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Boston terriery są rasą niezbyt starą, ale posiadającą już ponad 100-letnią historię. Początek rasy datuje się na 

drugą połowę XIX wieku, zresztą dość obfitego w sukcesy kynologiczne. Bostony są tylko nieco młodsze niż bull-
terriery i  co być może zaskakujące trochę starsze niż tak popularne w Polsce boksery. Daleko im jednak do XVII-
wiecznych buldogów angielskich, nie wspominając już o szczycących się 1000-letnią historią mopsów. 
 
Początki powstawania rasy bostonów są tyleż ciekawe co niejasne, chociaż na tle innych ras wiemy o tym sporo. 
To co nie ulega wątpliwości, to że ich los zdecydował się w Stanach Zjednoczonych, a w zasadzie w obrębie 
jednego miasta Bostonu. Trudno się zatem dziwić nazwie rasy…chociaż na początku nie było to takie oczywiste. 
Ale po kolei….   
 
Wiadomo na pewno, że rasę zaczęto tworzyć po zakończeniu amerykańskiej Wojny Domowej (1861-1865) i że 
miało to miejsce w Bostonie w stanie Massachusetts (MA). Początkowo tworzono ją z myślą o odbywaniu walk 
psów, ale z różnych powodów o których później, dość szybko jej przeznaczenie się zmieniło. Nie budzi też 
wątpliwości, że początek rodowodu rasy przypisuje się psu o imieniu Judge (Hooper’s Judge) i jego właścicielowi 
Robertowi C. Hooperowi, emigrantowi z Anglii.  
 
Od tego momentu część faktów nie jest już tak oczywista. Najprawdopodobniej Judge także był angielskim 
„emigrantem”. Prawdopodobnie został przywieziony do Bostonu przez Williama O’Briana i sprzedany Hooperowi 
ok. roku 1870. Taką wersję zdarzeń podaje American Kennel Club (AKC). Hooper był zafascynowany 
popularnymi w Anglii krzyżówkami psów typu bull i terierów, a wszystko na to wskazuje, że Judge był właśnie 
taką krzyżówką - buldoga angielskiego i białego teriera angielskiego. Tym samym ciekawostka. U zarania dziejów 
tej amerykańskiej rasy co najmniej 50% jej krwi mogło pochodzić z Europy. Być może historia tych psów i 
amerykanów była pod tym względem dość podobna. Wiemy, że Judge był psem dość dużym, krępym, ale na 
dość wysokich nogach i ważył około 14,5 kg (32 funty amerykańskie). Maść miał ciemną, pręgowaną z białymi 
znaczeniami na pysku i z białym kołnierzykiem. 
 
W tym miejscu pojawia się kilka innych wersji. Jedna z nich mówi, że co prawda Hooper kupił  psa od O’Briena, 
ale ten był dorożkarzem (woźnicą) zatrudnionym w bogatej bostońskiej rodzinie i przy okazji trudnił się 
krzyżowaniem psów będących własnością swoich pracodawców i chyba robił to bez ich wiedzy. Scenariusz ten 
jest oczywiście prawdopodobny i być może odpowiada amerykanom w całości wiążąc powstanie rasy z 
Bostonem, ale może też być przekłamaniem wynikającym z tego, że w tamtym okresie część hodowców psów, 
która wywarła wpływ na powstanie rasy pracowała jednocześnie w zamożnych bostońskich rodzinach. Mieli w ten 
sposób łatwiejszy dostęp do psów czystej krwi, wykorzystywanych do tworzenia krzyżówek. Warto przy okazji 
dodać, że nie były to krzyżówki wykonywane przypadkowo i nieodpowiedzialnie. Dążono do uzyskania określonej 
jakości u psów zatrzymywanych do hodowli. Postępowano tak bez naukowej wiedzy o genetyce, ale w oparciu o 
dużą praktyczną wiedzę o cechach psów, które mogą być przenoszone z pokolenia na pokolenie i z rasy do rasy. 
 
Występują także pewne rozbieżności co do dat. Część źródeł podaje, że Hooper kupił Judg’a w roku 1865, a 
część, co jest bardziej prawdopodobne, że nastąpiło to dopiero w roku 1870.   
 
Judge pokrył sukę buldożkę angielską (część źródeł podaje że nie był to pies czystej krwi) o imieniu Burnett’s 
Gyp (a może Kate), której właścicielem był Edward Burnett z Deerfoot w małej miejscowości Southboro, w stanie 
MA. Gyp była białym buldogiem o krótkim pysku, mocno zbudowanym, na krótkich łapach i z trzyćwierciowym 

ogonem. Ich potomkiem (o nim zachowały się informacje) był Well’s Eph, pies na krótkich nogach, równomiernie 
umaszczony z ciemnymi pręgami i o wadze ok.10 kg. Eph został z kolei skojarzony z Tobin’s Kate, małą suką o 
krótkim pysku i złotymi pręgami. Z tego skojarzenia w roku 1877 narodził się Barnard’s Tom (Jego właściciel J.P. 
Barnards, uznawany za jednego z ojców rasy, został uwieczniony na obrazie z 13 białymi bostonami, które w 
takim kolorze w tamtych czasach nie były rzadkością), który z kolei pokrył Kely’s Nell, ciemno-pręgowaną sukę 
ważącą ok. 9 kg. Nell urodziła psa o imieniu Barnard’s Mike, który jako pierwszy miał już wykształcone dwie 

charakterystyczne cechy tej rasy: posiadał duże i okrągłe oczy, które z czasem stały się niemal symbolem 
bostonów oraz posiadał krótki ogon. Mike był lekko pręgowany, z białymi znaczeniami i ważył nieco ponad 11 kg. 
Mike był ojcem pierwszego bostona zarejestrowanego przez AKC o imieniu Punch, chociaż i w tym przypadku 
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źródła nie są zgodne. Inne podają że psem tym był Hector. Nie ma natomiast sporu, że pierwszym championem 
w tej rasie była suka Topsy (Topsey). 
 
