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J. Łoziński 

Dzik 

Świnie na całej kuli ziemskiej, gdziekolwiek się znajdują, czy to w oswojonym czy 

dzikim stanie, są do siebie wielce podobne. Usiłowano podzielić je na trzy familie, 

wszelako cechy charakterystyczne owych podziałów były tak mało znaczące, iż słusznie 

cały ów ród do jednej rodziny zaliczono. Nie będziemy tu szeroko rozwodzić się nad 

licznemi odmianami owych zwierząt, o których zresztą w ciągu tej rozprawy przyjdzie nam 

nieraz wspomnieć; wkroczymy od razu in dias res, do właściwego celu tej pracy, do opisu 

dzika. 

Dzika Świnia (sus scrofa, sus aper s. fasciatus) odznacza się siłą, zuchwałą odwagą, a 

nadewszystko niezmiernem przywiązaniem do swego rodu. Dochodzi ona wraz z ogonem 

do dwóch metrów długości, waży zaś do 250 kilogr., co zawisło od miejscowości, pory 

roku, wieku, pożywienia. Dziki w bagnach przebywające są zwykle większe, jak w suchych 

lasach mieszkające. Dzik różni się od dzikiej świni o tyle, że korpus jego jest wynioślejszy, 

więcej skupiony, nogi silniejsze, głowa dłuższa i wysmuklejsza, uszy bardziej podniesione, 

dłuższe i więcej ścięte, w czasie buchtowania tylko spuszczone, kły ostrzejsze i 

potężniejsze, które i u wieprza możeby urosły, gdyby mu dłużej żyć dozwolono. Nadto ma 

dzik jednostajniejsze zabarwienie szerści, skłania się ku barwie ciemnej, i z tego powodu 

dziki zwane są w języku łowieckim czarną zwierzyną. Znajdują się wszakże odmiany, 

szare, brunatne, pstre, które wskazują pokrewieństwo dzika z świnią domową, mięszanie się 

ras lub zdziczenie. Zresztą ma dzik 44 zębów, jak świnia domowa, odnóża czteropalczaste, 

ogon u końca wiechowaty, głowa u czoła szeroka, zwęża się coraz bardziej ku ryjowi, 

zakończonemu tarczą, w której dwa otwory stanowią nozdrza, oczy małe, uszy wewnątrz 

mocno włosem obrosłe. Skóra dzika pokryta jest twardą, długą, ostro zakończoną, u szczytu 

często rozszczepaną szczecią, pod którą w miarę pory roku porasta dłuższy lub krótszy 

puch. Szczeć jest barwy popielato-brunatnej, zmięszanej z czarną, u dołu karku i pod 

brzuchem chyli się ona ku przodowi, zresztą wszędzie ku tyłowi, na grzbiecie zaś sterczy 

prosto stojąca szczeć nakształt grzebienia lub grzywy. Są dziki zwykle czarne lub ciemno-

brunatne, sama powierzchnia zaś nieco żółtawa, przez co ogólna barwa staje się jaśniejszą. 

Uszy, racice, i ogon brunatno-czarne, na przedzie głowy przebija się włos białawy. 

Popielate, biało nakrapiane, na pół białe lub czarne dziki są potomkami zdziczałych świń 

swojskich. Młode mają na tle czerwonawo-siwem żółtawe pręgi w równej prawie linii 

idące, które wszakże już w pierwszych miesiącach ich życia nikną. Kły wyrastają dzikowi w 

drugim roku , ogon trzyma on zwykle w górę wzniesiony, w kółko zwinięty, a spuszcza go 

tylko w czasie żerowania. Wzrost i waga różne, zależne od wieku, pokarmu i pory roku. 

Często dzik zabity w jesieni, gdy ma obfity pokarm, waży do 500 funtów. Maciora zawsze 

mniejsza. 

Myśliwy nazywa samca dzikiem, z przydatkiem błociarz, smolak; samicę lochą, 

maciorą, gdy jałowa samurą; młode sysakami, warchlakami, od roku paciukami; od dwóch 

do czterech lat samca wycinkiem (ponieważ odpędzając od trzody obcina pojedynka i 

odyńca). W piątym roku staje się samiec pojedynkiem, samica maciorą, w szóstym 



odyńcem, i takim pozostaje do końca życia. Ryj zowie się gwizdem, a kończy się tabakierą. 

nasadą chrząstkowatą, z boku i z wierzchu w górę wygiętą, poruszalną za pomocą 

muszkułów. W tej części posiada wielką siłę, którą ryje ziemię, nawet zmarzniętą, szukając 

pożywienia, kamienie wydobywa. Miejsce pochodu jego jest drogą. Ryjąc ziemię buchtuje. 

Kły jego są szable, któremi obcina (kaleczy). Nogi jego zowią się racice, odnóża rapcie. 

Skóra u niego jest suknią, szczecina piórami, krew posoką. Węch zowie się wiatrem, a gdy 

się karmi, żeruje. Przerażony dmucha lub fuka, wtedy zatrzymuje się, głowę podnosi i 

mocno ogon zakręca. Bieżąc prosto, idzie na sztych, bokiem na połeć, gdy biegnie, sadzi, 

idąc po strzale, idzie na dym, a trzoda w rozproszeniu rozbryzga się lub pryska. Serce u 

niego zowie się komorą. Zaspokajając popęd płciowy lochają się, a wtedy odyńca, który 

samicę oprawia nazywają myśliwi gamratem, który się huka. Maciora wydając na świat 

młode prosi się, więc brzemienna jest prośną. Miejsce oproszenia się jest legowiskiem. 

Miejscowość, w którem chętnie dziki gromadnie przebywają, zowie się koczowiskiem, a 

samo miejsce wypoczynku barłogiem. Zdejmowanie skóry z dzika jest obieleniem. 

Dziki żyją we wszystkich częściach świata, w każdym klimacie, gdzie tylko chowa się 

świnia domowa. W Ameryce ich nie było, wprowadzili je Europejczycy, rozmnażając z 

domowych świń. Już Grecy i Rzymianie znali dzika, i częste o nim czynią wzmianki. Dziś 

w niektórych krajach, jak w Anglii zupełnie wytępiony. W Niemczech nie bardzo jest 

pospolity, i rozradza się swobodnie chyba w zwierzyńcu. W większej liczbie żyje we 

Francyi, Belgii, w Polsce, Galicyi, Węgrzech, w księstwach naddunajskich, w południowej 

Rossyi, Turcyi, w Azyi, szczególnie na Kaukazie, a w Małej Azyi, Smyrnie i Palestynie 

żyje pokrewny sus libicus, Znajduje się także na północy w Afryce. Powinowate mu są w 

Indiach sus cristatus, w Andamanach sus andamanensis, w Borneo sus barbatus, w Jawie i 

okolicznych miejscowościach sus vittatus, sus verrucosus, sus celebensis, sus timorensis, 

sus leucomystax, w północno-zachodniej Afryce sus sennarensis. W Azyi i północnej 

Afryce są dziki w pierwotnym stanie dzikości. 

Dawniej były lasy rozleglejsze, więcej też w nich było zwierzyny. Jeszcze w r. 1782 

zabito na jednem polowaniu u księcia Karola Würtembergskiego 2000 dzikich świń, a w 

przeciągu lat jedenastu (1611 — 1680) zabili sami elektorowie sascy przeszło 50.000 sztuk 

dzików, ale też straszne wyrządzały one szkody rolnikom. Nie mniej ich było w początku 

naszego stulecia. Skargi na robione szkody były powszechne, a pewien jastor zabawnie 

rozpoczyna swoje żale, złożone u tronu króla Würtembergskiego: „W. król. Mości 

najjaśniejsze świnie zżarły moje najpoddańsze kartofle“. Nie mniejszą też czyniły i czynią 

szkodę dziki w naszym kraju, a rolnik, zwłaszcza ubogi włościanin, napróżno stawiając 

straćhopudy na nie, napróżno sam bezsenne noce trawiąc na płoszeniu ich, do Władz z ża-

lem swym się odnosi, iżby łany jego, kłosem falujące wzięły w obronę. Jakoż Ustawa 

zezwala na zasadzce śmiercią karać owych szkodników, przydybanych na gorącym 

uczynku. 

Mokradła i bagniska są ulubionem miejscem pobytu dzików, bądź w lasach, bądź w 

trawistych zaroślach. W Europie i Azyi szuka dzik gąszczów lesistych, w Afryce 

przebywają w otwartych bagnach, rozległych łąkach i polach. W Egipcie kryją się dziki w 

trzcinach cukrowych, i stale tam przemieszkują, obgryzając szypułki cukrowe, tarzają się w 



wodach, sztucznie do tych pól sprowadzonych, i z trudnością dają się z owych miejsc 

wypłoszyć. Azyi chętnie wychodzą z lasów w gęste i rozrosłe stepowe trawiska, szukając 

tam wody i moczarów. 

