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nym i etycznym. Dążenia w kierunku drugim stworzyły estetykę, czyli naukę o pięknie. O 

piękno starał się człowiek we wszystkich swoich poczynaniach odkąd znamy jego istnienie, 

odzwierciadlające się pierwotnie w zdobnictwie przemysłowem, w budownictwie, a 

następnie w zwyczajach i obrzędach. Uczczenie wojowników, pogrzeby znakomitych, 

wesoła i tańce przy obrzędach religijnych — w zamierzchłej starożytności, odznaczały się 

już dążeniem do estetyki. Rozumie się, że pojęcie piękna jest rozmaite, a definicja piękna 

jest trudna, bo jest indywidualna, a tyle tylko dla uogólnienia jej pojęcia powiedzieć można, 

że jest ona duchowo rozwiniętemu osobnikowi potrzebna, że piękno podnieca, uszlachetnia 

i przyjemnie ożywia. Rozumie się więc samo przez się, że im więcej człowiek jest 

kulturalny, temwięcej udoskonala się jego estetyka. Widzimy to dowodnie zarówno we 

wszelkiej sztuce, w malarstwie, rzeźbie i budownictwie wschodniem i zachodniem 

(europejskiem), i chociaż pierwszej nie można odmówić piękna, to jednak według ogólnych 

pojęć naszych o sztuce, nie może ono dorównać europejskiej. Jeszcze odmienniejsze jest 

pojęcie o pięknie, jeżeli weźmiemy naprzykład tańce starożytne i współczesne. Tańce 

trzeba zaliczyć do zakresu objawów kulturalnych i estetycznych. Jest to wylew wezbranej 

żywotności, krewkości odnośnych plemion na tle wojowniczem, religijnem lub erotycznem. 

I w tych tańcach rozłącza się właśnie najaskrawiej pojęcie, tak, że co dla jednych jest 

pięknem, to dla drugich graniczy z brzydotą. Otóż stara to i ogólnie przyjęta zasada, że nie 

to jest pięknem co piękne, lecz to co się komu podoba. Weźmy z pośród niezliczonej ilości 

przykładów chociażby tylko pojęcie estetyki tańca. Jakież jaskrawe różnice leżą w 

wschodnim tańcu brzusznym, w taranteli, fantanego, menuecie, gawocie, czardaszu i 

mazurze, tu pojęcie piękna zależy zupełnie od temperamentu odnośnego narodu, a 

filigranowa Francuzka dziwi się i nie pojmuje, jak Polka może znaleźć upodobanie w tańcu, 

którego tempo zniszczyć może najpiękniej ułożoną koafiurę. Co jest w rzeczywistości 

piękne, a co brzydkie, to odczuwa sama subtelna natura, tak samo jak to odróżnia człowiek 

cywilizowany nawet i bez przykazań i paragrafów kodeksu, co jest dobre a co złe. 

Myśliwstwo należy do tych gałęzi działań ludzkich, które przedewszystkiem zaspokajało 



ekonomiczne jego potrzeby, a z czasem dopiero pragnęło zadość uczynić i estetycznym jego 

wymaganiom. Jest ono więc pomiędzy tylu zajęciami ludzkiemi iednem z tych, które dziś 

zespala w sobie i może zaspokoić ekonomiczne, fizyczne i kulturalne jej potrzeby. O 

ekonomicznem znaczeniu pisałem już wielokrotnie, w pracy niniejszej zająć się pragnę 

estetycznem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Myśliwstwo zmieniało się więc coraz więcej w miarę swego rozwoju, wypolerowuje się 

i nabiera manier i zwyczajów wielkoświatowca, zamienia się jako najwyższy produkt 

cywilizacji w sport i sztukę i takim owocem cywilizacji jest też prawidłowy myśliwy. 

Nałożył on sobie na tem polu prawa i obowiązki, będące w zgodzie z działami 

przyrody, etyki, dobrem wychowaniem i obyczajami. 

I prawodawstwo przychodzi mu z pomocą. Mając bowiem ze stanowiska państwa na 

uwadze, w celu wyżywienia ludności sprawę utrzymania pożytecznych gatunków zwierza, 

ustanawia ochronę i prawidła łowiectwa, czasami nawet wkracza w sposób wykonania (np. 

zakazując chwytania drozdów w sidła) i w tym celu też ustanowiło różne terminy 

wykonywania łowiectwa. 

Jeżeli zatem w pewnym względzie prawo jest pomocnem do uprawiania prawidłowego 

myśliwstwa, to jednak pozostawia główne reguły wykonania dobrej woli i dobrym 

obyczajom pojedyńczych jednostek. 

Jeżeli więc myśliwy strzela w stado brózdą wyciekających kur, jeżeli czyni to do zająca 

w kotlinie, odstrzeli karmiącą jeszcze kozę, jeżeli z rusznicą nabitą siekańcami podczas 

srogiego mrozu z nogami w miechu czatuje na granicy na przechodzącą zwierzynę, lub 

staje w podobnych zamiarach przy odbywających się w sąsiedztwie polowaniach — jest to 

objaw nie estetyczny, dający się wytłumaczyć niskim poziomem odnośnego indywiduum i 

chęcią marnego zysku. — Ale prawo tego zabronić nie może. Tak samo, jak nie może 

zabronić przy table d’hôte odkrojenia łebków od szparagów lub brania palcami z półmiska. 

Jest to wyłącznie rzeczą wychowania. Używanie więc w myśliwstwie określenia 



„prawidłowy“, znaczy poprostu tyle, co przyzwoity. 

Konkluzja z tego jasna, że człowiek z takiem, skoro tylko elementarną znajomość 

łowiectwa ma poza sobą, sam przez się chociażby nikt mu tego nie wpoił, odczuć 

powinien, że upolowanie zwierza bez wszelkiej sztuki, bez zastosowania inteligencji i 

podstępu dozwolonego — nietylko nie posiada zamiłowania do piękna, ale i łowy takie, 

które myśliwym żadnej nie sprawiają trudności, nie są szlachetnem łowiectwem, w 

najlepszym razie sportem tylko i dla tego dla myśliwego nie właściwym. 

Jak każdy zawód na odnośne osobniki szczególne nakłada obowiązki przyzwoitości, tak 

samo i łowiectwo. Myśliwy ma obowiązek tego rodzaju wobec całego szeregu ludzi, 

zwyczajów ich i stosunków, o które niemyśliwy troszczyć się nie potrzebuje. Że wymienię 

w pierwszym rzędzie, wobec zwierzostanu ze względów ekonomicznych w ogólności, 

wobec zwierza pojedyńczego, jako tworu przyrody i piękna w szczególności, i wreszcie ze 

względu etyki wobec wiernego towarzysza — psa wyżła i wobec współkolegi myśliwca. 

Pod tem mianem rozumiem nietylko współtowarzysza łowów, ale przedewszystkiem i 

sąsiada z poza miedzy. Kto wobec wszystkich tych przyzwoicie występuje, zasługuje 

temsamem na honorowy tytuł prawidłowego myśliwca. A co się tu godzi lub nie, jest 

regułą tak samo w dobrem towarzystwie, jak i w prawidłowem myśliwstwie, jest rzeczą tak 

jasną dla człowieka o dobrem wychowaniu i zrównoważonym etycznie, że zdawałoby się 

poruszenie tej kwestji: „strzelaniem na wiatr“, a jednak jak jest inaczej w rzeczywistości! 

Niestety w rozmaitych sferach grubej natury instynkt się znajduje, tak pomiędzy 

inteligencją wiejską posiadającą znaczne obszary ziemi i wielkie rewiry myśliwskie, jak i 

inteligencją miejską dzierżawiącą je; tak w baranim kożuchu, smokingu, jak i — sit venia 

verbo — w gronostajach znajdziemy osobników, którzy wprost dopuszczają się o wymiar 

najsurowszych kar krzyczących bezprawi przeciwko zasadom prawidłowego łowiectwa. 

A dzieje się to zwykle z dwóch przyczyn, u jednych skutkiem t. zw. chciwości 

strzeleckiej, którą Niemiec trafnie „Schiesswut“ nazywa, u drugich, skutkiem braku 

zamiłowania i z niem w parze idącym braku pojęcia, co godziwe lub nie w danym 

wypadku. 

Niech cię św. Hubert strzeże od takich sąsiadów! 

Długoletnią i mozolną hodowlą doprowadziłeś zwierzostan swój do świetnego rozwoju. 

Przedewszystkiem położyłeś tamę żelazem (łapkami), ołowiem i trucizną 

najniebezpieczniejszym drapieżnikom, założyłeś zagajenia, remizy drzewne i roślinne, 

zapuściłeś w nie bażanty. Setki ich żerują w urządzonych w tym celu paśnikach. Sarny 

występują chmarami. Jednem słowem przedstawia się tobie widok raju — raju dla 

myśliwca, i napawasz się nim, liczysz kapitalne kozły i kombinujesz, ile porostków od nich 

jako trofeja ozdobi twoje ściany i cieszysz się w rzeczywistości, gdyby nie ów sąsiad z 

tamtej strony granicy. 

Ale jest ich dwóch, jeden wyłącznie myśliwy, strzelec doskonały, jest prawdziwą plagą 

przy miedzy twojej, strzela sam wszystko co jest „jadalne“, bo to „graniczne". Czas 

ochrony istnieje dla niego tylko na karcie do polowania i gdy kto patrzy... Zresztą nie 

uznaje granicy i nie odróżnia w myśliwstwie obcego od swego. To nie złodziejstwo, to nie 

kłusownictwo, według jego moralności, to jego sport. Na polowaniach z naganką, gdy cię 



los nieszczęśliwy umieścił w jego sąsiedztwie, nie przyjdziesz do strzału, na niemożliwe 

odległości daje ognia do zwierzyny idącej na ciebie, śmiejąc się i tryumfuje, gdy mu się 

strzał powiódł— „z wypłatanego figla“. W kotłach zaś tworzy luki lub worki, zabiega i robi 

przysiady przed nadchodzącym zwierzem. 

— Jest to więc pod każdym względem „miły sąsiad“. 

Ale to jeszcze nie najgorszy. 

Drugi niemyśliwy, nie wiem, czy posiada strzelbę nawet, prócz odziedziczonej po 

dziadach kapiszonówki. U niego zwierzyna nie znajdzie żadnego schronienia, tam tylko 

żyją jej prześladowcy i tam wszyscy strzelcami: urzędnik, ogrodnik, kucharz i czasem 

jeszcze jaki najmita od sztuki z miasteczka. Ledwie dzień polowania się rozpoczął, uwija 

się ich kilku, — od rana do nocy słychać strzały. W czternaście dni już pole jest czyste i 

wówczas dopiero zaczyna się właściwa akcja przeciwko tobie. 

