. Bereznowski, A. Schollenberger i A. Winnicka 
2012.  Acute phase protein concentrations after limited di-

stance and long distance endurance rides in horses. 
Research in Veterinary Science 93 (33): 1402–1406.

Davis, R.H.C. 
1989.  The Medieval warhorse. London: Thames and Hudson.
Edwards, E.H. 
2001.  Wielka encyklopedia: konie. Warszawa: Wydawnictwo 

Muza S.A.

Goldsworthy, A.K. 
2013.  Armia rzymska na wojnie 100 p.n.e.–200 n.e. Oświę-

cim: Napoleon V.
Healy, M. i A. McBride 
1991.  The ancient Assyrians. London: Osprey Publishing.
Hofman, W. 
1931 (2 013) Hipologia. Podręcznik dla oficerów kawalerii i ar-

tylerii. Tom II. Oświęcim: Napoleon V (przedruk).
Hyland, A. 
1990.  Equus, the horse in the Roman World. London: Brats-

ford. 
1993.  Training the Roman cavalry. Stroud: Sutton Publishing.
1998.  Warhorse 1250–1600. Stroud: Sutton Publishing.
Jaworski, Z. 
2003.  Ocena warunków etologiczno-hodowlanych koników 

polskich utrzymywanych w systemie rezerwatowym. 
Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego.

Johnstone, C.J. 
2003.  A biometric study of equids in the Roman world. Ph.D. 

thesis. University of York, Department of Archaeology. 
Internet: http://www.york.ac.uk/archaeology/staff/
research-staff/cluny-johnstone/#publications (wgląd 
01.01.2016).

Junkelmann, M. 
1990.  Die Reiter Roms. Vol. I: Reise, Jagd, Triumph und Circu-

srennen. Mainz: Philipp von Zabern.
1992.  Die Reiter Roms. Vol. III: Zubehör, Reitweise, Bewaff-

nung. Mainz: Philipp von Zabern.

Wykaz cytowanej literatury



24

Radosław Andrzej Gawroński

ArchAeologicA HeReditAs • 9

1996.  Reiter wie Statuen aus Erz. Mainz: Philipp von Zabern.
Kharamov, V.M. i L.K. Glazovskaya 
2003.  Akhalteke. A great racer of history. Ashgabat: TDH.
Kobryń H. 
1984.  Zmiany niektórych cech morfologicznych konia w świe-

tle badań kostnych materiałów wykopaliskowych z ob-
szaru Polski. Warszawa: SGGW-AR.

Lauwerier, R.C.G.M. i A.M.M. Robeerst 
2001.  Horses in the Roman times in the Netherlands, [w:] 

H. Buitenhuis i A.T. Clason (red.), Animals and man in 
the past. Essays in honour of Dr. A.T. Clason, emeritus 
professor of archaeozoology, Rijksuniversiteit Gronin-
gen, the Netherlands, 275–290. Groningen: ARC Publi-
catie.

Nowakowski, A. 
1994.  Konie wierzchowe i zwierzęta pociągowe, [w:] A. Na-

dolski (red.), Polska technika wojskowa do 1500 roku, 
272–273. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Prawocheński, R. 
2010.  Hodowla koni. Warszawa: Powszechne Wydawnictwo 

Rolnicze i Leśne.
Portal, J. 
2008.  The terracotta warriors. London: British Museum Press.

Schleiermacher, M. 
1984.  Römische Reitergrabsteine. Die kaiserzeitlichen Reliefs 

des triumphierenden Reiters. Bonn: Bouvier Verlag 
Herbert Grundmann.

Speidel, M.P. 
1996.  Roman cavalry. Training and the riding school of the 

Mauretanian horse guard. Antiquités africaines 32: 
57–62.

Tomassini, G.B. 
2014.  The Italian tradition of equestrian art. A survey of the 

treatises on horsemanship from the Renaissance and 
the centuries following. Xenophon Press: Franktown.

Treviño, R. i A. McBride 
1995.  Rome’s enemies 4: Spanish armies. London: Osprey 

Publishing. 
Uppenborn, W. i H.J. Schwark 
1995.  Ponys, Haltung, Pflege, Fütterung Verwendung, Rassen 

und Züchtung. Stuttgart: Ulmer. 
Zobba, R., M. Ardu, S. Niccolini, F. Cubeddu, C. Dimauro,  
P. Bonelli, C. Dedola, S. Visco i M.L. Pinna Parpaglia 
2011.  Physical, hematological, and biochemical responses to 

acute intense exercise in polo horses. Journal of Equine 
Veterinary Science 31: 542–548.

Żuk, B., H. Wierzbicki i M. Żatoń-Dobrowolska 
2011.  Genetyka populacji i metody hodowlane. Warszawa: 

Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Radosław Andrzej Gawroński

The genetic material of horses as an information bank  
used for the reconstruction of military events

Summary

In the present paper the author tries to answer the question to 
what extent the data concerning modern horse breeds could be 
used by military historians in research work connected with the 
course of the past military events. The author tries to prove that 
horses had been subjected to many changes due to the breed-
ing methods used. He also tries to prove that many factors mod-
ified the horses in diverse ways. The impact of these changes on 
the so-called „primitive breeds” was minimal, as these animals 
were kept in conditions closely resembling their natural envi-
ronment. On the other hand the breeds prized for speed were 
subjected to highest modifications, as conditions, in which they 

had been kept, improved. Therefore modern data concerning 
the most valuable races, such as Arabian, should be used with 
caution. The author also tries to investigate, what kind of effort 
was expected from the war horses and what impact the battle 
fatigue had on their performance. The author had reached the 
conclusion that useful answers could be obtained only with the 
help of data connected with modern polo competitions. The 
author also tries to answer how much the knowledge obtained 
in such a way may modify our view of the past.

Translated by Radosław Andrzej Gawroński
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