Dziki chodzą zwykle trzodą, złożoną z 20 do 30 sztuk t. j. z kilku macior z 

warchlakamj, do których pojedynki i odyńce tylko w czasie lochania się przyłączają. W 

legowisku ryją sobie wygodne barłogi, często wysłane mchem, trawą lub liściem, i leżą w 

nich swobodnie, zwrócone głowami ku środkowi. Wkopują się też chętnie w sterty słomy 

lub trzciny, chroniąc się od zimna. Pojedyńczy dzik wraca zwykle do swego barłogu, trzoda 

tylko w zimie, w lecie zaś często zmienia legowisko, przez co ogromne wyrządza szkody. 

Aż do czasu lochania się chodzą trzodami, a tylko pojedynki i odyńce odłączają się i błąkają 

samotnie. W dzień leży trzoda spokojnie w barłogach, dopiero wieczorem wyrusza 

zwykłemi drogami na żer lub gromadzi się w zwierzyńcach na żerowisku. Naprzód włóczy 

się po lesie i łąkach leśnych ryjąc ziemię i tarzając się w niej lub w kałużach, dopiero gdy 

już zupełna cisza zapadnie, wychodzi w łany zbożowe, a wnęciwszy się w nie nie łatwo da 

się wypłoszyć, zwłaszcza gdy zboże już w ziarnie. Szkodę robi w nich nie tyle samem żero-

waniem, ile raczej buchtowaniem i tratowaniem. 

W lesie i na łąkach żywi się dzik owadami, robactwem, grzybami, ślimakami, wężami, 

jaszczurkami, żabami, myszami, żołędzią, bukwą, orzechami, kasztanami, kartoflami, 

wszelkimi owocami. Zresztą prócz jęczmienia żre wszystko roślinne i zwierzęce, padlinę i 

trupy ludzkie, a z padłej zwierzyny nawet swego rodu, i staje się istnie drapieżnym 

wyjadając jaja z gniazd, młode zajączki, sarny, postrzeloną zwierzynę — słowem sybaryta 

ów żre wszystko. Myśliwi twierdzą, iż dzik rzuca się na młode koźlę, na zranionego 

jelenia, daniela i sarnę, a cała trzoda pędzi za świeżą farbą, dosięga łupu, i swarliwie 

rozrywa go w kęsy. 

Nie można zaprzeczyć, iż dzik jest pod pewnym względem wielce pożytecznem 

zwierzęciem, i dla tego w pewnej ograniczonej liczbie nie tylko hodowany ale nawet 

wprowadzony być powinien w razie, jeżeli las zbyt owadami trapiony oczyszczony z nich 

być ma. 

W Azyi tryb życia dzika i jego zabiegi są nieco odmienno od europejskich. W 

niektórych okolicach z powodu obfitego pokarmu, dosięgają nadzwyczajnej wielkości. W 

bezludnej ziemi srogi tygrys tylko jest dla nich niebezpiecznym wrogiem, a nie płoszone i 

nie napastowane włóczą się nie tylko w nocy, ale nawet w jasny dzień po bagnach i 

mokradłach, gdzie swobodnie używają rozkosznej kąpieli, dopóki dokuczające owady nie 

zmuszą ich szukać schronienia w lasach. Gdy żołędź i orzechy limbowe dojrzewają, 

włócząc się szukają najobfitszego z nich żeru, i w takim razie ryją sobie legowisko, z 

którego nie łatwo dają się wypłoszyć. 

Ruchy dzika są ciężkie, jednak szybkie i gwałtowno. Bieg również chyży i zwykle w 

prostym kierunku, zwłaszcza u odyńca. Z dziwną siłą przebija się dzik przez najgrubszą 

gęstwinę. Łeb ostro zacięty i korpus wysmukły ułatwia mu taki pochód. W owych 

gąszczach pędzi spłoszona trzoda z równą szybkością, jak po otwartej płaszczyźnie. Nie 

sprawiają jej też trudności w tym względzie grząskie bagna lub głębokie wody, dziki 

pływają doskonale i wytrwale, w potrzebie przebywają wpław nawet na morzu znaczne 



przestrzenie. Grube połcie słoniny utrzymują dzika z łatwością na powierzchni wody tak, iż 

słabe poruszenie racic wystarcza do swobodnego pływania. W górach drapie się dzik 

zręcznie nawet po stromych spłazinach. i dosięga czasem nawet wysokich szczytów. 

Dziki są przezorne i rozważne, czego uderzający przykład daje hr. Kaz. Wodzicki w 

ciekawej rozprawie o moralnej organizacyi u zwierząt, umieszczonej w nr. 6 „Łowca”. 

Wiele takich przykładów moglibyśmy przytoczyć, gdyby rozmiary pisma naszego nie 

nakazywały nam zwięzłości w opowiadaniu. Polegając na swojej sile i rycerskiej iście 

odwadze, nie bardzo są lękliwe. Słuch i powonienie (wiatr) ich są bardzo ostre, te 

przymioty chronią ich od zagrażającego niebezpieczeństwa, i dozwalają wykryć nawet 

dosyć głęboko w ziemi znajdujące się owady, korzonki, trufle itd. Ale wzrok bardzo słaby. 

Gdy myśliwy stoi pod wiatrem i zachowuje się zupełnie spokojnie, to może być pewnym, iż 

dzik wyjdzie na niego nawet tak blisko, że go nogą potrąci, a z wszelką ostrożnością 

podchodząc, można się do dzika tak zbliżyć, jak do żadnej innej zwierzyny. Podniebienie u 

dzika jest delikatne, toż gdy żer ma do wyboru, pewnie najsmakowitszego użyje. 

Najcelniejszym przymiotem dzika jest jego zuchwała odwaga, zwano go rycerskiem 

zwierzęciem, i często przybierano go jako godło nieustraszonego męstwa, a rycerze klęli się 

na głowę odyńca, iż dokonają zuchwałego czynu. Słowianie przy ujściu Odry wierzyli, że 

gdy kraj miał być nawiedzony ciężką wojną, natenczas z wody wyskakiwał ogromny dzik z 

wielkimi, białymi kłami, włóczył się po kraju i napaścią przerażał. Rycerską też sprawą 

były łowy na niego, a kronikarz Gallus opowiada, iż wojowniczy Bolesław Krzywousty bez 

psów, z oszczepem tylko w dzielnej dłoni potykał się z dzikiem. 

Lubo nie należy on do rzędu najrozumniejszych zwierząt, wszelako władze jego 

umysłowe nie są tak tępe, jak niektórzy utrzymują. Gdy nie jest pobudzony do zaciekłej 

srogości, która go czyni zuchwałym i nierozważnym, jest on nader przezornym, niekiedy 

nawet dziwnie podstępnym Pozornie ciężkiego, spokojnego i dobrodusznego usposobienia, 

jest niesłychanie wrażliwym i drażliwym. Nienapastowany nigdy człowieka nie napada, i 

tylko psu jest bezwzględnie wrogiem. Ale bezkarnie drażnić i trapić dzików, zwłaszcza 

odyńca nie można, wtedy wpadają w szał wściekły, i zapamiętało rzucają się na człowieka 

Raniony dzik wpada na myśliwego i zadaje kłami straszliwe rany, ale tylko w przebiegu, 

nie zatrzymując się dłużej, ani też wracając do swojej ofiary. Przytomny myśliwy ocali się 

niezawodnie, gdy na bok uskoczy, kryjąc się po za drzewo, wskoczy na pion lub na gałęzi 

uwiśnie; wówczas w szalonym pędzie przemknie około niego rozjuszony potwór. Gdy nie 

ma czasu szukać takiego schronienia, najlepiej rzucić się na ziemię, odyniec bowiem tnie 

górą, nie dołem. Maciora nie tyle jest straszną, nie rani tak dotkliwie, naciera wszakże z 

równą wściekłością na człowieka, tratuje go racicami, kąsa i wyrywa zębami cało szmaty 

mięsa. W obec niej rzucenie się na ziemię nie jest ochronnym środkiem, a w ostatecznej 

potrzebie chyba kordelas i zręczna ręka ocalić mogą. Czasom nawet większe warchlaki 

napastują człowieka, lubo dokuczyć mu nie mogą. 

W niebezpieczeństwie niosą sobie wzajemnie pomoc, a szczególnie stare bronią z 

nieustraszoną śmiałością powierzoną im trzodę, maciory wiodące swoje młode są 

niesłychanie groźne i prześladują zaciekle napastnika. 

Straszną jest broń dzika, a zwłaszcza samca. Już w drugim roku wyrastają mu potężne 



szable, w trzecim roku przydłuża się dolny kieł, zakrzywia ku wierzchniej szczęce, górny 

zaś podnosi się i więcej jest prosty, ledwie w połowie tak długi, jak dolny, dosięgający u 

odyńców 9 cali długości. Kły są białe i błyszczące, ostro zakończone, a ponieważ dzik 

ciągle szczękami rusza, przeto z wiekiem, trąc się nieustannie o siebie jeszcze bardziej się 

zaostrzają, wyrastają i wyginają. Kły, są główną bronią wycinka, pojedynka i odyńca. 