Granica twoja zamienia się wtedy w bolszewicką, i w wykopanym dole, rowie, za kupą 

kamieni lub krzakiem granicznym — wszędzie błyszczą lufy, a nieraz i konny, jak kozak 

zbrojny z przewieszonym przez plecy sztucerem, przejeżdża wzdłuż miedzy, wypatrując 

sarny twoje chciwem okiem. 

I gdy pola u niego od zwierza użytecznego dawno puste, spotkasz tam stada wron, srok 

i jastrzębi szukających za zdobyczą z bezczelną śmiałością, — a przyjechawszy do wioski 

takiego właściciela, ujrzysz ciekawy widok: drapieżniki skrzydlate obsiadujące dachy i 

płoty, — zaglądające do izb i odgryzające drobiazg. Spojrzy na ten obraz, a zgadniesz, jaki 

myśliwy tam mieszka. 

A przytem nie myśl, ażeby ten twój sąsiad był złym człowiekiem, owszem przeciwnie, 

mówią ogólnie o jego gościnności i dobroczynności. — Do Włoch jeździł, popiera sztukę, 

ściany obwiesił drogocennemi obrazami i chętnie będzie ci je pokazywał i niemi się 

szczycił, — więc i pojęcie piękna rozwinięte u niego w wysokiej mierze. A gdyby mu kto 

obrazy te zniszczył i gołe zostawił ściany, z pewnością poruszyłoby go to do głębi. Nie 

pomny, iż i on dopuszcza się wandalizmu na przyrodzie „na Boskich dziełach stworzenia.“ 

I gdybyś mu to powiedział, gdyby mu kto przedłożył jak nieprawidłowem jest 

wykonanie myśliwstwa przez niepowołanych i najmitów wszelkiego rodzaju, z pewnością 

patrzałby na ciebie okiem naiwnego dziecka, które przychwycono przy wykluwaniu ócz 

pisklętom. 

Wszystko to trudno zrozumieć, a przecież jak się w tym wypadku jaskrawo uwydatnia i 

człowiek nawet inteligentny, popadając w stan pierwotny t. j. barbarzyństwo, jeżeli jest jed-

nostronny, niema do jakiej rzeczy zamiłowania i jeżeli nie posiada mentora, któryby 

wpajał, że są uczucia i piękna dla niego niezrozumiałe, które u drugich szanować należy. 

Masz więc dwóch wrogów w sąsiedztwie twojego łowiska — i jakżesz wobec tego 

możliwe utrzymanie zwierzostanu; cały nakład, długa ochrona zagrożona. 

I ile to razy przyjdzie do ciebie pokusa, czy to w osobie kochającej małżonki, 

wymawiającej ci, że hodujesz dla obcych kuchni a za mało bijesz dla własnej, czy też w 

formie dochodzących cię ironicznych uwag sąsiadów naigrawających się z twojego 

zamiłowania i hodowli, iż „żywisz i oszczędzasz dla niego“. 

Rzeczywiście trzeba niemałej siły i stanowczości zasad, aby nie ulec. 



Ale jeżeliś się oparł pokusom, wytrwał, jeżeliś nie poszedł w ich ślady, jeżeli 

oszczędzasz i hodujesz dalej z wytrwałością godną tak szlachetnej sprawy, wtedy jesteś 

rzeczywiście prawidłowym myśliwym. Gdybyśmy wszyscy bowiem w rewirach naszych 

podobnie drapieżnie gospodarzyć mieli, wnet stałyby się niwy i lasy nasze, tak jak to już 

jest obecnie na kresach ojczyzny naszej, jedną głuchą pustynią. Znikłby z krajobrazu tak 

miły oku ludzkiemu sztafaż chmar naszych sarn. Zamilkłby na zawsze ryk naszych jeleni, 

gra tokujących głuszczy, odgłos wabiących się kur i przepiórek. 

To co piszę nie jest przesadą, wiele gatunków wspaniałych okazów zwierza dzikiego, 

począwszy od zwrotnika aż pod biegun, o których istnieniu tylko dzisiaj z książki 

zoologicznej dowiedzieć się można, świadczy jakim niszczycielem jest człowiek w nie-

nasyconej chciwości swojej. Nie dorównywa mu żaden żbik, wilk lub tygrys w jego 

krwiożerczości. Gdzie się podział nasz tur, żubr i łoś! 

I oczekiwać by można wyginięcia wszelkiego zwierza dzikiego, gdyby w ostatniej 

chwili nie zasłoniła go władza prawodawcza i nie wsparło prawidłowe łowiectwo. 

Są pewne prawidła, których myśliwemu ze względów etyki przestępować nie wolno. 

Jeżeli już ludzkość orzekła i prawem zastrzegła, że wszelkie pędzenie do jatek i na rzeź 

przeznaczonego zwierzęcia winno być dokonane w sposób, będący ściśle w zgodzie z 

poglądami humanitarnemi, o ile więcej zatem przestrzegać winien pewnych form człowiek 

przy wykonywaniu zajęcia, któremu dał przydomek szlachetności. 

Zabijanie więc samo winno się odbywać nietylko za pomocą narzędzi lub broni 

niezawodzącej, ale i z szybkością i z skutkiem uderzającego gromu. Zdrożnym i 

nieprawidłowym jest więc zwyczaj strzelania na odległość, która efektu tego mieć nie 

może. 

Czy jest kto w stanie uprzytomnić sobie cierpienia postrzałka, zimą wśród śniegu i 

mrozu, oddanego na pastwę żarłocznym drapieżnikom? Krążą one godzinami nad tą ofiarą, 

zanim zapuszczą szpony lub kły, gotując śmierć powolną, równą torturze. 

Nie wzdryga się tu serce ludzkie na samo wspomnienie! A wszakżesz jak często strzela 

się lekkomyślnie na niemożliwe odległości. 

To samo powiedzieć można o schwytaniu w sidła i pułapki, które nie zabijają, lecz 

łamiąc tylko kości, pozostawiają usidlonego w oczekiwaniu śmierci — na powolne 

wystawiając k onanie. Nawet wobec najgorszych drapieżników metody takiej , pochwalić 

nie można. 

Jak już wyżej wspomniałem, upolowanie zwierza bez sztuki, podstępu i zachodu, 

nietylko jest bez uroku, ale i ubicie takie, które żadnej myśliwemu nie sprawia trudności, 

nie jest prawidłowem myśliwstwem. Zwierz ma zmysł powonienia, wzrok doskonały, 

szybkość lotu i biegania, wszystkie zdolności przewyższające znacznie ludzkie. Sztuką, 

bystrością umysłu i podstępem myśliwy je równoważy i pokonywa. — Zwyciężenie więc 

zwierza temi środkami, daje mu zadowolenie i tryumf. Strzał zaś do zająca w kotlinie, 

bezradnej kuropatwy na śniegu w ciężkiej chwili największego braku pożywienia, bażanta 

wyciekającego lub na drzewie, nie jest sztuką myśliwską i dla tego nieprawidłowym. 

To są pojęcia proste i logiczne. 

Wymieniłem już powyżej dwóch myśliwych granicznych, wykraczających przeciwko 



zasadom etyki; wymienić należy jeszcze jednego, t. j. rekordowca. 

I rekordowiec stoi w sprzeczności zasadom prawidłowego łowiectwa, gdyż jemu, 

mniejsza jakiemi środkami i w jakich okolicznościach, zależy przedewszystkiem na zabiciu 

jaknajwiększej ilości zwierza; szukać go zaś trzeba w wysokich i najwyższych sferach 

towarzyskich. 

Typowym rekordowcem w najnowszych czasach był Wilhelm Hohenzollern, były 

cesarz niemiecki. Jego rozkłady drobnej zwierzyny liczono dnia jednego na tysiące, a w 

jaki sposób bywały one osiągane, daje nam obraz w roku 1906 jedno z pism fachowych 

niemieckich. 

Spędzono około 40 jeleni i łań, czytamy tam — w miejsce ich zwykłego paszenia, które 

następnie otoczono wysokim płotem z drutu, stwarzając tym sposobem ogrodzenie, 

obejmujące przestrzeń mniejwięcej 800 m kwadratowych. Jego Cesarska Wysokość w 

towarzystwie przybocznego strzelca tylko, miał tutaj spróbować szczęścia łowieckiego, 

odstrzeliwując najsilniejsze jelenie i to pieszo (!!!). W tym czasie otoczenie, książęta i 

strzelcy zatrzymali się w małej znakami oznaczonej części zwierzyńca, aby w danym razie 

zwierza na strzał przypędzić. Zresztą wolno było J. C. W. strzelać dowolnie w kierunku 

ogrodzenia. 

Mgła, deszcz i w końcu zadymka utrudniały podchodne i strzał każdy; więcej jeszcze 

oślepiły po pierwszym zaraz strzale w zwartą gromadę się tłoczącą i z niepokojem bez-

ustannie przebiegającą zwierzynę. Jelenie, którym się kula należała, trzymały się albo w 

środku stada, albo też po przeciwnej stronie strzelającego. Trudno więc było niezmiernie w 

wybranej sztuce kulę ulokować, a trzeba było szybko strzelać. 

Mimo to przesuwały się często w chwili strzału słabsze jelenie lub łanie, które w 

następstwie otrzymywały kule i ginęły zamiast tych, w których mierzono, lub też w 

ostatniej chwili posunęły się w tył sztuki strzelanej i jednocześnie padały ubite. Kilkakrotnie 

też napędzono stado na stanowisko w świerkach ukryte, gdzie J. C. W. zajął pozycję; 

często jednak ostrzeliwane stado zawracało się lub obierało kierunek boczny i znów musiało 

być napędzane. 

W ten sposób ubił J. C. W. od 10 do 12 godziny 18 jeleni. W drugim ostępie przy tych 

samych warunkach w nie całej godzinie 16 jeleni. Ogółem w 3 godzinach 34 jeleni, ka-

pitalnych, spisaków i łań. 

Zwyczaj strzelania w gromady spędzonych jeleni, jak się zdaje, przyjął Hohenzollern 

od koronowanych poprzedniczek, Elżbiety angielskiej i Katarzyny rosyjskiej, dwóch dusz 

pokrewnych, które zabawiały się w podobny sposób, strzelając z balkonu do napędzonych 

do dziedzińca pałacowego jeleni. Ale niestety i w naszej historji znajdziemy podobny okaz 

nieprawidłości myśliwskiej. Dotychczas istnieje tej pomnik w puszczy białowieskiej, 

postawiony w roku 1752 przez króla Augusta III. Padło wtedy: 42 żubry, 13 łosi i rozmaita 

inna zwierzyna. 