W tym momencie warto dodać, że wg części źródeł kluczową rolę w tworzeniu rasy odegrały buldogi francuskie. 
W początkowym okresie hodowcy mieli bowiem problem z ustabilizowaniem wagi psów. Podaje się, że wahała 
się ona w bardzo dużym przedziale od 2,7 kg (6 funtów) do 13,6 kg (30 funtów). Ustabilizować tę wagę pomogło 
właśnie krzyżowanie z buldogami francuskimi. Niektóre źródła podają, że pewien udział w tworzeniu tej rasy 
mogły mieć także boksery. 
 

  
Eph Barnard’s Tom 

 

 

 

Boston Terriery 1910-1920 r.  
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Początkowo psy te przypisywano do rasy Bull terrierów. Nazywane były krągłogłowymi (Round Heads), lub po 
prostu Bull terrierami. Używano też takich nazw jak: "Boston bulldog", "Toy bulldog", "Bullet head". Po raz 
pierwszy publicznie zostały wystawione na wystawie w Bostonie w kwietniu 1888 r (New England Kennel Club 
show) w grupie Bull Terierów. W tym okresie zarysował się spór z hodowcami nowej rasy i właścicielami 
klasycznych bull terrierów i buldogów, niezadowolonych z przypisywania nowej odmianie psów dotychczasowych 
nazw. Wątpliwości miał także American Kennel Club jeśli chodzi o wzorzec rasy.   
 
W 1889 (lub 1890), Charles F. Leland zainicjował współpracę bostońskich hodowców psów w celu 
doprowadzenia do usankcjonowania powstania rasy i stworzenia jej standardu. Od 1891 zaczęto tworzyć psie 
rodowody i kojarzyć psy wyłącznie w obrębie nowej rasy, z zaleceniem nie krzyżowania jej już z innymi psami. 
Zaskakujące jest że w krótkim okresie 20 lat od zakupu Judg’a, w Bostonie i okolicach nową rasą zajmowało się 
aż 30 hodowli ! Zresztą i później kariera bostonów rozwijała się niezwykle szybko. 
 
Działania Lelanda doprowadziły do utworzenia American Bull Terrier Club (później przemianowanego na Boston 
Terrier Club) zrzeszającego twórców nowej rasy. Wkrótce klub ten został uznany przez AKC i stał się jego 
członkiem. AKC uznało powstanie nowej rasy w roku 1893 na podstawie 75 psich rodowodów spisanych do 
trzech pokoleń wstecz. Przy okazji zaakceptowano propozycję pisarza Jamesa Watsona o nadaniu tej rasie 
nowej nazwy, wiążącej się z miastem w którym powstała, Boston Terrier.  

 

  

Heilborn's Raffles Boston Bull Terier – 1907 r. 
 

  

Champion Halloo Prince Pop” Benson z psem Bunny II  
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Champion Sonnie Punch Rockydale Junior 

  
 

  
Champion Dallen’s Spider J. P. Barnard 

uznawany za ojca rasy Boston Terrier 
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http://1.bp.blogspot.com/-SAX1Wg_1sHE/T_jec74xe2I/AAAAAAAAA5w/1gIwp_B-jEI/s1600/Boston+Terrier+1925+093.jpg
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LIFE magazine – Newport Number. “Portrait of a Gentleman” by Carlton Smith 
1 sierpnia 1912 

 
Od tego momentu, a szczególnie po roku 1989 bostony zaczęły zyskiwać wielką popularność. Już na początku 
XX były tak znane, że wykorzystywano je m.in. w  reklamach produktów spożywczych. Zyskały wówczas także  
przydomek "American Gentleman". W latach dwudziestych bostony stały się jedną z najliczniejszych ras w 

Stanach Zjednoczonych i ta popularność utrzymuje się do dziś. Wtedy też hodowcy zaczęli zwracać większą 
uwagę na umaszczenie psów, ich budowę i proporcje poszczególnych organów. W przeszłość odeszła koncepcja 
wykorzystywania tych psów do walk. Ten proceder stał się nielegalny, ale przede wszystkim bostony zaczęły być 
postrzegane jako wspaniałe psy, towarzysze człowieka. Znany obecnie wygląd tej rasy został osiągnięty około 
roku 1950. W roku 1979 w uznaniu zasług bostonów gubernator Massachusetts, Edward King (miłośnik 
bostonów) nadał im oficjalny tytuł psów stanowych.  
 
Vincent G. Perry we wstępie swojej książki o bostonach z 1928 napisał:  

 
„Nic w Ameryce nie jest bardziej amerykańskie, lub bardziej oddające ducha Ameryki niż ten mały 

amerykański pies Boston Terrier”. 
 
Widać wyraźnie jak szybko bostony zdobyły sobie zaufanie i miłość, ludzi… a my wiemy przecież dlaczego !  
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