Wpadłszy na człowieka zatapiają swoje kły w ciało, a miotając na wszystkie strony głową, 

rozszarpują i wyrywają mięso aż do kości. Psy szczególnie w ten sposób bywają kaleczone i 

szarpane. Stare odyńce podskakują do roślejszych zwierząt, ranią je kłami, a nawet koniowi 

rozpruwają brzuch i pierś. Najstraszniejsze są sześciu- lub siedmioletnie odyńce, u starszych 

wyginają się kły nadto ku środkowi, mniej zatem są niebezpieczne. Maciora ma kły krótsze, 

tępsze, mało za szczękę wychodzące. Stare dziki siwieją na karku i pysku. Głos wydają 

podobny do świni domowej, w spokojnym pochodzie daje się słyszeć zwykłe rechtanie, w 

bolu wydają głos podobny do jęku. 

Z końcem Listopada poczyna się lochanie, czyli zaspokajanie popędu płciowego, 

trwające cztery do sześciu tygodni. Lochanie odbywa się raz w roku, maciory lochające się 

drugi raz w końcu letniej pory pochodzą zwykle z świń swojskich, lub mają zbyt obfity żer. 

Powtórne lochanie jest nader rzadkie, a w takim razie mróz tępi zwykle zbyt delikatne 

jeszcze warchlaki. W tym czasie wydają maciory z siebie silną woń, którą myśliwy zdała 

poczuje. Gdy nadchodzi pora lochania, włóczą się pojedynki i odyńce, szukając macior lub 

też świń swojskich nie pomne swego bezpieczeństwa tak, iż nawet czasem zabiegają aż do 

chlewów, zbliżają się do trzody, odpędzają słabszych, i uganiają się z lochami, dopóki nie 

osięgną celu. Gamraty staczają krwawe i uporczywe walki, ciosy jednak nie są śmiertelne, 

bo wymierzone zwykle w głowę lub pancerz, jaki u nich tworzy gruba skóra i szczeć 

twarda. Zalotnicy równych sił, nie ustępując jeden drugiemu, pozostają przy losze, zawsze 

wrogo dla siebie usposobieni, i dzielą się rozkoszą. Odpędzeni, tłumiąc w sobie zapał 

miłośny, wyczekują chwili, w której zwycięscy wysileni oddalają się i zostawiają im wolne 

pole do szczęśliwych zalotów, któremi miłością nieprzesycona dama wcale nie pogardza. 

Pokaleczone w walce samce ocierają się o drzewa żywiczne, i tem rany goją, stąd też włos 

ich żywicą się pokrywa, nabiera coraz ciemniejszej barwy i połysku. Dziwnego rodzaju są 

oznaki, jakiemi zalotnicy kochankom miłość swoją objawiają, nieustannie ryjem potrącają ją 

ze wszystkich stron, często nawet bardzo boleśnie. Takie hołdy przyjmują rozmiłowane 

piękności chętnie i uprzejmie. Nawet w chwili spółkowania, nader niezgrabnego i cięż-

kiego, otrzymują one bardzo dotkliwe dowody miłości, czuły bowiem kochanek gryzie w 

kark, a jednak znoszą one to wszystko wdzięcznie i bez zniecierpliwienia się. Prośna ma-

ciora rodzi po 18 do 20 tygodniach słabsza locha 4 do 6, silniejsza do 12 prosiąt W 

legowisku, w niedostępnym gąszczu, starannie mchem, szpilkami lub liściem wyścielonem, 

pielęgnuje troskliwa matka swojo nowonarodzone przez dni czternaście, nie opuszcza chyba 

na chwilę dla żerowania. Poczem wyprowadza je, a pod jej przewodnictwem uczy się 

dziatwa pożytecznie ryja używać. Karmi najmniej dwa miesiące i wodzi aż do powtórnego 

lochania się, a wtedy zostawia je własnemu staraniu. 

Zwykle kilka macior z warchlakami tworzą jedną trzodę, a gdy się zdarzy, że jedna z 

nich zginie, wtedy inne przyjmują opiekę nad sierotami, i nie robią różnicy między niemi a 



własnemi dziećmi. Młode są wcale powabne stworzenia, koloru płowego z pręgami 

żółtawemi. Zęby wykształcone przynoszą na świat. Ruchy ich zgrabne, żywość i ruchliwość 

wcale nie odpowiednia późniejszej ociężałości. Idąc w ślady matki kwiczą i marmoczą 

nieustannie, rozbiegają się i znowu skupiają, to buchtują, to z wyciągniętym ryjem 

nasłuchują, pociesznie podskakują, pędzą za matką, i otoczywszy ją zmuszają do ułożenia 

się w celu posilenia ich mlekiem. Takie to tam życie w tem kółku rodzinnem w nocy, w 

dzień zaś rozkładają się w legowisku, lecz i wtedy niespokojna młodzież, nie bacząc na 

własne bezpieczeństwo, w ciągłym jest ruchu. Maciora starannie pielęgnuje młode, broni je 

od napaści zwierząt drapieżnych i człowieka, a nawet własnego ojca i innych odyńców. 

Wzorowe są nieustraszona odwaga i poświęcenie, jakich maciora daje dowody w obronie 

swoich dzieci i wychowańców. Skoro usłyszy żałośny głos, pędzi w to miejsce, i rzuca się 

nie pomna następstw, na wrogiego napastnika. W niebezpieczeństwie spieszą sobie 

nawzajem z pomocą. Opadnięte przez wilki, formują koło, w którem starsze, szczególnie 

maciory, stawiają odważnie czoło wrogowi, reszta zaś w środku z wyciągniętym ryjem 

gotowa do walki. Przewidywanie niebezpieczeństw jest powodem skupiania się kilku macior 

w jedną trzodę. Maciora nierozdrażniona unika człowieka, a gdy spostrzeże lub zwietrzy 

niebezpieczeństwo, dmucha, a na ten znak warchlaki kryją się w gąszcz lub trawę, i 

pozostają w kryjówkach, dokąd powtórny znak nie uspokoi ich trwogi, maciory z 

warchlakami, paciuki i wycinki do czwartego roku trzymają się trzody, pojedyńki i odyńce 

tylko w porze lochania się szukają jej. Lochy w końcu drugiego roku zdolne są do 

zapłodnienia, samce później, w pięciu do sześciu lat dosięgają zupełnego wrostu — żyją 20 

do 30 lat, znacznie dłużej, jak swojska świnia, której niewola, brak odpowiedniego żeru, 

wreszcie samowola człowieka skraca życie. Maciory z młodemi leżą zwykle w bagnach na 

suchych kępach, podczas tęgich mrozów w mrowiskach, a w legowiskach mają zawsze, jak 

już powiedzieliśmy, głowy do środka zwrócone. Letnią porą, w czasie upałów, szukają 

kałuż dla ochłodzenia się, co jest dla nich koniecznością, bo pokarmy je nadto rozgrzewają. 

Gdy cisza nocna zapewnia im bezpieczeństwo, wychodzą z lasu w zboża. Jak wilk i lis 

czuje rozkosz w pustoszeniu, tak również i dzik. Jest to skutek wrodzonego żarłoctwa i 

łakomstwa. Czyni przeto ogromne szkody rolnictwu. Przed świtem wracają do lasu tyra 

samym śladem, którym przyszły, po drodze ryjąc i żerując. Takie miejsca dogodne są na 

zasadzkę dla myśliwych. 

Dziki prawie nie podlegają chorobom. Często biegunka ich trapi lub nadzwyczajnie 

sroga zima z nawałem śniegu i mroźna na nim skorupa sprawia, iż nie mogąc znaleść 

dostatecznego żeru, wysilając się w mozolnym pochodzie i kalecząc racice, padają, a nawet 

giną. Zresztą wilk i ryś, a często też przemądry lis, wykradający z trzody jakiego 

drobniutkiego warchlaczka, nawet orzeł, dybią na ich życie. 

Najsroższym ich wrogiem jest człowiek, od najdawniejszych bowiem czasów należą 

łowy na dziki do rycerskich zajęć, zwłaszcza z psami, na dzielnym koniu, z kordelasem w 

dłoni, z narażeniem własnego życia. Toż nie dziw, że tradycyjnie z ust do ust myśliwych 

przechodziło przysłowie: „gdy polujesz na niedźwiedzia, gotuj łóżko, na dzika, trumnę”, 

rany bowiem potężnym kłem dzika zadane były prawie zawsze śmiertelne. Niepospolitą 

musiała być odwaga, przytomność umysłu i namiętność zuchwałego myśliwca, potykającego 



się z oszczepem w ręku z rozjuszonym przez zajadłą złaję psów zwierzem. W porównaniu z 

takimi zapasami jest dzisiejsze polowanie na dziki istną zabawką, w której nawet dzieci 

bezpiecznie udział biorą. Dzik nie napastowany, nie szarpany przez psy, nie drażniony i nie 

pobudzony do wściekłego szału, lecz płoszony i wypędzony z legowiska, wychodzi na 

myśliwego, który z zasadzki, z bezpiecznego ukrycia śle mu z wybornego sztućca zabójczą 

kulę, i kaleczy go lub kładzie trupem. Dawniej używano też dzidy, zakończonej stalowem, 

podwójnem ostrzem. Z taką bronią zabiegano drogę rozsrożonemu odyńcowi, a silnie 

przytwierdzając prawą ręką drewniany trzon, lewą zwracano ostrze ku dolnej części karku, 

powyżej kości piersiowej, gdzie z siłą utkwiona dzida dosięgała komory zwierzęcia, i kładła 

je na miejscu trupem. W celu zwabienia potworu drażniono go. Biada myśliwemu, który 

niezręcznie lub z niedostateczną siłą wymierzył śmiertelny cios, wówczas, jeżeli rychło nie 

nadbieżono mu z skuteczną pomocą, już tylko obraz śmierci stawał mu przed oczyma. Na 

mniejsze dziki używano tylko oszczepu. 