Oto opis tych łowów, według ówczesnej kroniki: 

Na kilka tygodni przed polowaniem przybyło do Białowieży wielu cudzoziemców ze 

strzelcami, liczną psiarną i całym sprzętym łowieckim. Oprócz panów niemieckich 

uczestniczyli w polowaniu Klemens Branicki z Białostoku, Poniatowski, Węgierski, 



Starzeński, Sapieha i Jan Wielopolski, cześnik koronny i sławny myśliwy. Obrano ostęp 

straży Augustowskiej. Zebrano około l000 nagonki i zapomocą obławy z psami napędzano 

zwierzynę do wymienionego ostępu już kilka dni naprzód, poczem zaciągnięto sieci i 

otoczono płotem cały ostęp. 

Król z królową i z całym dworem przybyli w przeddzień polowania. W ogrodzeniu 

nazwanym ,Królewskim ogrodem“, rozbito namioty na wywyższeniu dla najjaśniejszych 

gości, aby mogli strzelać do zwierzany, napędzanej przez ściśniętą nagonkę ku namiotom. 

Dwaj bogato ubrani strzelcy nabijali broń i podawali ją królewstwu. Królowa zajęta 

była podczas polowania czytaniem książki i tylko jakby od niechcenia strzelała od czasu do 

czasu, nie chybiając nigdy. W ten sposób ubiła 20 żubrów. Król strzelał równie celnie. 

Śmierć każdego żubra ogłaszano fanfarami. Na część takich „królewskich polowań“ piszą i 

dziś jeszcze niektórzy autorzy hymny pochwalne. 

Trzeba oddać, że w Niemczech mimo panującego bizantynizmu, tego rodzaju 

średniowieczne zabawy jakie uprawiał Hohenzollern, znalazły bezpośrednio należytą ocenę 

i odprawę w kołach prawidłowego łowiectwa. W tym samym numerze pisma fachowego 

(Wild u. Hund) czytamy na innem miejscu: „I jeżeli miałeś wątpliwe szczęście brania 

udziału w polowaniu na spędzone jelenie, to wówczas mimowoli ciśnie ci się myśl do 

głowy, iż polowanie tego rodzaju nie jest trudniejszem od strzelania w gromadę skopów“. 

Uwaga słuszna i trafna, nie polowanie to, ale „jatki i rzeźnicki proceder.“ 

Na tem kończę uwagi o prawidłowym myśliwym, a jeżeli tu określenie prawidłowości 

łowiectwa należy więcej do pojęcia moralności jak o pięknie, to jednak dwie te zalety 

ludzkości łączą się w myśliwstwie w tak jednolity obraz, że przy estetyce łowiectwa 

opuścić go nie można. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

— Polowałeś już kiedy z ogarami młody przyjacielu ? — Nie jeszcze! Tak — tak, 

wierzę — trudno teraz o sposobność do tego, trudno o psy takie, a przedewszystkiem o owe 

nieprzebyte knieje, w którychby zgraję zapuścić można. To o czem ci zamyślam 

opowiedzieć, działo się dawno, bardzo dawno, z górą kopę lat naliczyłbym może. Ale 

wspomnień tych nie zatarła przestrzeń lat i przesuwają się one przedemną jakobym je prze-

był wczoraj, i w uszach brzmi mi muzyka niezrównana grających ogarów i głos starej 

trąbki mojej. 

Kto raz z ogarami polował, nie zapomni tego nigdy, a cóż dopiero ja, com z fuzją w ręku 

za pieskami moimi w obszernych lasach tucholskiej puszczy całą spędził młodość. Chętnie 

więc o czasach tych i łowach ówczesnych gwarzę, jak stary woźnica — co choć czasem z 

bata wypali, gdy już powozić nie może. Czytałem w „Łowcu“ opowiadanie starego strzelca 

Gorajskiego, że p. Roch Drwęski dwa dni przed śmiercią kazał się wozić po lesie już na 

materacu, aby raz jeszcze usłyszeć głosy goniących ogarów. I mnie podobna chwila 

wspomnień łzy wyciska z oczu, kiedy sędziwy mój ojciec utraciwszy wzrok, kazał się 

prowadzić do knieji, aby raz jeszcze posłyszeć granie ogarów. 

Zaledwie zajechaliśmy do knieji, psy ruszyły zaraz starego, szczuwanego gacha, co 

ojciec mój też po głosie ogarów niebawem zauważył. Psy ujadały to bliżej, to dalej, głos 

ich nikł prawie, to znów lekki powiew wiatru nam go przynosił. Brzmiało to jakby szedł do 

nas akord olbrzymich organów gdzieś z dalekiej świątyni pańskiej, to znów jakoby tam po 

skończonem dzwoniono nabożeństwie. Głos ten potężniał coraz bliżej i bliżej, już ujadanie 

każdego psa odróżnić było można. 

— Uważaj chłopce, bo zaraz tu będzie, szepnął za mną stojący starzec. 

Strzał huknął. 

— A co, jest? — zapytał. 

Grobowa cisza, — psy ucięły. 



— Tak, jest, — jest, psy dobiegły, przynieś go chłopcze... 

Wziął kota i drżącemi obmacywał go rękoma, a psy skakały radośnie. 

 

— Obrazy takie, przyjacielu młody, nie znikną z pamięci twej nigdy! A dzisiejsze 

nasze łowy, nasze nagonki, kotły, strajfy i inne niemieckie wymysły, nieraz dziewczynami 

obsługiwane, jakżesz one wobec tego marne i śmieszne! 

Wybacz staremu, marudzi — jak zwyczajnie stary. Ale idźmy porządkiem, wszakżesz 

mam mówić o ogarach. Ogar to pies wielkości średniego wyżła, koloru czarnego, 

bronzowego lub żółtego, silnej budowy, długie wiszące uszy, ogon długi wyprężony, sierć 

krótka jednego koloru, budowa zresztą mocno do jamnika zbliżona. Tresury nie przyjmuje, 

jest dziki i żarłoczny, do pana swego mało przywiązany i ceni go o tyle tylko, o ile zażywa 

u niego wolności i polowania. 

Skoro ogary ze swory spuszczą, rozbiegają się po kniejach zwierza szukać, który pies 

go najprzód wypłoszy, krzyknie na gwałt i bieży tropem, a towarzysze jego przypadną, 

złączą się z nim po bokach w jeden bieg wspólny. I idzie gonitwa tym porządkiem czas 

długi, dopóki ścigany zwierz nie zakluczkuje w prawą lub lewą stronę — wówczas 

środkowy, straciwszy trop, przycicha, a boczny podejmie jego miejsce i jazda bez przerwy 

idzie tym porządkiem, aż myśliwy, który znając przesmyki zwierza, nie zabiegnie i 

strzałem końca gonitwie nie położy. 

Wiatr ma ogar znakomity, za zwierzyną goni cwałem, przyczem ciągle ujada, ale nie 

zwyczajnem szczekaniem jakie słyszemy codziennie ujadających kundli — ale głosem 



miękkim i przeciągłym, co w knieji brzmi jak dzwonienie w akord dobranych dzwonów. — 

A dobiera się głosy psów jednej sfory, jakoby głosy dzwonów do jednej dzwonnicy lub 

głosy śpiewaków do jednego chóru. — To też amator polowania tego znajduje już rozkosz 

w samym ich głosie — w samym tym niezrównanym śpiewie, który się odbywa w 

największym i najwspanialszym tumie przyrody. 

Użycie konia do łowów do spółki z psem gończym wytworzyło w bliższych nam 

czasach nowy rodzaj myśliwego sportowca. 

Sport czyli zabawa na wolnem powietrzu, powstał nasamprzód w Anglji, par force 

najprawdopodobniej też tamże zapoczątkowane zostały jako odłam estetycznie 

udoskonalonego myśliwstwa. Nasamprzód do użytku wyhodowano i ułożono specjalne psy 

gończe, później i konia wzięto do pomocy. Użycie konia, jako najestetyczniej rozwiniętego 

zwierzęcia domowego, przyczyniło się w wysokiej mierze do podniesienia piękna przy 

wykonywaniu zadań łowiectwa. 

I dzisiaj jeszcze u nas w niektórych okolicach rozpowszechniony jest rodzaj polowania z 

użyciem konia i chartów. Niestety mimo zalet estetycznych nie zalicza się łowów tego 

rodzaju do pielęgnujących zwierzostan. Szczucie zwierzyny i chwytanie przez gończe psy, 

odbywać się może tylko w łowiskach mało w zwierzynę zasobnych. To też z podniesieniem 

zwierzostanu w zachodniej połaci Polski, ustało ono zupełnie w drugiej połowie 

dwudziestego stulecia, a dzisiaj charty spotkać można jedynie na wschodnich rubieżach 

Rzeczypospolitej, gdzie równiny i wielkie bezleśne przestrzenie do trzymania charta 

najwięcej jeszcze dają sposobności. 

Opis takiego polowania we wszystkich szczegółach pozostawiam odpowiedniejszemu od 

mojego pióra. 

Mistrz poezji naszej narodowej, z którego ksiąg, jak ongi z Sibilskich wydobywane w 

Rzymie wszelkie mądrości, tak i ja z wieszcza naszego geniusza czerpiąc piękno, daję na 

tem miejscu obraz podobnej wyprawy myśliwskiej: 

Już na dziedzińcu słychać myśliwskie okrzyki:  

Wyprowadzają konie, zajeżdżają bryki. 

Ledwie dziedziniec taką gromadę ogarnie. 

Odezwały się trąby, otworzono psiarnie, 

Zgraja chartów wypadłszy, wesoło skowycze, 

Widząc rumaki szczwaczów, dojeżdżaczów smycze, 

Psy jak szalone cwałem śmigają po dworze, 

Po tym biegu kładą szyje na obroże. 

Wszystko to bardzo dobre polowanie wróży, 

Nareszcie Podkomorzy dal rozkaz podróży. 

Ruszyli szczacze zwolna, jeden tuż za drugiem! 

Ale za bramą rzędem rozbiegli się długim. 

Z tyłu damy w pojazdach, młodzieńcy, stronami, 

Cwałując tuż przy koniach, gadali z damami. 

