
W
dzisiejszych czasach snobi-

styczni w∏aÊciciele ekskluzyw-

nych aut licytujà si´, kto ma

cenniejszy i bardziej wyszukany samo-

chód, podobnie w XVIII wieku – zachowu-

jàc odpowiednie proporcje – ludzie bogaci

zadawali szyku, pokazujàc si´ w kosztow-

nych karetach. Im bardziej by∏y zdobne

i ciàgni´te przez mo˝liwie najwi´kszà

liczb´ koni, tym powód do puszenia si´ by-

wa∏ wi´kszy. 

T´ przywar´ maj´tnych snobów ju˝

w drugiej po∏owie XVII wieku podchwyci∏
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staropolski satyryk, Wac∏aw Potocki. „O

czym˝e Polska myÊli i we dnie, i w nocy?

˚eby szeÊç zaprz´gano koni do karocy!” –

drwi∏ w wierszu Zbytki polskie. W innym

poemacie utyskiwa∏ na modnisia, który

„trzy lata kolasà parà jeêdzi∏ koni, dziÊ mu

trzeba karoc´, szeÊci frezów [koni fryzyj-

skich – S.M.] do niej”. Licytowano si´ te˝

na iloÊç. Wielu arystokratów trzyma∏o we

w∏asnych powozowniach – zarówno w sto-

licy, jak i w swych rodowych dobrach – kil-

ka, a nawet kilkanaÊcie ró˝nego typu po-

jazdów. Mniej maj´tni wyprzedawali si´,

Karetà 
i rzemiennym 

dyszlem�

Ruch uliczny na placu Zamkowym
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by kupiç karet´ – o niejakim szambelanie

Ignacym Rych∏owskim powiadano w War-

szawie, ˝e jeêdzi po mieÊcie swà ostatnià

wioskà. 

„Widz´, i˝e w karetach kochajà si´ da-

my” – wytknà∏ t´ s∏abostk´ kobietom We-

spazjan Kochowski. To w∏aÊnie one – ˝ony

i kochanki – najcz´Êciej prowokowa∏y do

kupna coraz to nowszych modeli. By∏a to

cecha trwa∏a, czego wiek póêniej dowodzi

biskup Ignacy Krasicki. Takie oto s∏owa

w∏o˝y∏ w usta ma∏˝onka ˚ony modnej:

„Wyje˝d˝amy do domu. JejmoÊç w z∏ych

humorach: – Czym pojedziem? – Karetà. –

A nie na resorach? Dali˝ ja po resory.

Szcz´Êciem kasztelanic, co karet´ angiel-

skà sprowadzi∏ z zagranic, zgra∏ si´ do

szelàga. Kupi∏em”. 

Podobnie by∏o w pierwszej po∏owie

XIX wieku. Aleksander B∏´dowski, cz∏ek

wojskowy, chcia∏ zaimponowaç Êwie˝o po-
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Êlubionej ˝onie z wy˝szych sfer, hrabiance

Henriecie Dzia∏yƒskiej. „Po obiedzie – jak

wspomina∏a w Pamiàtce przesz∏oÊci – do ko-

cza angielskiego kaza∏ zaprzàc (…) cztery

konie anglizowane gniade, ros∏e, w chomà-

tach Êlicznych angielskich, a kocz jak

czó∏no form´ mia∏, na bia∏o lakierowany,

amarantowym suknem wybity. Do karykla

[tak zwano wówczas lekki powóz, w któ-

rym stangret siedzia∏ z ty∏u – S.M.] na

dwóch ko∏ach tak˝e pi´knego konia za-

prz´gli. Ci panowie sami si´ powozili, a my

z Anetà koczem przeje˝d˝a∏yÊmy si´.

Umia∏am wtedy czuç przyjemnoÊç z u˝y-

wania i posiadania pi´knego ekwipa˝u”. 

Po latach twierdzi∏a: „Ze zgorszeniem

m∏odych nie uwa˝am na zaprzà˝, a prze-

ja˝d˝ki spacerowe nic nie bawià”. Ba, ale

pogorszy∏ jej si´ znacznie dotychczasowy

poziom ˝ycia w majàtku, teraz ju˝ na Wo-

∏yniu. „Do gospodarstwa zabiera∏ si´ mój

PODRÓ˚E BLI˚SZE  I  DALSZE�

Karoca dwuprz´˝na paradna (1774 rok)
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mà˝ – wspomina∏a – a ˝e gotówka przecho-

dzi∏a to na d∏u˝ki jeszcze kawalerskie, to na

karteczki [ile˝ to karet i koni w nie przegra-

no! – S.M.], wi´c zamienia∏ karyki na kot∏y

gorzelniane, a cug szeÊciokonny anglizowa-

nych skarogniadych koni za stado dwudzie-

stu kilku klaczy. (…) Z tym wszystkim zo-

sta∏y nam jeszcze pi´ciokonna zaprzà˝

krakowska z dzwoneczkami i w kerezji haf-

towanej furmani i siedmiokonna ruska za-

przà˝ z brodaczem w czekmanie, do doro˝-

ki, linijki i wózeczków konie i wierzchowych

mnóstwo”; akurat wystarczajàco, by jeê-

dziç w∏asnymi pojazdami do Wiednia,

Karlsbadu, Odessy, nie mówiàc ju˝ o odwie-

dzaniu rodziny i sàsiadów. 

Wszyscy starali si´ zresztà zapewniç

sobie minimum transportowe, nieraz wca-

le pokaêne. Wspominajàcy te same czasy

Henryk Golejewski w Pami´tniku pisze, ˝e

jego wuj Stanis∏aw „dawny wolancik ˝ony
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zamieni∏ na karet´ i par´ pojazdów war-

szawskiego wyrobu”; notabene uchodzi∏y

one wówczas za ca∏kiem niez∏e, jeÊli nie naj-

lepsze. 

Prócz kobiet do cz´stej „zmiany mo-

delu” sk∏ania∏a presja Êrodowiska. „Kto

z oszcz´dnych za˝ywa∏ karety, która ju˝

z mody wysz∏a, ale by∏a jeszcze mocna

i wygodna, uràgali si´ z niego modni

utracjuszowie, mówiàc o nim, ˝e jeêdzi

korabiem Noego” – zapisa∏ Êwiadek epo-

ki, ksiàdz J´drzej Kitowicz, w Opisie oby-

czajów za panowania Augusta III. 

Kareta angielska, o jakiej marzy∏a

ka˝da ˝ona modna, uchodzi∏a za najlepszà

przez ca∏à drugà po∏ow´ XVIII wieku. Do

dobrego jednak tonu nale˝a∏o mieç stan-

greta Francuza. Niektórzy magnaci, wie-

trzàc dobrà koniunktur´, zacz´li do swych

miasteczek sprowadzaç cudzoziemskich

majstrów i urzàdzaç – wed∏ug Êwiadectwa

KARETÑ I  RZEMIENNYM DYSZLEM�

Przed krakowskà karczmà (1878 rok)
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