Beduini i Indjanie zadają dzikom ciosy śmiertelne lancami z konia, gdy zwierz na 

miejscu nie padnie, szukają w szybkim pędzie ocalenia, zwracają się wszakże, o ile to 

możliwe, ku zwierzowi, i rażą go ponownie, dokąd nie polegnie. Do łowów używano 

dawniej, jakeśmy już mówili, psów umyślnie do nich ułożonych. Były to ogary, brytany i 

kundle. Szukały zwierza, osaczały go, i jak pijawki wieszały się na dziku , szarpiąc go ze 

wszystkich stron. Nie jeden z takich psów życiem, lub co najmniej kalectwem przepłacał 

swą zaciekłość. Z równą dzielnością staczali myśliwi krwawą walkę, a dzik ulegał, gdy 

psami jak mrowiem pokryty został, wtedy myśliwy zadawał mu cios śmiertelny oszczepem. 

Nim to nastąpiło, starał się dzik tył swój zabezpieczyć oparciem o szeroki pień drzewa, 

wtedy ciął w około kłami napastników. W pierwszej chwili nie jeden pies padał pod 

strasznym ciosem potężnej broni, lecz gdy któremu udało się wpić w ciało dzika, to już ssał 

krew jego, dopóki myśliwy końca tej scenie nie położył, przyczem psy w taki wpadały szał, 

iż częstokroć koń i jeździec myśliwy narażeni byli na wielkie niebezpieczeństwo. Czasem 

dawano psom pancerz, który jednak nie bardzo ich chronił. 

Polowano też na dziki z sieciami, które dziś już wcale nie bywają używane. Obecnie 

odbywają się łowy na dziki rzadko z psami, najczęściej z obławą. Tego rodzaju polowania 

opisaliśmy w krótkich słowach, mówiąc o wilku. Rozpoczynają się łowy na dziki od 

Listopada, zwykle od ponowy, i trwają aż do Marca. W tej porze są ono sadliste 

szczególnie od Października do Stycznia. Tropi się je, objeżdża miot, w którym zaległy, 

następnie obstawia obławia i strzelcami. Tropy dzika są takie, jak świni domowej, samca 

różne od samicy w tem, że jego rapcie są szersze, a tylnemi racicami bliżej przednich stąpa, 

rapcie zaś samicy są mniejsze i bardziej ściśnione, oraz króciej kroczy, a gdy prośna, 

zadniemi racicami zbacza w stronę. Polując na dziki zachować należy też same ostrożności i 

przepisy, jakie wymieniliśmy przy łowach na wilki, dodać chyba w krótkości wypadnie, iż 

głównymi przymiotami myśliwego winne być: chłodna krew, przytomność, zdrowe oko, 

silna ręka, zwłaszcza na łowach z psami. Zresztą stanowisko myśliwego powinno być 

zabezpieczone, by w razie niebezpieczeństwa na razie znalazł schronienie. Broń 

najodpowiedniejsza sztuciec i kordelas. Nie należy strzelać na sztych, rzadko bowiem strzał 

taki bywa śmiertelny, a często dla myśliwego niebezpieczny. Tylko nie dosyć przytomni 



myśliwi strzelają na sztych, wytrawni zawsze na połeć, i to za ucho lub w komorę, a wtedy 

można być pewnym zwierzyny i własnego bezpieczeństwa. Jeżeli dzik postrzelony poszedł 

dalej, a nie farbuje śmiertelnie (czarną, spieczoną farbą) puszcza się za nim psy, które go 

obsaczają, lub w braku psów idzie się za tropem, ale okrążając, wtedy bowiem dzik, nie 

będąc pewnym, z której strony mu zagraża niebezpieczeństwo, łatwiej na strzał podejść się 

daje, w przeciwnym zaś razie, ostatnich sił dobywając spiesznie uchodzi. Po zabiciu star-

szego warchlaka, pojedynka lub odyńca, trzeba wyciąć mu natychmiast genitalia, 

pozostawione bowiem w bardzo krótkim czasie przejmują całe mięso tak nieprzyjemną 

wonią, iż ono staje się prawie zupełnie niepożyteczne. Mimochodem nadmienić tu musimy, 

iż odyniec targany przez psy, kłuty kordelasem, lub rażony śmiertelnym postrzałem 

żadnego nie wydaje głosu boleści, maciora zaś i warchlaki wrzeszczą przeraźliwie. Nie 

mamy potrzeby rozwodzić się obszerniej nad łowami na dziki, prawdziwym myśliwym 

znane są one wybornie, a nowicyusze pod okiem i kierunkiem pierwszych zaprawiają się 

zwykle do tych rycerskich zapasów. Dodać tylko winniśmy, iż prócz polowania z psami i 

obławą, używane bywa także z zasadzki na wychodnego nocną porą przy łanach 

zbożowych, do których dziki chętnie trzodą i pojedyńczo wychodzą. Dla odstraszenia 

dzików stawiane bywają straszydła, dzwonki i klekotki z piórami, które za powiewem 

wiatru dzwoniąc i hałasując, przez jakiś czas je odstraszają, lecz gdy się z tym hałasem 

oswoją, znowu wychodzą. 

Mówiliśmy już, że dziki czynią ogromne szkody. Prócz szkód w zbożach, zbierając do 

szczętu żołądź i bukiew, pozbawiają lasy ziarna odradzającego; na łąkach zaś ryją ogromne 

przestrzenie, czyniąc je nieużytecznemi. Muszą przeto być tępione, a hodowlane tylko w 

ogromnych puszczach lesistych i zwierzyńcach. W pierwszych czyszczą je z szkodliwych 

owadów wydobywając poczwarki z ziemi, w którą na zimę się schroniły; w drugich 

dostarczają prawdziwie myśliwskiej rozkoszy. Co do hodowania albo rozmnażamy je, lub 

zaprowadzamy tam, gdzie ich wcale nie było W pierwszym wypadku należy zapewnić 

spokój w kniei — przez kilka lat bić tylko stare odyńce — w zimie dostarczać bukwy, 

żołędzi, kartofli itp. W drugim wypadku w miejscu, gdzie gąszcz i woda się znajdują, 

ogrodzić półtora morga płotem z mocną bramą tak, żeby dziki podkopać się nie mogły. W 

tym ogrodzeniu postawić szopę, i wpuścić w nią trzechletniego wycinka, sieciami lub innym 

sposobem złowionego. W Grudniu wsadzić tam jedną lub dwie lochające się świnie domowe 

koloru ciemnego, a gdy będą zapłodniono, wypuścić je do większego ogrodzenia, i karmić 

dobrze. Gdy się oproszą, puszcza się je na wolność. Pozostaną w kniei, gdy się im żer 

podrzucać będzie. 

W drugiem pokoleniu już mało się różnić będą od dzikich świń. W trzeciem staną się 

zupełnymi dzikami. W zwierzyńcach chowa się dzik wybornie, byle miał dostatek żeru, to 

wcale nie doznaje tęsknoty do wolności, która innym zwierzętom zdrowie i życie odbiera. 

Chcąc stan dzików w kniei utrzymać w pożądanej liczbie, należy polować 

umiarkowanie, to jest wybijać mniej więcej rocznie tyle, ile przybywa młodych. 

O pożytku z dzika mówiliśmy już w części wyżej. Dzik, aper był ulubioną i główną 

potrawą (caput coenae) rzymskich biesiad, a Juwenal nazywa go animal propter convivia 

natum (zwierzę dla biesiad stworzone). Stawiano go całego na stołach. Spierano się co do 



pierwszeństwa w smaku umbryjskich, tuskich, lukańskich i laurentyńskich dzików, a 

komentator Juwenala mówi: Wyborny żołądź italskich lasów sprawia ową delikatność mięsa 

wieprzowego, słusznie przeto italskie szynki i salami przysmakami nazwane być mogą. W 

Polsce przyprawiano i podawano dzika na stołach najwykwintniejszych, szczególnie głowę i 

łopatki. Wiadomo, jak wybornie smakują dobrze przyrządzone warchlaki, szynki wpędzone, 

mniej gotowane i kiełbasy. W porze lochania się mięso odyńca nie jest dobre do jedzenia. 