 

W księdze pierwszej „Pana Tadeusza” tak opisuje Rejent przebieg samego polowania; 

Wyczha — puściliśmy razem  



Ja i Assesor, razem, jakoby dwa kurki  

Jednym palcem spuszczone u jednej dwururki, 

Wyczha, poszli, a zając jak struna, smyk w pole. 

Psy tuż — to mówiąc, ręce ciągnął wzdłuż po stole 

I palcami ruch chartów przedziwnie udawał — 

Psy tuż i hec od lasu odsądzili kawał. 

Sokół smyk naprzód, rączy pies, lecz zagorzalec. 

Wysadził się przed Kusym, a tyle, o palec: 

Wiedziałem że spudłuje. Szarak, gracz nielada, 

Czchał niby prosto w pole, za nim psów gromada. 

Gracz szarak. Skoro poczuł wszystkie charty w kupie, 

Pstręk na prawo, koziołka, z nim w prawo psy głupie, , 

A on znowu fajt w lewo, jak wytnie, dwa susy, 

Psy za nim fajt w lewo: on w las, a mój Kusy Cap! 

 

 

 

Dzisiejsze par force zaprowadzone w wielu dworach państw europejskich, mało 

przypominają polowanie jako takie. Przez pikiera na trop wprowadzona złaja (zgraja) ściga 

przygotowanego w tym celu lisa, dzika lub jelenia tak długo, aż osłabiony osaczonym nie 

zostanie i od mastra za pomocą kordelasa nie odbierze funta, czyli nie zostanie opustem 

dobity. 

Odbywają się także polowania, gdzie do pościgu używa się jednego, specjalnie w tym 

celu ułożonego jelenia, który nie zostaje zabitym, lecz osaczony wraca do klatki, aby służyć 

następnej podobnej zabawie. 

Jeżeli polowanie par force, jak z powyższego widzimy, pod względem ekonomicznym 

jest bez znaczenia, to jednakowoż pod względem estetycznym należy do najbardziej 

charakterystycznych. 



Panowie w białych pantalonach, żółtych sztylpach, czarnych żokiejkach i czerwonych 

frakach, panie w myśliczkach (amazonkach), pikierzy dmący w przewieszone przez ramię 

potężne mosiężne rogi, wszyscy pędzący na szlachetnych rumakach za zgrają psów 

barwnych, wreszcie z dymiącemi nozdrzami broniący się wieńcami jeleń, — wszystko na 

jesiennym kolorycie łąk, pól i lasów daje obraz niezrównanego życia i artyzmu. 

Niezliczona ilość mistrzów malarskich zabrała się do ich uwiecznienia i reprodukcje ich 

szczególnie w Anglji zdobią wszystkie ściany sportowców. Z naszych malarzy traktowali 

ten przedmiot W. Korsak, Wierusz-Kowalski i St. Korzeniowski 

Niemniej piękny, ale u nas już w nowszych czasach zupełnie w zapomnieniu będący, 

jest rodzaj polowania z rarogiem, sokołem lub orłem. W Polsce sięga on początków ery 

chrześcijańskiej. Od czasów Piastów używany był sokół do łowów. Książęta i magnaci do 

hodowli i obuczania mieli sokolników zwykle z zagranicy sprowadzonych, których liczne i 

po całej Polsce rozrzucone osady po dziś dzień zwą się Sokolnikami. Sokolnicy u Panów 

należeli do sług, u Króla do urzędników dworskich. Szczególnie Bolesław Chrobry oddawał 

się namiętnie temu polowaniu, sprowadzając z Francji sokoły i sokolników. W przywileju 

Bolesława Śląskiego z r. 1234 napotykamy pomiędzy urzędnikami falconarjusza 

podpisanego jako świadka. 

Nawet szczegóły hodowli tych ptaków zwyczajowe i prawnego zastosowania tego 

polowania dotyczące, zawierają kroniki ówczesne. I tak Cygański, autor „Myśliwstwa 

ptasiego“, współczesny Batoremu, każe je chować na wieży i dobrze karmić, aby nawykały 

wysoko się wzbijać i nie uciekały, młode pielęgnowano starannie i karmiono ptactwem, 

stawiano przy świeżej wodzie, żeby się kąpały i na słońcu suszyły. Główny warunek nauki, 

żeby sokół mało sypiał i był najczęściej na ręku myśliwca, przez co stawał mu się 

posłusznym i do niego przywiązywał. Jak sokół wybrany z gniazda zwał się gnieździk, tak 

złapany stary zwał się dziwok, a każdy ptak drapieżny układany do polowania zwał się 

maiż. W czasie nauki często karmiono, nakładano na głowę kapturek, żeby nic nie 

widziały, pętano nogi i noszono ustawicznie na obręczy, dręcząc bezsennością, przez co 

traciły dzikość i posłuszniały. Puszczano je na sznurze (zwanym dłużce lub pętca), żeby 

wracały na berło, poczem je karmiono. Przez zimę dziwoka sokolnik przywiązywał do 

klocka, po izbie puszczał, często brał na rękę, pokarmem przynęcał, w chłodzie i ciemności 

trzymał; o gnieździka mniej się kłopotał. Gdy nie było dla sokołów ciemnej komory to je 

zamykano w skrzyni. Na łowy niesiono wprawnego już ptaka na ręku z kapturkiem, który 

zdejmowano, kiedy zdobycz miał ujrzeć. Wówczas wznosił się nad ofiarą pod obłoki, krą-

żył i jak kamień na nią spadał, topił szpony i zabijał, na głos powracał i pokarm 

otrzymywał. Raroga potrzeba, aby pilnowały charty, jastrzębia-wyżły. Nadto każdy rodzaj 

ptaków łowieckich miał osobny gatunek ptactwa, do którego mógł być użyty, któremu mógł 

podołać. Orły i sokoły puszczano łownie na dropie, dzikie gęsi, czaple i żórawie, jastrzębie 

na cietrzewie, kaczki i kuropatwy, krogulce — na przepiórki, gołębie i skowronki. „Sokół i 

każdy ptak — mówi Rej w żywocie poczciwego człowieka — gdy go nadobnie ugłaszczesz 

foremną jaką czapeczkę nań włożysz, już za tobą lata od stawku do stawku, już krąży, 

szuka, czemby ci się przysłużył“. Posiadanie sokoła myśliwskiego oznaczało w Polsce 

szlachcica tak jak noszenie szabli u boku. 



Jeżeli uwzględnimy to co kronika podaje i co przedstawi nam niejeden z starych 

sztychów pozostałych z czasów renesansu, aż do baroka, to polowanie z maiżem co do 

piękna należało do najwięcej znamiennych i pod względem sztuki zaspakajało największe 

wymagania estetyczne. 

Proszę sobie wyobrazić panującego lub księcia udzielnego w otoczeniu małżonki i 

okazałego dworu płci obojga z ówczesnej epoki w wspaniałych strojach hiszpańskich, 

strusimi i czaplimi piórami przybranych, wszyscy na rumakach — otoczeni zgrają chartów i 

wyżłów. Na przodzie sokolnicy z berłami, na nich rarogi lub sokoły, dają już w tym 

pochodzie klasyczny obraz spokoju i powagi. 

W chwili wzlotu do polowania upatrzonego ptaka, obraz  ten zmienia się, nabiera życia, 

następuje poruszenie w szeregach łowców, oczy zwracają się ku niebie, sokolnicy maiżom 

zrywają kapturki i sokoły lotem strzały suną pod niebiosy i jak charty po ziemi, tak one w 

błękitnych przestworzach biorąc swą ofiarę na oko, ścigają i gonią, doganiają — chwila 

oczekiwania i walki krótkiej i maiże, orły czy sokoły, zwycięzcy i otoczeni obłokiem pierza 

rzucają zdobycz panom swym pod nogi. 

Obraz ten znikł, jak tyle innego piękna z przeszłości naszej — może na zawsze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

żniwo hodowcy. Tam myśliwy, czy on w dniu jednym zabije jednego czy tysiące zajęcy, 

pozostaje zawsze myśliwym, byle tylko przy zabiciu tychże prawidłowym pozostał. 

Nie jego winą, że tylko jednego zabił, jak i nie jego zasługą, że zabił ich tysiące, jedno 

i drugie należy się hodowcy. Od strzelca biorącego udział w polowaniach takich, żąda się 

umiejętności strzelania i znajomości obyczaji myśliwskich, skoro je posiada i zachowuje 

jest myśliwym. Ale i masowego hodowcę pewnego gatunku zwierza należy bronić od 

nazwy sportsmena, inaczej musielibyśmy i fabrykę, która nie jedną parę, lecz setki butów 

produkuje nazwać zakładem sportowym. Pojęcie co do różnicy strzelca i myśliwca, jak 

widzimy w rozbieżności zdań w tej polemice, jest nawet pomiędzy myśliwymi nieustalone. 

Strzelcem może być każdy żongler, jak w cyrkach widzimy, który ma długoletni trening, 

strzelając czy to do świec, do rzutków, czy też do — w celach sportowych wyhodowanych 

— gołębi, a kto zdobył w Grand Prix du Casino w Monte Carlo pierwszą nagrodę, jest 

tylko sportowcem. Myśliwym zaś może być tylko ten człowiek, co ma duszę myśliwską i 

ogromne w sercu ukochanie przyrody. Tak pojęte wysokie myśliwstwo „das hohe 

Waidwerk“, jak je niemiec nazywa, to nie sport, to coś o wiele od wszelkiego sportu 

szlachetniejszego, to artyzm i sztuka, której wielkie piękno odczuwać tylko potrafi praw-

dziwy myśliwy.“ 

Myśliwstwo więc, gdzie tysiące zwierzyny leży na rozkładzie, prędzej należałoby 

nazwać „rekordowem“, gdyż tak hodowca jak i myśliwy starają się o osiągnięcie 

największej ilości zabitych sztuk, obydwaj oczywiście w celach ideowych, a gdy tylko 

zachowują przy odstrzale obowiązujące estetyczne prawidła, w rzędzie myśliwych 

prawidłowo i estetycznie polujących postawieni być muszą. 

U nas praktykowana masowa hodowla bażantów jest w każdym razie zakładem 

kulturalnym. Bażantarnia to rodzaj starannie utrzymanego parku. Odpowiednio do 

urządzenia i otoczenia, odbywa się też i samo polowanie, które jest rodzajem rautu, 



połączone nieraz z towarzystwem kobiecem w zielonym salonie przyrody. W niejednej 

bażantarni też postawić by można pomnik na wzór białowieskiego z następującym napisem: 

Roku Pańskiego 19... zabił książę X w tem miejscu 300 bażantów, a kronika domowa pisać 

by mogła: flirtując jednocześnie z hrabiankami Y i Z ... 

Weissenhoff w znanej powieści myśliwskiej „Sobol i Panna“ tak przedstawia polowanie 

w bażantarni: 

„Była to ograniczona strzyżonemi żywopłotami, między wysokim a dość rzadkiem 

gajem drzew rozmaitych, szeroka droga, na której myśliwi rozstawili się w małej odległości 

jeden od drugiego. — Nie z namaszczenia, z chytrości wielkich łowów, sznur ludzi 

wystrojonych i uśmiechniętych gotował się do niechybnej i pociesznej zabawy. Zaledwie 

ukazały się krótkie hasła trąbki, już widać było postępującą nagankę, złożoną z dwunastu 

świątecznie wystrojonych strzelców dworskich i kilkudziesięciu chłopaków wiejskich. Szło 

to wszystko wolno, bez trudu ani wzruszenia, które też udzielało się słabo myśliwym 

stojącym na linji. 

„I jeszcze raz wesoło jak do tańca, zagrały trąbki i wybuchły huczki z obławy na 

pohybel ptasiej rzeszy, już zaniepokojonej wśród gąszczu i traw młodego zagaju, który 

drgał od krzątań przyziemnych. Błękitno srebrne raźne, zimowe słońce rozpływało się w 

powietrzu, nakrapiając jaskrawszą barwą oporne jeszcze liście, rumieniąc się na pniach 

sosen, przepadając w innych ciemnych koronach. Na śmierć miały piękny dzień bażanty. 

Jakoś z heraldyczną dumą wznosiły się ku niebu tęczowemi piórami, wysoko ponad las, 

szukając zbawienia w górnym błękicie. Ale od brzegu lasu szczekała zażarta strzelba. 

„Strzelano na wyprzódki, niezbyt celnie. Dużo było, widać, między myśliwymi 

głodnych osiągnięcia najwyższej cyfry zabitych bażantów. Ledwie kogut wykwitał z zarośli 

jak powolna raca, od sto kroków od linji już grzmiano do niego. Czasem trzeci, czasem i 

szósty strzał ściągnął go dopiero z powietrza. Czasem znów jakiś desperat, ciągnąć nisko i 

prosto na myśliwego, aż go szum piór oszołomił, wykręcał się od śmierci i przepadał w 

lesie. 

„Michał Rajecki był z urodzenia dobrym strzelcem i choć jedną tylko miał fuzję, 

postanowił użyć jej najskuteczniej, zwłaszcza, że strzelało się przed oczyma całej kompanji. 

— Byle nie chybić pierwszego! — myślał, bo wiedział, że pierwsze pudło źle go 

usposabia i psuje mu rękę. 

„Zobaczył koguta nadciągającego z daleka prosto na jego stanowisko i czekał, aż się 

przybliży na strzał normalny. Gdy już podniósł strzelbę do ramienia, padły jednocześnie 

dwa strzały z prawa i z lewa — i bażant złamany, rozwichrzony młyńcem, zataczając 

jeszcze łuk z rozpędu, upadł o kilkanaście kroków przed Michałem. Kicio i Wicio 

odstrzelili mu ładną sztukę z przed nosa. 

„Michał Rajecki opuścił fuzję i czekał. Na Wicia teraz ciągnął kogut. Rajecki chwycił 

go na cel, i z rzutu strzeliwszy 

dobrze wprzód, strącił piorunem z powietrza, W sekundę później rozległ się strzał Wicia, 

już do spadającego ptaka. 

— Panie Hrebnicki! — zawołał Michał — do trupa się nie strzela. 

— Ostatni śrut! — odparł Wicio. 



„Nie było czasu na sprzeczkę. Bażanty ciągnęły już bez przerwy, aż drżało powietrze 

od szumu skrzydeł, od gdakań samców, od krzyków bliskiej naganki, biorącej coraz 

zapalczywiej udział w pogromie, od huku strzałów, rozgrzmoconych po lesie. 

— Kogut! ------ ba-bach! — Kogut! — ba - ba - b - bach! 

Kura ------- cicho. — I znowu hałas. 

„Rajecki naliczył sześć kogutów zabitych z rzędu i pamiętał jeszcze mniej więcej, gdzie 

spadły. Ale wkrótce stracił nie tylko liczbę, lecz i świadomość miejsca, kształtów i 

szybkości, jak we śnie. Przyparte przez obławę do samej linji tęczowe ptactwo tryskało w 

górę istotnemi bukietami żywych kwiatów, całych drzew bajecznych, drżących na 

powietrzu bez gałęzi, bez łodyg, z samych ruchliwych, głośnych kwiatów. 

„Instynktowo sięgał po najpiękniejsze, zrywał, strącał — łamał machinalnie fuzję, która 

na szczęście odrzucała wybornie puste ładunki, układał nowe, znów szukał ofiar w 

rozkosznie ubarwionym błękicie. Zaledwie widział, jak który bażant ginął z jego ręki; czy 

pchnięty całym nabojem krzywo wzwyż i obezwładniony w powietrzu — czy 

„zeskrzydlony“ i młyńcem jednej zdrowej lotki wiosłujący wdół, — czy padał przed nim, 

czy prosto mu na głowę, aż usunąć mu się trzeba było z powietrznej drogi — czy runął w 

lesie ciężko o twardą, nagą ziemię. 

„Na całej linji, lecz głównie w pobliżu Rajeckiego grzmiały salwy tak gęste, że trudno 

było dać sobie sprawę, kto i do czego strzela. Hrebniccy miotali się jak w tańcu św. Wita, 

zmieniając fuzje, sięgając strzałami po swoje i nie swoje sztuki, posyłając przybocznych 

strzelców, aby chwytali postrzelone bażanty. Cała linja myśliwych, gdyby ją można było 

wyobrazić sobie odciętą od pełnego jaskrawych lotów nieba, wyglądała jak szereg ludzi 

połączonych sznurem elektrycznym, przez któryby puszczono silny prąd, wyłamując 

członki w dziwaczne podskoki. 

»Wyczerpywał się jednak powoli zagajnik, kanonada słabła, obława dotarła już do 

końca. Jeszcze bażant jeden i drugi, skulony do ostatka pod krzakiem, gdzieby usiedział 

cało, tracił głowę i wyrywał się w powietrze na śmierć niechybną“. 

Weissenhoff nietylko złotem piórem talentu rysuje tutaj piękny obraz polowania, ale i 

jednocześnie właściwem odczuciem etyki daje naganę nieodpowiedniemu zachowaniu się 

poszczególnych myśliwych. 

W przeciwieństwie do takich Hrebnickich, którzy „miotali się jak w tańcu św. Wita“, 

bohater powieści Rajecki zachowuje zawsze spokój, czy to w tym wypadku w myśliwstwie, 

czy też przy innych okolicznościach życiowych i pozostaje zawsze prawidłowym zarówno 

czy wiedziony namiętnością myśliwską w bażantarni, przy ciągu słonek, czy też czysto 

erotyczną z kobietą w kąpieli. 

I słusznie zupełnie robi Weissenhoff bohatera swego jednolitym w charakterze i 

uczuciach ukrytych w głębi istoty ludzkiej i w jego objawach na zewnątrz. Człowiek czego 

wart i czem jest rzeczywiście, okazuje najlepiej przy polowaniu i przy kartach; gdy przy 

obydwuch zachowuje etykę prawną i towarzyską, utrzymuje w karbach namiętność, 

równowagę w słowach i czynach, umie własną godność zachować, a cudzy i własny honor 

szanować, len jest i będzie prawidłowym nie tylko myśliwym ale i obywatelem. 

To też przysłowie: „pragniesz poznać człowieka, — zapytaj z kim przebywa“, 



uzupełnić by należało: a jeszcze pewniej, — zagraj z nim w karty, lub idź na polowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Łowiska, w których znajdują się wyżej wymienione gatunki zwierząt, są dzisiaj coraz 

rzadsze, polowania na nie należą do osobliwości i zwolennicy tychże nieraz aż za granicę 

kraju udawać się muszą, specjalne jeszcze właścicielom łowisk od ubitej sztuki lub jakości 

wieńca opłacając wynagrodzenie. Zważywszy przytem, że zwierzynę samą zatrzymuje 

właściciel łowiska, że myśliwy jedynie obok emocji i słodyczy myśliwskich wrażeń, 

zdobytemi różkami, wieńcami i wypchanym ptakiem zadowolnić się musi, przyznać trzeba, 

iż tylko prawdziwy myśliwy zrozumie urok takich łowów, które mu jedynie duchowe 

zadowolenie pozostawiają jako nagrodę. Szczęściem naszem — myśliwych takich mamy 

dużo i to nietylko po zamkach i pałacach, ale i w niejednej leśniczówce i skromnym dworze 

ściany trofejami okryte znaleźć można. 

Taki sposób polowania jest może dla niejednego rodzajem sportu, ale jakże odmienny 

od rozumianych u nas pod tą nazwą ćwiczeń cielesnych! Gdy przy sporcie zależy często na 

pewnym rekordzie, odznaczeniu, okryciu się wawrzynem i oklaskach tłumu, myśliwy sport 

swój uprawia sam lub w towarzystwie strzelca przewodnika, a zadowolenie jakie odnosi, to 

obok pokonania trudności fizycznych, jest tryumfem inteligencji nad zwierzęciem, jest 

zadowoleniem jakie daje piękno człowiekowi kulturalnemu. 

Cztery obrazy różnych autorów niechaj uzupełnią opis mój o polowaniach estetycznych. 

Na rykowisku. 

Szkic myśliwski. — Napisał G. P. 

Wózek trząsł i turkotał po kamienistej drodze. Ciemność panowała dokoła, szara 

ciemność godzin porannych. Cisza i pustka. Czasami tylko mignie czarna sylwetka drzewa 

lub zaszarzeją bielone ściany chaty, czasami podkowa o kamień zadzwoni i iskra zabłyśnie. 

Wtulony w kąt siedzenia podziwiam wielkość natury. Nie widzę jej, ale czuję, czuję 



wszystkiemi zmysłami jej ogrom, jej siłę, jej piękno. 

W dzień wokoło snują się ludzie w pracy i w ruchu nieustannym. Gdzie okiem rzucić, 

widać ślady ich zabiegów. Natura zdaje się już cała przez ludzi opanowana, ziemia dla nich 

za mała, za ciasna. 

W dzień człowiek króluje. 

Ale pod ciemną nocy zasłoną ruch ustaje. Nie widać dymów wznoszących się ku niebu, 

nie słychać gwaru na polach. 

Gdzie teraz ludzie? 