Skóry wyprawiane z piórami służą w przedsionkach do czyszczenia obuwia, 

wyprawione na gładko używane na siodła. Szczeć (pióra) wielce poszukiwana. Skóra 

używaną bywa także na pargamin i okładki do książek. 

Wreszcie uciekamy się do naszego nieocenionego Haura (Oekonomika ziemiańska), 

który w tych słowach opisuje dzika i pożytek z niego: „Jest zwierz zjadły, choleryczny, 

okrutny, osobliwie na ten czas, gdy swoję z jakiego obrażenia krew obaczy, a gdy się na 

kim tego nie może pomścić, od jadu swego tak się zapali, że na ten czas, ktoby się zębami 

dotknął sierci, zarazby mu zdrętwiały. Rany swoje żywicą od sosnowego drzewa czochrając 

się leczy. Jest bestya sroga, w błotach się walająca. Mięso jego na pokarm nad inną 

zwierzynę jest zdrowe, pożyteczne i smaku dobrego , żołądkowi strawne, za pomiernem 

używaniem krew czystą sprawuje i mnoży. Krew jego albo posoka warzona z jakim 

pokarmem zdrowa i posilna. Sadło wieprzowe jest wygodne i potrzebne do smarowania 

bolejących boków człowieka potłuczonego, albo gdy dźwigając urazi się, albo gdy z wysoka 

spadnie tak dalece, że aż krew ustami płynie, zażywając w trunku z octem, z winem, wielką 

jest pomocą, ratunkiem i zabieżeniem od wszelkiego niebezpieczeństwa przyszłego. 

Tłustość też jego laksuje. Zęby wieprzowe preparowane na kolki i parcie w bokach i w 

różnej części, utyskującym bardzo pomocne, pić w tej potrzebie z wódką, maku polnego 

domięszawszy. Żółć jego także wszelkie gruczoły, które się zowią wole na szyi, smarując 

nią, rozpędza, niszczy, odmiękcza, i odwilżenie znaczne sprawuje. Łajno albo gnój 

wieprzowy wysuszony, dawszy go w jakim trunku wypić, na dolegliwą skazę, gdy kto 

krwią pluje, i zbyt charchającym, jest dowodnem lekarstwem i uśmierzeniem. Mocz 

wieprzowy kamień w człowieku kruszy, i przez urynę wyprowadza i czyści, wyruszając go, 

albo domięszawszy do iego po trosze łamikamieniowej wódki, albo pietruszczanej. Ze krwi 

wieprzowej dystylują też wódkę z ziołami przyzwo-itemi, mierne w sobie zimno 

zawierającemi, odwilżającemi, ludziom w suchotach będącym, jest znaczną pomocą i 

lekarstwem“. 

W końcu wspomnieć musimy, iż dzik z młodu chowany daje się oswoić, ale do pewnego 

tylko stopnia. Pietruski mówi, iż w r. 1842 dostał warchlaka, który się tak ułaskawił, że 

wszędzie wolno biegał, nawet za chłopcami kuchennymi na pola chodził, z chartami się 

bawił, ale świń domowych unikał. Zresztą wiadomo, że dziki w zwierzyńcach się oswajają, 

nie tracąc wszakże swej natury dzikiej, że trzody, a nawet stare odyńce, często stykając się 

z ludźmi, nie lękają się ich, gdy przeciwnie dziki w rozległych puszczach leśnych, w 

górach, są drapieżniejsze, dziksze i o wiele sroższe. 

Taki szkicowy opis dzika dajemy naszym czytelnikom z wiarą, iż może on być szerszej 

społeczności. 

 



Kazimierz hr. Wodzicki 

Z łowów na dziki 
(fragmenty) 

 

Dla mnie wcale nie jest wątpliwością wytwarzanie się mięszańców z swojskich świń i 

dzików, przeistaczających się w dalszych prokreacyach na odmiany łatwe do rozróżnienia 

od pierwotnego dzika. Stopnie tych odmian nader zajmujące w badaniu i regestrowaniu, są 

bowiem nieskończone, począwszy od białego zupełnie dzika, przechodząc do srokatych i 

plamistych, a skończywszy ich szereg na odmianach niewidocznych dla każdego myśliwego, 

a jednak istniejących częściowo pomimo, że koloryt zwierza do prototypu podobny. Pisząc 

jako badacz przyrody, używam wyrazu: nieczystego pochodzenia dla dzików pochodzących 

z takich mezaliansów, licznie pojawiających się w Galicyi, przeważnie na płaszczyznach i 

nad rzekami dębostanem zarosłych. Mięszaniec chociażby był zupełnie do dzika podobny, 

zachowa jednak w części znamiona charakterystyczne świni, i tak nie dorośnie nigdy 

rozmiarów czystego dzika, będzie mieć głowę mniejszą, uszy grube czasem nieco wiszące, 

a nigdy nie będą one lekkie, spiczaste, jak u prawdziwego dzika, któremi strzyże na wzór 

konia; ogon u niego będzie gruby i ciężki, nie łatwy do podniesienia i zwinięcia w 

obwarzanek, w końcu nie nabędzie nigdy zuchwałości i odwagi dzika. Czy to w odyńcu, 

czy w stadzie, na pierwszy rzut oka prawie rozróżnimy pierwotne od mięszańców tak przed 

psami jakoteż przed nagónką, pierwsze będą najeżone, z czubami między uszami, z 

ogonkami do góry podniesionymi, z grzywą na karku, z olbrzymiemi głowami i nader 

wązkimi zadami, a ryjem podniesionym, szukającym wiatru, broniące się z podziwienia 

godną odwagą, ze zwinnością i zręcznością nader niebezpieczną, nie wydające kwiku w 

walce i cierpieniu; drugie mniejsze, truchtujące jak swojskie świnie, z uszami rzadko kiedy 

do góry podniesionemi, bez czubów i grzyw, z mniejszymi łbami, dające się psom dusić, 

nie stawiające mężnego oporu, z ogonkami wiszącymi, kwiczące w walce jak swojskie 

świnie. Różnica ta większą jest u dzików, jak u sarn, których wielkość na naszem podgórzu 

jest tak znaczna, że waga ich zdwaja się wobec sarn niemieckich. Odyńce pochodzenia 

nieczystego nigdy nie będą miały tych olbrzymich brzytew i szabel zdobiących właściwe 

dziki, ich kły rzadko kiedy zadadzą psom śmiertelne razy. W wspomnieniach moich zano-

towałem wiele dzików tego pochodzenia, w nader zbliżonych kształtach do pierwotnego 

zwierza, pomimo odmiennego płaszcza. Ubiliśmy olbrzymią samurę w otoczeniu pięciu 

ciemnych warchlaków, a dwóch srokatych; dalej białego wycinka prześlicznego co do 

kształtów; a w końcu srokatego i srokatą samurkę dwuletnią. 

Te odmiany zdarzają się wyjątkowo, a one dają nam naukę jasno dowodzącą, że krew 

odwieczna i najsilniejsza zawsze się w potomności odtwarza, i z tej to przyczyny przeważna 

część mięszańców podobną jest na pierwszy rzut oka do pierwotnych dzików, a dopiero 

badanie pojedyńczych części ciała wskazuje nam odmiany. 

Zbierałem przez 42 lat mego polowania na dziki skrzętnie wiadomości, a spostrzeżenia 

zanotowane towarzyszą mi zawsze, a jednak mimo niezmordowanych badań i porównań 

dziś jeszcze nie umiałbym wyjaśnić przyczyn odmian spostrzeganych w pierwotnych 

dzikach, i miejsc ich pochodzenia. Z pewnością twierdzić można, że są cztery odmiany lub 

podgatunki typowe, powtarzające się od wieków aż do naszych czasów, mianowicie: dzik 

długi a nie wysoki, najczęściej ciemnej barwy; dzik krótki, wypukły, niby nieco garbaty, na 

wyższych nogach, karasiowaty, jak go myśliwi w górach nazywają; dalej są ciemne, niemal 

czarne dziki; a znowu jasne i srebrzyste. Dzik karasiowaty jest katem dla psów, jego 

rzutność i zwinność wyniszczyć może psiarnię złożoną z zajadłych psów, co mi się niestety 

nieraz zdarzyło, przeciwnie dziki długie, ciemnego koloru, nie posiadające tej rzutności, nie 



są tak niebezpieczne, jak poprzednie, których samury nawet zjadały mi psy, czemu trudno 

uwierzyć, lub ryjem jak taranem uderzając, zabijały walecznych mych pomocników. 

Widziałem wyrośnięte warchlaki, a nawet między nimi mniejsze, broniące się skutecznie 

wobec dwóch psów, i taki jeden warchlak gonił za mną przez kilka minut kłapiąc zębami, 

spieniony z wściekłości, i byłby ukąsił i przewrócił, gdyby mnie psy nie wyratowały, 

gdyż ani chwili w tym pospiechu stanąć nie mogłem, aby się zmierzyć i strzelić. Jak u 

wszystkich zwierząt, tak też u dzików są stopnie intelligencyi, pamięci, odwagi, czujności, 

pracowitości i lenistwa czyli ociężałości. W tym względzie możnaby krocie wizerunków 

nakreślić, a jeden do drugiego nie byłby podobnym, i te to różnice stanowią rozkosz 

upajającą w polowaniu z psami na dziki, a zwracam to twierdzenie w szczególności do 

odyńców. 

Według mego doświadczenia niemal półwiekowego, dziki od pradawna utrzymywały się 

w odwiecznych lasach Karpat, mając tam obfity żer w bukwie, w truflach i korzeniach, 

znajdujących się po górskich cieplicach, w orzechach laskowych, a musiały one widocznie 

bez wysilenia zaspokajać głód, gdyż dawniej nigdy nie słyszeliśmy o szkodach, 

wyrządzanych przez dziki w górach. Dopiero gdy z wyżyn zchodzić poczęły i rozmnażać 

się, gdy nastąpiło krzyżowanie z domowemi świniami, stały się dziki straszliwą klęską w 

łanach. Przed rokiem 1848 nie pamiętam dzików na równinach, wyjąwszy Nadwiśla i 

Nadsanu, gdzie z Kongresówki nadchodziły, w Karpatach zaś i na Podgórzu były zawsze 

dziki we wszystkich znanych mi rewirach. Dopiero po kampanii węgierskiej, gdy ciche 

nasze lasy kolumnami wojskowemi, strażami chłopskiemi, przekradaniem i

 przechowywaniem się młodzieży, w końcu hałaśliwem strzelaniem zaalarmowane 

zostały, zeszły dziki na płaszczyznę, i jak Kanibal w Kapui, tak one zakosztowawszy 

wybornego wiktu, pozostały u nas, i rozmnożyły się nad miarę. Mieszkając wtedy w 

obwodzie Brzeżańskim, w leśnej okolicy, przypominam sobie kilka stad i odyńców 

pojawiających się u mnie, a że to był rok urodzajny na bukiew, dziki te pozostały pomimo, 

że je dziesiątkowałem, rozmnażały się widocznie, i do chwili sprzedania mego majątku w r. 

1857, w każdej chwili miałem to polowanie na każdej ponowie. Te to dziki posuwając się 

na niziny, a spotykając trzody domowych świń pasących się po dębowych lasach i 

bukowych, wytworzyły ową mnogość mięszanców, dziś nie do obliczenia, w górach 

pomimo przetrzebienia i spustoszenia lasów przechowały się dziki wszędzie w krwi 

nieskalanej krzyżowaniem. 

Polując w r. 1839 w rewirze Stale, w Mokrzeszowskiem państwie, pamiętam ślimakowe 

opłotki, w które hukające się domowe świnie wpędzano, a one rodziły niemal zawsze 

mięszańce, których już było wiele w lasach Rzeszowskiego obwodu, i te dziki rozchodziły 

się po innych kniejach naszej płaszczyzny. Nie pamiętam nazwiska starego tamże 

nadleśniczego Niemca, zamiłowanego hodowcy zwierzyny do tego stopnia, że nigdy nie 

zabijał romansującego ze świnią odyńca mówiąc; „Za mało ich jeszcze“. Nie dziwmy się 

śwince, i nie potępiajmy jej, że ona szuka swego prototypa okazałego, i że przenosi z nim 

związki nad te, które zawierała z brudnym i gołym knurem na błotnistem podwórzu. Nader 

często domowa locha ginie w lasach, dziczeje, a mając dostatek żeru już do domu nie 

powraca, wywodząc niekiedy kilka generacyi kreolów leśnych. Odyniec uznał powabną 

świnkę za godną swoich miłosnych zapałów, i często z narażeniem życia opuścić jej nie 

chce. Kilkanaście razy polowałem na tych świńskich Otellów, ktoro w zaślepieniu nawet na 

podwórza zapędzać się dały, i życiem opłacały swe rozhukane chucie. 

W roku 1843, jeżeli się nie mylę, zdarzył się w Księstwie Poznańskiem, w powiecie 

Krobskim, wypadek nader ciekawy, zasługujący na opis. Wprawdzie nie byłem obecny przy 

tej reprezentacyi, ale przyjechawszy w kilka dni później, słyszałem opowiadanie naocznych 



świadków. Jeszcze to wtedy istniały obszerne lasy z olbrzymimi dębami, dziś pływającymi 

po morzach pięciu części świata. Ponieważ żołędź zrodziła, wpuszczono za opłatą dwóch 

talarów od sztuki, tysiące świń na zimowlę do lasu. Owóż w tym roku zabłąkał się był tam 

kilkoletni odyniec, a zwietrzywszy dnia jednego ujmujące, gładkie, okrągłe świnki, 

rozpoczął konkury, i w tym dniu trzody już nie opuścił. Gdy wieczorem pędzono dworskie 

świnie do leżącego w pobliżu folwarku, odyniec towarzyszył trzodzie, i nie dostrzegł, że go 

zapędzono na podwórze, jakoteż, że wrota zamknięto, i rozgorączkowany śród zabudowań 

rozbijał lochy. Pastuch widząc owego nieznanego mu potwora, pobiegł do dworu, i doniósł 

o tem zdarzeniu. Wszyscy zawołali: to dzik, trzeba go zabić! i corychlej rzucili się do 

nabijania strzelb kulami. Należy wspomnieć, iż śród tych wszystkich myśliwych żaden w 

życiu nie widział dzika, i nie polował na niego, a ponieważ staropolska gadka przeznacza 

trumnę dla myśliwego w spotkaniu z tem zwierzęciem, zachowano przeto wszelkie 

ostrożności, posunięte aż do śmieszności. Po trzech stronach folwarku były budynki, a 

czwartą część czworoboku zamykał mur dosyć wysoki z bramą i furtką. Po drabinach 

wdrapali się myśliwi na dachy i posiadali na nich, a było ich pięciu, szósty ekonom umieścił 

się na murze. Rzucano na odyńca kamieniami, aby go od świń odłączyć, lecz żadne stra-

tegiczne plany nie odnosiły pożądanego skutku, wreszcie jeden odważył się strzelić z 

narażeniem życia której z świń. Wtedy odyniec, czując niebezpieczeństwo, rzucił się ku 

furtce, pchnął ją ryjem i umknął cały szczęśliwie. Nikomu nie nasunęła się myśl, że dzik 

będzie uciekał tą samą drogą, którą wszedł, nie zabarykadowano furtki, a najzabawniejszym 

w tem polowaniu był ekonom, który siedząc na murze koło bramy nie miał odwagi strzelić, 

gdy dzik się borykał z furtką. Można sobie wyobrazić rzadkie miny owych myśliwych po 

tej katastrofie upokarzającej, że dzika z klatki tak małodusznie wypuścili. 

Drugi epizod drastyczny i niepodobny do wiary wydarzył się w r. 1852 w moich 

oczach, i dziś jeszcze niejeden z moich towarzyszów ów dzień pamiętny wspomina. W 

Rudnikach, w obwodzie Brzeżańskim, był znakomity tropiciel dzików pobereżnik Fedzio, 

pijak wprawdzie, jakto niestety często u myśliwych chłopów się wydarza, ale z okiem rysia, 

przebiegłością lisa, twardego organizmu, szydzącego ze srogości naszej zimy. Otóż czy to 

Fedzio na złość zrobił, co mi prawdopodobniejszem się być zdaje, czy też sam rzeczywiście 

sie oszukał, nigdy dociec nie mogłem, wobec mnie bowiem zaklinał się, że i on byłby do 

tego dzika strzelał. W Podhajcach mieszkał zacny i szanowany kanonik Szp…. towarzysz 

wielu mych wycieczek myśliwskich. W Styczniu zawitaliśmy do Rudnik, a Fedzio zaraz 

nam doniósł, że razem leżą dwa wycinki, a osobno na kraju lasu duży odyniec. Puściliśmy 

psy i zabitem jednego z dwóch dzików, a za drugim poszły psy. Fedzio obchodząc ów na 

całą okolicę sławny miot Sorokpotoki (było tam bowiem 40 parowów, zarośniętych młodą 

buczyną gęstą jak konopie), upatrzył dzika pod kłodą nad debrą w okrajku gąszcza 

graniczącego ze staropniową buczyną, pobiegł do nas, a spotkawszy kanonika pytał, czy 

chce do dzika strzelić. Oczywiście uradowany ksiądz obiecuje znaczną nadgrodę. Podkra-

dają się po dość miękkim śniegu, Fedzio zaleca ostrożność twierdząc, że odyniec duży jak 

krowa, nareszcie pod kłodą wskazuje czarnego dzika. Kanonik podszedłszy na 30 kroków, 

wymierzył, strzelił, i co nogi wytrzymać mogły uciekał, chowając się za buka. Gdy 