Ukryci w swych domach spoczywają po znudnym trudzie zdobywania natury, a ona 

teraz panią. Wsie i miasta giną w jej ogromie. W nocy świat wydaje się większy i 

potężniejszy niż z dawniejszego widziany szczytu: tu zawsze jest kres i granica, tam — 

nieskończoność. 

Głosy jakieś słychać z góry... To dzikie gęsi. Skąd? — dokąd? jaka siła prowadzi je po 

powietrznych szlakach i pozwala tym ptakom odbywać podróże, o jakich my ludzie nawet 

marzyć nie możemy? 

Wjeżdżamy w las. Ciemność staje się jeszcze czarniejsza. Konie zwalniają biegu. Nagle 

światełko jakieś zabłysło, błysło, znikło, znowu się pokazało. 

Za chwilę stajemy przy ogniu. 

Z ziemi podnosi się krępa postać gajowego. Jego raport brzmi niewesoło: 

— Z powodu zimna jelenie odzywają się rzadko, niełatwo je podejść. 

Czekamy. 

Ogień trzaska i oświeca pnie bliższych drzew i skulone postacie gajowego i starego 

stangreta. Krąg jasności tworzy jakoby nasz własny bezpieczny światek, poza nim rozciąga 

się las ciemny, straszny. 

Wpatrzeni w ogień słuchamy, las szumi, potem cisza, i znowu silniejszy powiew wiatru 

na olbrzymich konarach sosen dziką ponurą gra melodję. Ale gdy wiatr ustaje, szmery 

jakieś chodzą po lesie. Łamie się gałęź sucha, zaszeleści liść. 

Wtem tuż blisko kozioł szczeknął, raz, drugi. Konie porwały się z miejsca, chrapiąc, 

strzygąc uszami. Wytężamy wzrok, lecz nadaremnie oko stara się przeniknąć ciemności. 

Znowu czekamy, a las szumi i szumi. 

Ruszamy nareszcie. Po gęstym nieznanym lesie idzie się nieprzyjemnie w ciemnościach, 

nogi stawiam niepewno i muszę zebrać wszelkie siły, żeby podążyć za idącym naprzód 

gajowym. 

Już jaśniej. W górze jaśnieje tu i owdzie szmat nieba. Czasem zając śmignie przez 

drogę, czasem ptak zatrzepoce w gęstwinie. 

Stajemy przed wysokim świerkiem. Powoli rozpraszają się ciemności — wreszcie mogę 

rozpoznać nasze stanowisko. Znajdujemy się na pagórku, na linji prosto przez las przeciętej 

Stąd możemy dokładniej widzieć przechodzącą zwierzynę. — Niebawem ukazuje się łania, 

serce bije mi gwałtownie, ręka strzelbę ściska .. nuż za łanią rogacz się pokaże? 

Próżne nadzieje. Łania znika w lesie, później Jeszcze kilka innych przechodzi przez 

linję, ale rogacza nie widać. 

 Zniechęceni opuszczamy stanowisko. — Już jasno. 



 

 

 

 

 

 

Otaczają nas brzozy, smukłe, zawsze 

piękne, czy nad ich białemi pniami jasno 

zielone, czy, jak teraz, fioletowe bukiety 

się wznoszą. Wolno posuwamy się 

naprzód, skacząc z kępy na kępę. 

Las kończy się, przed nami rozciąga 

się poręba porosła trawą wysoką i 

krzakami dzikiej maliny. Mimowoli 

zatrzymuję się na skraju lasu. 

Rozumiem zwierza, który przed 

wyjściem na miejsce otwarte wietrzy i 

nadsłuchuje, las to dom i twierdza 

zarazem. Gdy na polu wicher wieje i 

deszcz strumieniami leje, w lesie cicho, 

sucho, pod rosochatemi konarami. Biedny 

zajączek, który w powietrzu i w polu ma 

legjony wrogów, w lesie pod wykrotem 

lub krzakiem znajduje schronienie, a jeleń 

i kozioł w gąszcz się zaszywszy, na kilka 

nawet kroków są dla strzelca 

niewidzialne. 

Na porębie nie ma jeleni. Tylko kozioł i kilka saren przeciągają w pobliżu skubiąc 

trawę. Na grubszą dzisiaj poluję zwierzynę, więc przypatruję się tylko sarnom, ciesząc się 

ich zgrabnemi ruchami. Wtem spostrzegła nas jedna, zdziwiona zbliża się, tupie gniewnie 

przedniemi cewkami — poznała ludzi. Zwraca na miejsce i ucieka w susach szalonych, za 

nią cała chmara. 

Przechodzimy przez porębę i znowu zatapiamy się w lesie. Ale las tu inny niż z tamtej 

strony. Na skalistej pochyłości wznoszą się grube pnie buków, podtrzymując jak kolumny 

dach ze splecionych konarów. Jesień hojną ręką uposażyła to ustronie w swe dary. Liście 

bukowe mienią się we wszystkich odcieniach. Mchy wilgotne, miękkie, ciemnozielone 

pokrywają ziemię, gdzieniegdzie sterczy szary głaz. Słońce rzuca swe promienie przez 

siatkę gałązek, złocąc liście opadłe i tworząc na ziemi ruchome plamy świetlane. Srebrne 

nitki babiego lata unoszą się w powietrzu. 

Ale nie próżne były nasze zabiegi, nareszcie... 

I rozpoczął się koncert niezrównany jakim dla uszu myśliwego jest rykowisko jeleni. 

Przemówił król i pan tego państwa, przemówił głosem donośnym, groźnym, jak ryk lwa. 

I stanął on sam przed nami jak z pod ziemi wyrosły. Rogi jego świeciły się w różowych 

promieniach wschodzącego słońca, potężny kark czernił się gęstą okryty grzywą. 



Chwyciłem za strzelbę, — lecz on spostrzegł nas i kłusem uchodził. Rzuciłem się naprzód 

chcąc upatrzyć wolniejsze miejsce do strzału, ale gąszcz wzmagał się i trzeba było pościgu 

zaniechać. 

Więc nareszcie po długiej wędrówce przez lasy ukazał mi się ich król. 

Pierwsze to było moje z jeleniem spotkanie, i nie mogłem oprzeć się wrażeniu, jakie na 

mnie widok jego wywarł, to król godny królestwa swego. 

Inny teraz otacza mnie świat, lecz gdy wpatrzę się w ciemną ścianę roztaczającą się na 

horyzoncie, lub gdy w nocy doleci mnie daleki szum, ryk syren fabrycznych, budzą się 

wspomnienia. 

Las woła, ciągnie ku sobie. 

 

 

 

Pierwszy blask dnia. Podnosi się lekki wietrzyk — wtem; „czchni, czchchni, czchchchni..“ 

Cisza. Tylko serce moje waliło, jak młotem, spodziewałem się tych głosów, marzyłem o 

nich, pragnąłem ich całą duszą, a jednak zelektryzowały mnie. Słucham z całem natężeniem 

i słyszę coraz dokładniej. coraz częściej, coraz bliżej: „czchni.. czchchchni rululululu... 

rululululu. 

Wzrokiem wiercę w ciemności, szukam w znikającej pomroce, gdy w tem ostry szum w 

powietrzu z 50 kroków przedemnie zwraca moją uwagę. Cietrzew lekkim a szybkim lotem 

mknie wprost na łąkę. W samym jej środku, się spuszcza — widzę go doskonale — stoi 

nieruchomy z szyją wyciągniętą, podobny z daleka do czarnej butelki od szampana. 

Uspokaja się w końcu i ostry „Czhhi“ i jeszcze raz „czchni“ brzmi jakoby wyzwanie 

rywala na pojedynek, — a ja siedzę i patrzę i napatrzeć się nie mogę. Kogut rozwinął 

wachlarz jak lira, czarne napuszone pióra lśnią w słońcu blaskiem stalowym, loty spuścił ku 

ziemi, głowę z prześlicznemi nad oczami „różami“ purpurowemi dumnie trzyma 

wzniesioną — w każdym ruchu zgrabność elegancja, i rzekłbyś: świadomość swej 



piękności. 

A ja siedzę i patrzę i napatrzeć się nie mogę. 

Teraz gra, słuch mój łowi z rozkoszą cudowną melodję! W tej chwili zapomniałem o 

broni i o moich zabójczych zamiarach. Teraz widzę go doskonale — stoi czterdzieści 

kroków przed schroniskiem wprost w otwór, wspaniały, pyszny! 

Jeżeli w kierunku dotychczasowym dalej się posunie, zniknie mi z widnokręgu. 

Chwyciłem sztucer. Lufa wyjrzała z schroniska — i wypowiada swe bezwzględne słowo... 

Była godzina 4. Delikatnym różowym blaskiem zabarwione niebo. Zdała dochodzą 

mnie nawoływania kuropatw, para kaczek, ona naprzód on za nią, pruje jak strzała fale 

powietrza, aż gwiżdże, tam cztery sarny zwykłą drogą dążą do lasu — jest już zupełnie 

jasno. 

Różowy blask coraz intenzywniejszy, żywszy, silniejszy, w końcu płonie niebo całe i 

czaruje cudową grą kolorów — a koguty, jakby im kto za to płacił, nieustannie tokują, 

pojedyńkują się, wre w nich życie, kipi temperament zewsząd widać i słychać grę ich, a ja 

wciąż jeszcze siedzę w schroniku i słucham, patrzę i podziwiam, i wzruszony jeatem do 

głębi tym małym a jednak tak pięknym epizodem na wielkiej scenie przyrody. 

Nagle ustaje śpiew zwierząt, ustaje tok cietrzewi, robi się cisza — przyroda oczekuje 

czegoś i oto, powoli, majestatycznie wznosi się na widnokręgu promienista słońca tarcz, 

rzucając złociste strzały ukośnie na myrjady drobnych perełek rosy, każdy krzak, każde 

drzewo, każda trawka świeci się, szkli się, błyszczy, jakby usiana brylantami. 

Stoję przy trofei mojej — sam jeden wśród czarującej przyrody — zdaleka widać 

wioskę, usłaną w białym puchu kwiecistych jabłoni, a po rosie idą ku mnie głosy dzwonów 

kościelnych... Anioł Pański. 

                

— Miło — odpowiadała Renia. 

Turmowicz, młody leśnik wysoki i sztywny, prowadził narzeczonych, w zastępstwie 



Moroza. Chociaż doskonały i pewnej przewodnik do głuszca, nie miał powagi starego 

mistrza i nie śmiał strofować panów. Gdy jednak oni wszczynali rozmowę, on starał się ją 

przerwać za pomocą wyrazistego ruchu, który magnetycznie działał na uciszenie. To stanął, 

to się przechylił, nasłuchując to znów rękę wzniósł dyskretnie, przypominając, że nie 

zwykła ta przechadzka. 