odsapnął, pyta pobereżnika, czy leży? Fedzio odpowiada, że ani się ruszył. Wtedy ostrożny 

myśliwy rozumując, że lepiej dla bezpieczeństwa jeszcze raz do niego strzelić, podsunął się, 

i drugą kulę wpakował w odyńca leżącego, i co najciekawsze, że znowu uciekał i chował się 

za buka, a Fedzio, gdyby Sancho za Donkiszotem uciekał, bojąc się rzeczywiście lub 

doskonale odgrywając rolę tchórza. Na te strzały pospieszamy na owo miejsce, i zastajemy 

kanonika z wyrazem spożytego ekstraktu kwasu na twarzy, a Fedzia miętoszącego czapkę 

baranią w rękach, nieco uśmiechniętego i szepczącego półgłosem: „a to nieszczęście!“ Nikt 



z nas nie mógł się zorjentować, przygotowani na wyraz tryumfu, widzimy nosy na kwintę 

spuszczone. Otóż ten groźny odyniec z niezwykłemi szablami miał lewą szynkę przez lisy 

wyżartą, i musiał w tym leśnym grobie już od tygodnia spoczywać. Fedzio zawsze 

szydersko się uśmiechał, lecz przysięgał, że on temu nie winien, i opowiadał, jak ostrożnie i 

strategicznie kanonik postępował w tej groźnej walce. Wieść gruchnęła po całej okolicy, 

wreszcie dostała się i do Lwowa. Mój zacny towarzysz zmaltretowany ciekawością, żartami 

i szyderstwem znajomych, po kilku tygodniach pojechał do Lwowa, aby się otrząść z 

miazmatów pozostałych po walce z odyńcem. Lecz tam go dosięgła kara za zbyteczną 

ostrożność i zbyteczny instynkt zachowawczy. Siedząc przy stole w restauracyi Dreznera, 

słyszy wygłoszone swe nazwisko i opowiadanie następujące : „Kanonik strzelił do odyńca, a 

pomimo, że się tenże nie ruszył, począł uciekać; drapać się na drzewo, na którem zostawił 

część kapoty, species rewerendy, i dopiero gdy się czuł bezpiecznym, wołał przeraźliwym 

głosem o ratunek“. Struchlał mój kanonik, zimny pot go oblał, i głosu wydobyć nie zdołał, 

dopiero po chwili odezwał się w te słowa : „Panowie! to ja jestem owym bohaterem, o 

którym mowa“ — i opowiedział im całe wydarzenie. Gdy mnie potem odwiedził, rzekł: 

„Wszystko już przebolałem, lecz Lwowskiego pośmiewiska nigdy nie zapomnę“. 

Świat twierdzi, że myśliwi kłamią, i to kłamstwo stało się przysłowiem, lecz świat nie 

poluje, świat nie bada tajników przyrody, nie studiuje rozumu i pamięci zwierząt, i nie 

wierzy w wyjątkowe przymioty żyjątek na wolności. W dniu 15 Stycznia dają mi znać 

(mieszkałem wtedy w Brzeżańskim obwodzie), że objechano trzy duże dziki. Wnet kogo 

mogłem zwerbowałem od gospodarstwa, a myśliwstwo moje codziennie czekało do 10 rano 

na raport objazdu, pomimo pospiechu jednak już wybiła 12 godzina, gdyśmy wyruszyli. 

Mój nigdy nieodżałowany Hryńko, złodziej i pijak pierwszorzędny, którego musiałem 

nieustannie z kryminału lub karczmy wyciągać, mówi mi do ucha; „J. Panie, to dziwne 

dziki, bo tak furczą, jak wiatr, trzeba się cicho rozstawiać“. Stanęliśmy na stanowiskach, i 

rzeczywiście dochodziło uszów naszych rechtanie samury, szarże odyńców, kłapanie zębami 

i furkanie, Zaledwie puszczono tropowca, już Hryńko przybiega, i zadyszany mówi; „Jeden 

poszedł za granicę, dwa do miotu zwanego Śliwianką". Ja powiadam : „Tropowiec śladu 

nie porzuci, a gdy się odezwie, puścić psy, my zaś chodźmy za tropem“. Tropowiec mój 

Śpiewak, weteran niejednej krwawej walki, miał przez odyńca uciętą nogę przy samem 

udzie, był to istny geniusz psi, rzeczywisty bohater z rzadkiem poświęceniem. Szedł wolno 

na trzech nogach pomrukując zawsze groźnie, czasem zaszczekał, i znowu milczkiem 

docierał wiernie tropu, na jego głos cała złaja psów jakby na komendę rwała się do niego, 

ufając wytrawnemu doświadczeniu tego patryarchy mojej psiarni, nie zawodzącego nigdy 

ani myśliwego, ani swych kolegów. Stracił odwagę i natarczywość pierwotną po utracie 

nogi, lecz na trzech oddawał mi przez wiele lat większe usługi, jak wszystkie psy moje. 

Skoczyłem na konia, a że to było nie bardzo pewne pole, jechałem po gąszczach, 

sylabizując tropy. Nie bardzo się wiodło. Śpiewak zagłosił pewny tropu, puszczono psy, 

jedne się puściły za dzikiem uciekającym za granicę, drugie błąkały się, a ja wolno przy 

okiści jechałem za tropem dzika i tropowca. Śpiewak powtórnie zagłosił, odwrócił się jakby 

towarzyszów nawoływał, po raz trzeci stojąc zaszczekał, a po chwili otoczyły mnie psy, 

minęły, i wnet rozległa się wrzawa nie do opisania. Prę konia z całej siły, brnę po śniegu, 

sam zaśnieżony wyskakuję na małą zrębową polankę, i widzę dwa najeżone dziki stawiające 

się psom, odyńca zasłaniającego samurę. Śliczny obraz, rozkoszne wzruszenie, widok 

pobudzający krew do obiegu gorączkowego! Śpiewak zrobiwszy swoje, siada, pomrukuje, i 

żałośnie naszczekuje, boleje, że już do walki należeć nie może, Dunaj uchwycił za udo 

samurę i szarpie portki, Bosak za ogon odyńca trzyma, a Murdzio w gniewie za przednie 

nogi targa samurę. Dziki psami zajęte nie patrzą na myśliwego stojącego w odległości 



dziesięciu krokow, zupełnie od śniegu białego. Składam się, lecz strzał nie łatwy, roją się 

psy z dzikami — nie mogę strzelić. Wreszcie w pewnej chwili rozskoczyli się bojownicy, 

spuszczam cyngiel, przytrzymuje mi strzelba zaśnieżona, a kula idzie w krzaki. W rozpaczy 

struchlałem, dziki się rozskoczyły, za jednym z nich posłałem kulę, wołając, jak mi potem 

Hryńko mówił, chybiłem! chybiłem! Wszystkie psy poszły za samurą, a moje dwa 

wychowanki Murdzio i Bosak, górujące rozumem nad inne psy, za odyńcem. Zsiadłem z 

konia, otarłem pot z czoła, wielce zafrasowany poszedłem szukać drugiej kuli i śladów. 

Nabiłem, dostałem się na siodło i jadę wolno za tropem, śledząc pożądanej farby, której 

niestety nie było. Ujechałem około 1000 kroków, i w chwili, gdy chciałem nawracać konia, 

słyszę głos ostanowienia dzika i pojedynczy strzał, wnet wybiega pędem na mnie Murdzio, 

skacze z radości, myrda ogonem i śmieje się wargami, pokazując zęby. Wołam; husz! husz! 

piesku, a gdzie dzik! mój Murdzio gambady wyprawia, skacze do pyska konia i skomli, 

odbiega i znowu wraca, jak gdyby mi pokazywał drogę za sobą. Puszczam konia i jadę za 

psem, dostrzegłszy, że on za tropem idzie; to staje, to wraca, to znów galopkiem naprzód 

rusza. Zaciekawiony mimiką wyrazistą Murdzia, spieszę za nim, i przyjeżdżam po 

kilkunastu minutach do dołu, utworzonego przez dawną węglarkę, w którym leżał ogromny 

odyniec szarpany nielitościwie przez Boska. Opatrzywszy psy i przekonawszy się, że żaden 

nie ranny, odpędziłem je i galopem pospieszyłem do trąbki, wskazującej mi trupa. Tam 

również odegrał się wyjątkowy dramat. Psiarnia rozjuszona dała się dzikowi ciągnąć, a mój 

duży owczarski pies, jak śnieg biały, skoczył na samurę, wgryzł zęby w kark, poczem taki 

ciężar dźwigając na sobie, wyszła na myśliwego, który ją celnym strzałem powalił. Gdyby 

mi mój aUer ego myśliwski takie zdarzenie opowiadał, nigdy bym był nie uwierzył. Jeden 

pies ciągnął się za uchem dzika, dwa wgryzione w szynki, a biały siedział na grzbiecie. 