Zatrzymał się na dróżce, w gęstej kępie choiny. Stał jak słup, odwrócony od Edwarda i 

Reni, zaledwie widoczny w cieniu. Oczekiwanie, choć pełne radości, drżące w uszach i w 

sercach dzwoneczkami szczęśliwymi, zaczęło dłużyć się i martwić. 

Wtedy Kotowicz otoczył ostrożnym ruchem krągły kubraczek Reni i schylając się do jej 

ucha, szepnął prawie bezdźwięcznym tchnieniem. 

— No, pozwól, Reniuta . . . kochanie jedyne .... przecie już tydzień tylko do naszego 

dnia. 

Renia odsunęła się bez oburzenia. Ujęła dłoń Edwarda, błąkającą się koło jej kibici. 

— Spłoszymy głuszca — rzekła bardzo cicho, jednak figlarnie. 

— Czem ? pocałunkiem ? — ręczę że nie. 

— Jak zabijesz — wtedy. 

— No dobrze — zgodził się Edward i ścisnął mocno strzelbę w garści. 

Turmowicz poruszył się i zwrócił twarz — zdawało się — ku narzeczonym, jak 

gdyby z niemą wymówką, A oni jeszcze bardziej przyciszyli głosy, lecz mówić jednak nie 

przestali. 

W tej chwili Turmowicz obrócił się i rzekł prawie rozpaczliwym szeptem. — 

Podejdziem cicho… 

Zmiarkował bowiem, że zakochani, gdy postępują, ostrożniejsi są i mniej gadatliwi. 

Noc zaś kwietniowa była tylko bardziej cicha, myśliwi dobrze ubrani i pełni żaru 

oczekiwań. 

Po jakich stu krokach zatrzymał się znowu i bardziej, niż pierwej, odsłonięty, wzniósł 

obie dłonie ostrzegawcze, niby dyrektor orkiestry, który przed rozpoczęciem symfonji, 

gestem pełnej niemej siły, trzyma na uwięzi dźwięki i serca. 

Jakoż pierwszy solista puszczy nie dał na się czekać. Z drżącej ciszy wyprysnął 

pojedynczy dźwięk, jakby go wydała uszczypnięta jedna struna bałabajki. 

- Tyk. . . . 

Poznali go wszyscy i zrozumieli, że głuszec jest blizko. Błysnęli ko sobie oczyma. 

Renia chwyciła za rękaw Edwarda 

— Skamienieli. 

Nie poruszyło ich z miejsca bąkniecie jedno, drugie i trzecie — nie skusiło i coraz 

zawziętsze telękanie. Dopiero gdy głuszec, jakby po ataku gwałtownego kaszlu, zaczychitał 

spazmatycznie. 

Troje ludzi wykonało szybko, co do każdego należało: Turmowicz ściągnął z szyji 

jasnej szalik, cisnął go o ziemię, podniósł kołnierz od kurty i stanął pierwszy w szeregu. 

Kotowicz zdjął rękawicę z prawej ręki, opatrzył broń — i stanął drugi. Renia, która już 

uprzednio odstąpiła strzał Edwardowi, ponieważ nie zabił dotąd ani jednego głuszca — 

stanęła ostatnia z rzędu 



Zaraz powtórzyła się pieśń i poniosła ludzi do skoku. Skakali po dwa tylko susy, ze 

względu na niedalekość śpiewaka, który grał coraz wspanialej, trochę na lewo od drogi, na 

wzgórzu. Gdy skręcili na lewo, w szczery las, Kotowicz odezwał się wśród pieśni do 

Turmowicza. 

— Na bok! 

Natychmiast leśnik w bok skoczył, padł na mech i przywarował, Edward zaś z Renią, 

polotni podczas pieśni, nieruchomi w przerwach, skakali, jak para elfów łowczych, w 

jasność księżycową. 

Bo księżyc, który ich gonił dotąd, zaglądając w przerwy drzew po lewej stronie drogi, 

stanął teraz wprost przed nimi, blado złocisty, uśmiechnięty czule do miłości panującej na 

ziemi. 

Dopadli nareszcie do drzewa, które grało. Pieśń zdawała się nie być w niem, lecz 

przepływać przez nie kaskadą stuków głuchych i szumów. Pieśń gadała młodym o 

wiosennej potędze życia, jak uderzenia serc ogromne, przyspieszały się stuki, gorące szumy 

biły strzeliście w niebo przybliżone. — Przez długi czas zapomnieli oboje o strzale, 

przyciśnięci ramię do ramienia. Żyli pieścią. 

Wypatrywali jednak, w którym skłębieniu niejasnych jeszcze zarysów drzewa tkwi 

źródło pieśni — głuszec ? — Nagle, podczas szumnego szmermelu, rzekła Renia do 

Edwarda, wskazując na wierzchołek drzewa. 

— Patrz, głuszec w samym księżycu! 

Zaledwie to wyrzekła. Edward przymierzył się i strzelił 

— Odłam zgęszczonego zmroku zsunął się z bladej twarzy księżyca, zatrzeszczył po 

gałęziach i grzmotnął ciężko o ziemię. 

Stali przez mgnienie ciche, przejęci doniosłością wypadku. 

Edward, podniósł guszca, leżącego bez ruchu, zważył w ręce wyciągniętej, nagle 

opuścił go na ziemię i przystąpił blizko do Reni. 

— No, a obietnica, gdy zabiję głuszca. 

Ona, podniosła na niego oczy wierne, nawet żartem nigdy nie kłamiące, i przymknęła je 

tyłku z nadmiaru trwożnej lubości Ostrożnie, ze czcią i szałem zarazem, przycisnął Edward 

jej dziewicze maliny do ust swych upragnionych. 

Ale z miejsca, gdzie pozostał, nadchodził Turmowicz. — Edward już prosił Renię o 

powrót we dwoje do kurenia, już się wybierał dać stosowny rozkaz Turmowiczowi, — gdy 

pośród wszczynającego się porannego święgotu małych ptasząt jeden daleki głos wyższego 

chóru trącił uśpione na chwilę szaleństwo łowieckie w mózgach trojga ludzi. 

— Drugi śpiewa za górą — szepnął Turmowicz, otwierając szeroko oczy i usta. 

To twój Renuś! — rzekł Edward. 

I poniosło ich znowu przez mchy, przez kręte między pniami kurytarze, wzgórzem, 

doliną, przez ruczaj — ku nowej pieśni. 

 



 

 

Na Kozice. 

Z „opowiadania myśliwskiego; Trzeba mieć szczęście“. 

Napisał Wł. Janta — Połczyński. 

 

„Mamy zaszczyt Wielmożnemu Panu donieść, iż na tutejsze polowanie zaproszony 

jesteś jako gość, za co zapłacisz według przyjętej u nas taksy cztery korony na dzień, lub 

na tydzień koron dziesięć. Polowanie nasze odległe jest tylko trzy godziny od O... 

Oczekiwać będziemy z przyjemnością pańskiego przybycia“ Towarzystwo Łowieckie w 

Kletterburgu. 

 

Stiefelnagel 

Prezes. 

Rinderbauer 

Sekretarz.

 

Takie zachęcające zaproszenie odebrałem za pośrednictwem praczki pani Majer z O. . . 

w czerwcu 1908 roku, wybierając się jak zwykle, w góry tyrolskie. Pani Majer prócz 

wzmiankowanej profesji i potężnego podgardła posiadała dobrze urządzony dom gościnny, 

w którym zeszłego roku stałem przez kilka tygodni kwaterą. Przez nieboszczyka męża 

swego, który był strzelcem w służbie rejenta Luitpolda, posiadała bliższe stosunki ze 

światem łowieckim i z tych też zrobiła dla mnie użytek. 

Tyle dla objaśnienia, czyjej wysokiej protekcji zawdzięczam tak znakomite znajomości i 

sposobność opowiedzenia, co z tychże i jak wynikło. 

Przybywszy do O... nie czułem, jak to łaskawy czytelnik pewno się raczy domyślić, 

wielkiej ochoty do skorzystania z tak ujmującej „gościnności" i zapoznania się bliższego z 

prześwietnem Towarzystwem pod firmą Stiefelnagel & Rinderbauer. Ale - Człowiek 

ułomny sądzi, a „Łowiec“ (despota wielki) rządzi. 

Przedwczoraj rano odbieram list ze znanym stemplem jeleniego wieńca i inicjałem T. 

Ł. z epilogiem następującym: 

„Materjału mamy dostatecznie na ten numer, — ale artykuł o polowaniu na kozice 

potrzebny koniecznie (dwa razy podkreślone). 



Bodaj Cię czernidłem osmarowali, myślę — taką techniczną klątwę przyswoiłem sobie 

od czasu, jak mam bliższe stosunki z drukarnią. 

Cóż nie robi biedny redaktor gdy musi... 

Na drugi dzień, rano o godzinie piątej, dążę już do wehikułu pocztowego, idącego z 

O... do Kletterbergu. Na ulicach wioski pusto, tylko allgauskie krowy ciągną w długich 

szeregach główną drogą, pobrzękując dzwonkami. W dolinach mgły leżą jeszcze białem 

kobiercem, cienką siatką, jakoby babie lato, okrywając kwieciste łąki. Tu i owdzie, do 

sznurów łabędzi podobne, ciągną w górę ku halom śnieżne obłoki. Ale białe śniegiem 

okryte szczytu, już złotymi promieniami słońca oblane, stoją strojne, jak babki wielkanocne 

lukrem zdobne i szafranem. Pogoda wspaniała, więc w lepszym już humorze siadam obok 

„Szwagra” na koźle. Uprzywilejowane to miejsce (zwykle kilku cygarami ponad taksą 

opłacane) uznaję dzisiaj jako mniej wygodne, nogi spoczywają na czemś miękkiem i 

kosmatem. 

— A to co ? ... 

— Ein Gamsbock. 

— A co on tu robi pod fartuchem? 

— .Jedzie do Kletterbergu, do oberży „Zur Post“ Stiefelnagla. 

— Czy to Stiefelnagel kupuje kozice tutaj? 

— Jo. 

— Czy to nie ma ich dosyć w Kletterbergu? 

— Keine Spur, tam już od roku nie ubili kozicy. 

— Bodaj cię w czcionki wsadzili (tego także nauczyłem się w drukarni) coraz to 

lepiej. 