Stanęła samura powalona na ziemię, a psy jeszcze nie puściły, i dopiero z moją pomocą 

kneblami otwieraliśmy pyski. Lubo miałem kilkakrotnie dowodne psy, to jednak takiej 

zażartości już więcej nie widziałem. Nie wiem, czy koledzy moi polując z kundysami, 

zauważali to, że psy bywają najzawziętsze w porze hukania się dzików, przypisuję to 

mocnemu i nieprzyjemnemu wiatrowi, wychodzącemu od dzików, a że wtedy odyniec jest 

najciętszy, więc też najwięcej psów ginie. Wesele dzików, to straszny widok, zaiste 

groźniejszy, jak sceny przy wyborach na Węgrzech! Kilka razy byłem naocznym świadkiem 

tego obrazu, a raz zadrzałem widząc śnieg w koło krwią zbroczony, a na odyńcach rany bez 

końca. Owe ryje spienione, oczy roziskrzone, te szarże wściekłe, cięcia głębokie, rechtanie 

samur, kłapanie odyńców zębami, rojenie się rozhukanych potworów — zostawiły w mej 

pamięci żywy i przerażający obraz, który nie wygaśnie do końca życia. Było to w Grudniu, 

roku nie pamiętam, w stryjskich lasach, gdy duży dzik spokojnie przed naganką na mnie 

wyszedł. Wymierzyłem dokładnie, strzeliłem, dzik skoczył, i wolno dalej kroczyć począł. 

Zdziwienie moje było niepospolite, gdy ścigając dzika po uboczy, przekonałem się, że 

wolno ale bez przerwy posuwa się ku głębokiemu lasowi. Nabiłem strzelbę, poszedłem za 

tropem i spostrzegłem strugę farby na śniegu. Kiedy się myśliwi zeszli, prosiłem o 

pozwolenie prześladowania tego dzika bez towarzyszów. Odpowiedziano mi, iż nie 

potrzebuję chodzić daleko, lecz przeciąć ścieżką, bo on pójdzie do gąszczów bagnistych, lub 

w drodze się położy. Dobrze mi poradzono, objechawszy bowiem miot, ujrzałem dzika 

kroczącego z wysileniem pod pagórek do pomienionego gąszczu. Szybko zabiegłem drogę 

dzikowi, zeskoczyłem, przywiązałem konia do drzewa, i zakradałem się do gąszczu nie 

wiedząc, że tam się odbywa piekielne wesele w nader licznem towarzystwie. Wszedłszy do 

środka, usłyszałem szum, kwik, rechtanie, a zbliżywszy się oczom moim uwierzyć nie 

chciałem, tyle tam było dzików, że cała biała przestrzeń mi się zaczerniła. Pokazało się, że 

mój postrzelony dzik był starą samurą, hukającą się w tej chwili, kiedy bowiem zbliżyła się 



do stada, poczęły na nią skakać odyńce, wzajemnie się spychać, ścinać i szarżować na 

siebie. Widocznie musiało tam być kilka zaślubionych samur, bo co chwila widziałem 

odyńce wskakujące na nie i prześladowane przez współzalotników. Ranna samura uklękła 

pod ciężarem odyńca, i powaliła się na ziemię, wreszcie przewróciwszy się na bok życie 

zakończyła. Wyznać muszę, że śród tej rozjuszonej rzeszy w gąszczu i bezdrzewku, było mi 

nieco markotno w duszy, dla tego wahałem się, ażali mam strzelić, lub cicho się wynosić, 

aby myśliwskiemu towarzystwu dać znać o tem ciekawem widowisku. Jak to niestety często 

w życiu się zdarza, namiętność przeważyła rozum i rozwagę, postanowiłem strzelić, lecz 

gdy przyszło do wykonania zamiaru, okazały się niemałe trudności, tu bowiem odyńce 

uganiają za sobą, tu inny jedzie na samurze, a warchlaki z mniejszymi dzikami formalnie 

się roją jak perpetuum mobile, żadnego dobrze na cel wziąć nie mogę. Już stałem tak z 

dziesięć minut, rozgorączkowany widokiem, może nieco strachem, do którego się pokornie 

przyznaję, i czułem, że nie jestem w stanie celnie strzelić, tak mi się ręce trzęsły. Nareszcie 

odskoczył olbrzymi odyniec, pokazując mi białe, zagięte szable, i stanął za liściastym, 

bukowym krzakiem na połeć. Niby dobrze wymierzyłem i posłałem mu kulę. Jakiż popłoch 

wszczął się po strzale śród weselnej drużyny — żadne pióro tego opisać nie zdoła, szum, 

hałas nie do opisania, samury, dziki i warchlaki rzuciły się, przez parów uciekając w 

przeciwną stronę, pięć zaś ogromnych odyńców, między nimi i strzelany, przesunęły się 

jeden za drugim truchtem o 15 do 20 kroków odemnie. Wtedy dzięki Nemrodowi i Dyanie 

zimna krew i przytomność mnie nie opuściły, byłbym z pewnością zginął, dziki były 

rozjuszone, zapienione i kłapiące zębami. Nieruchomość posągu wybawiła mnie od śmierci, 

nie miałem odwagi strzelić raz drugi. Uspokoiwszy się nieco po tem szatańskiem weselu, 

poszedłem za tropem, z radością zobaczyłem farbę, i pocieszyłem się widokiem tropu już 

odłączonego od innych. Obszedłem jeden i drugi miot, mój dzik idzie dalej, noc mnie 

zaskoczyła, powierzyłem przeto dalsze śledzenie tropicielowi, i pojechałem znużony nad 

miarę do domu. Nazajutrz doniesiono nam, że odyniec został w trzecim miocie, lecz mnie 

za tropem nie puszczono, a gdy wkrótce potem chłopcy krzyczeć poczęli: ratujcie, dzik, 

dzik! zbiegłem do parowu, nad którym stałem, i spostrzegłem potwóra stojącego na 

barłogu, nie ruszającego się, z ogonkiem w obwarzanek zwiniętym, i kłapiącego ryjem. Po 

strzale moim powalił się, a gdyśmy go anatomizowali, pokazało się, że miał na żebrach trzy 

głębokie cięcia, z których się sączyła blada, wodnista farba…. 

 

 
 

 

 

 



Korespondencja 
Łowiec, Nr. 2. Dnia 1. Lutego 1880. 

 

W noworocznym numerze „Łowca“ czytam opis jazdy oklep na dziku (?) w 

Nowosielicy. Chociaż w ogóle z opisów polowań na dziki w Galicyi widzę , iż natura tych 

dzików łagodniejsza od dzików puszcz litewskich — przestroga nie zawadzi, i nie radzę 

naśladować zdarzenia jazdy oklep na dzika, bo nie zawsze się to udaje, jak następny 

przykład stwierdza. Polując bardzo często na dziki na Polesiu litewskiem, gdzie na całą 

Polskę najśmielsi i najdoświadczeńsi Poleszucy myśliwi, zdarzyło się, że ranny dzik przez 

kilkadziesiąt psów na miejscu był oszczekiwany Jeden z doświadczeńszych i tęgich 

strzelców pierwszy doskoczył, ale pojedynka nie dopisała, zawiodła, rzuca więc strzelbę i z 

tyłu wskakuje na dzika, chwyta za uszy i krzyczy, by mu podano noża, dobiega ksiądz, ale 

boi się przystąpić, doskoczyłem ja, i z tyłu między psami a borykającym się strzelcem 

Potapem udało mi się tak dostać, że z rewolweru w same ucho dwa razy strzeliłem, i dzik 

padl. Ale co za smutny widok! Strzelec Potap, który miał grube buty po pas i dwoje 

wełnianych szarawar, na raz czuje w bucie ciepło, a potem omdlewa, pokazało się, że w 

czasie dość długiej jazdy oklep, zdołał dzik dwa razy ciąć. Potop przeleżał kilka tygodni, i 

przez całe życie upadał na nogę. W czasie tego borykania skaleczył mi dzik 13 psów, a 

kilka śmiertelnie. Jako doświadczony w polowaniu na dziki, nie radzę przeto próbować 

jazdy oklep na prawdziwym dziku. Zresztą w ogóle trzeba dzika respektować. Raz miałem 

takie zdarzenie. Dzik po strzale padł na miejscu, i ani się ruszył. Strzelec, co go zabił, siadł 

na nim i lulkę sobie zapalił, gawędząc z otoczeniem. To dość długo trwało. Jeden z obławy 

palnął dzika kijem, lżąc go, dzik się zerwał, obalił siedzącego, i kłem skaleczył rękę, która 

została bezwładną na cało życie, odskoczył na kilka kroków, i ducha wyzionął. Z 

warchlakami to co innego, ale co do nich, to szkoda wysiłku, bo i pies ich sam zmoże. 

Maciora czasem bywa też bardzo niebezpieczna, bo ranna bez litości gryzie, ale to są uwagi 

dotyczące natury tego rodzaju zwierza puszcz litewskich — może galicyjskie tchórzliwsze i 

bez heroizmu. 

Adam Lew Sołtan. 

 