Pomału wydobywałem z woźnicy szczegóły o niezwykłem „towarzystwie łowieckiem w 

Klettenbergu. 

Klettenberg jest małą, ukrytą w zapadłym kącie Alb, od wszelkiej komunikacji odciętą 

miejscowością. Rzadko kiedy zabłąkała się tam letnik jaki na pobyt dłuższy, chyba 

wędrujący turysta, goniący jedynie za efektami natury, zatrzyma się tam kilka godzin. Ale 

z takich gości, noszących własny prowiant w napleczniku, korzyść mała. Temu 

postanowiono zaradzić wszelkimi możliwemi środkami. Założono więc w roku zeszłym 

przedewszystkiem — na wzór sąsiednich letnisk — Verschönerungs — Verein, który też 

zaraz zasadził pięć drzewek, ustawi dwie ławki, a górę nazywającą się dotychczas 

prozaicznie „Heuberg“ przechrzcił na ,Zeppelin-Höhe“. Ale tej atrakcji widocznie było za 

mało, bo skutek okazał się niedostateczny A więc postanowiono wygrać najwyższy atut, 

jaki gmina Kletterberg miała w ręku — oddano gościom pod wyżej wzmiankowanemi 

warunkami polowanie do dyspozycji tem chętniej, że ofiara ta nie była zbyt ciężką, bo jak 

się przekonałem do stracenia nie było wiele. 

Nareszcie po kilkogodzinnej podróży ślimaczą, ciągle w górę pnącą się drogą, stawamy 

przed oberżą „Zur Post“. 

— Grüss Gott — jest pan Stiefelnagel w domu ? — pytam się jakiejś grubej w strój 

tyrolski przybranej jejmości, stojącej przed oberżą. 

— Niema, a co pan sobie życzy? 



Legitymuje się listem owego „Towarzystwa Łowieckiego“. 

— Żałuję mocno, mąż mój jest na „alpie“, przepędzają tam dzisiaj bydło na świeżą 

halę. 

— A może go pan Rinderbauer zastąpi, przecież chodzi tylko o wskazanie mi granic 

rewiru? 

— Rinderbauer rąbie drzewo w lesie, przed wieczorem nie wróci. 

— A Hosneknopf, Hasenöhrl, jak oni się tam wszyscy nazywają. 

— Dzisiaj wszyscy u siana na Heubergu, chciałam powiedzieć „Zeppelin-Höhe“, i 

Hinterbauer, Aussergruben i Schottenhammel — der ganze Jagdverein. 

— Bodaj was — klnę po polsku — w prasę wsadzili, cztery razy złożyli z przodu i z 

tyłu obdrukowali. 

— Was sagt der Herr ? 

— Mówię szanowna pani, iż to fatalnie się złożyło. Przyjechałem tu jako 

korespondent pisma łowieckiego, aby polowanie tutejsze zwiedzić i opisać. Rozumie pani, 

co to za reklama dla Klefterbergu ? goście się wam zwalą, miejsca dla nich nie znajdziecie. 

Wrócę z niczem — wszystko stracone. 

Oczy pani Stiefelnagel nabrały ożywienia, twarz się rozjaśniła. Widocznie trafiłem na 

właściwy argument. 

— Ich führe den Herren, Mutter — odzywa się występując nagle z za obszernej talji, 

wyrostek kilkonastoletni. 

— Ein braver Bua bist du — pochwaliłem, zadowolony z niespodziewanego sukursu. 

— Ja już pana dobrze przeprowadzę — rzekł, uśmiechając się filuternie — i ojca 

sztucer dobrze strzela — dodał widząc, iż jestem bez broni. 

— Sepp, państwo przyjażdzają, aby poznać nasze śliczne góry, czystego powietrza 

użyć, strzelba próżnoby im tylko ciążyła — zauważyła matka, widocznie w obawie, czy nie 

za wiele tych ustępstw dla gościa. 

Przyjechałem w samej rzeczy w Alpy bez sztucera, nie myśląc wogóle reagować na tak 

szczególną ofertę, ale gdy już wybrałem się tutaj, chociaż na razie jedynie na rozpatrzenie, 

to jednak podchodzić i solą kozicem pod ogon sypać nie miałem ochoty. Ostatecznie też 

przekonałem panią Stiefelnagel, iż obok czystego powietrza powierzyć mi można dwururkę 

małżonka mówiąc nawiasem, chociaż przestarzała, ale dobrze utrzymaną gwintówkę 

centralową. 

Po zaopatrzeniu się w kilkanaście naboji i po kilku próbnych strzałach ruszyliśmy zaraz 

z południa w góry. Nasamprzód wiodła nas ścieszka łąkami, z których świeżego siana miłe 

dolatywały zapachy, później wyżej w zakosy przez las, wreszcie gdy i ten pozostał za nami, 

dotarliśmy do hal obszernych, piargami zasłanych. Tu już objąć było można okiem całą 

dolinę, gdzieś tam w głębi u stóp naszych rozłożona, na niej, jak zabawka norymberska 

rozstawiona rękami dziecka, leżała stolica Kletterburg, otaczające ją lasy i hale, a jako 

ostatnia dekoracja, tło obrazu, olbrzymie turnia Widdersteinu. Wspaniała zaprawdę 

scenerja. Chwilę stałem, napawając się niezrównanym krajobrazem. 

Ale czas było pomyśleć o celu naszego tutaj przybycia. Z punktu tego można było 

przejrzeć całe łowisko, a właściwie odrębne i odległe od siebie rewiry. Jeden obejmował 



stok góry Heubergu, na której staliśmy, aż pod jej skalisty wierzchołek, drugi na 

przeciwnej stronie doliny tak zwaną Wies — Alpę aż pod szczyt Wannekopfu, trzeci 

wreszcie po prawej stronie zbocza góry Barenkopfu, która sąsiaduje z wspaniałem 

Widdersteinem, a właściwie jest jego odnoga. Z trzech tych rewirów trzeba było wybrać 

jeden na miejsce działania a raczej przeglądu tylko. Zdecydowałem się bez namysłu na 

ostatni, a przyczynę zaraz wyjaśnię. 

W roku zeszłym zwiedziłem idąc z miejscowości O. . . część Alp po tamtej stronie 

Widdersteinu i poznałem obfitującą w zwierzynę okolicę tamtejszą. Jest ona słynną na cały 

Tyrol z postoju kozic. Tam też ma niemiecki następca tronu znakomite polowanie w 

Hoptreben, tam corocznie o te czasy przepędza kilka tygodni. Tę część właśnie Kletterberg- 

skiego polowania, którą obrałem graniczyła bezpośrednio z Hopfreben. Jedynie tam, przy 

sprzyjających okolicznościach, było możliwem zebranie bliższej znajomości z kozicą, tam 

więc też skierowaliśmy nasze kroki. 

Był to znów spory kawał drogi do przebycia. Trzeba było zejść na dół aż nad szumiący 

potok Breitach i znów piąć się w górę przez hale, lasy aż do regionów, gdzie tylko 

kosodrzewina rozpościera swoje panowanie. Zegarek wskazywał piątą, gdy nareszcie 

stanęliśmy na miejscu. 

Zanim przystąpię do dalszego ciągu opowiadania, koniecznem jest poznajomienie 

czytelnika z polowaniem górskim, inaczej następne przygody moje nie byłyby dla każdego 

zrozumiałe. 

Podchódne w górach, o jakiem w tych warunkach tylko może być mowa, różni się 

zasadniczo od pochodnego na równinach tem, że w górach więcej, się siedzi, aniżeli 

chodzi. Stanowisko (czaty) odgrywa tu już z tego względu daleko ważniejszą rolę, niż 

gdzieindziej, że zwierzyna o wiele stałej trzyma się swych zwykłych przesmyków. Nawet 

gdy chodzi o podchodne w ścisłem znaczeniu tego wyrazu, „postojne“ jest nieuniknionem. 

Nogami samemi nic się tu nie wybiega. Na terenie pagórkowatym z licznemi parowami 

podchodzenie „na ślepy traf“ rzadko kiedy może mieć powodzenie, gdyż w takim razie 

spotkanie się z kozicą następuje zwykle tak niespodzianie, iż nie zdąży się nawet użyć 

broni. Nowicjusz będzie niezawodnie i tutaj początkowo zastosowywał metodę 

wypróbowaną gdzieindziej ale zwykle niedługo, i z pewnością wkrótce zawróci do wy-

śmianej przez siebie metody Seppa i Bastía, gdyż ta opiera się na miejscowem 

doświadczeniu i dla tego więcej jest warta, niż to wszystko, czego się nauczył w innych 

okolicach. 

Przy układaniu planu rannego, czy wieczornego podchodnego należy tutaj daleko więcej 

zwracać uwagę na kierunek wiatru, niż gdzieindziej. W czystem lekkiem powietrzu 

górskim przenosi się wiatr daleko snadniej, niż w ciężkiej, mglistej naszej atmosferze, 

zwłaszcza, że w tutejszem wysokiem położeniu natrafia na daleko mniejszy opór, niż w 

zamkniętym lesie. Nadto zmienia się tu bardzo często kierunek wiatru, nie można się zatem 

trzymać szablonowo pewnej z góry ułożonej dyspozycji,. lecz układać ją podług 

każdorazowych prądów powietrza, które przynajmniej co kwadrans należy skontrolować. 

Owe prądy powietrza zmieniają się zaś odpowiednio do pory roku i dnia, oraz temperatury. 

Prócz tego trafia się w górach wiele miejsc, gdzie wiatr, odbijając się inny przybiera 



kierunek. Kto tego nie uwzględni, ani się spostrzeże, jak mu wiatr nagła zawionie z tyłu. 

Należy też wybrać sobie niezbyt wielką przestrzeń i podchodzić spokojnie i 

systematycznie. Tym sposobem osięgnie się daleko prędzej pomyślny rezultat, aniżeli 

urządzając pogoń po całem rewirze. Nieraz o kilkadziesiąt kroków od myśliwego spoczywa 

lub pasie się w małem zagłębieniu zwierzyna, którą przy spiesznym podchodzie albo się 

przeoczy, albo napotka tak niespodzianie, iż o skutecznym strzale nie może być mowy. 

Często wszakże i największa przezorność nie sprosta zdradzieckiemu położeniu górskiego 

rewiru, to też tutejszy myśliwy przekłada siedzenie na czatach (stanowisku) nad wszelkie 

inne sposoby polowania. Zasiada się w stosownym czasie (w rannych lub wieczornych 

godzinach) w obranym na ten cel rewirze, i to w miejsce, skąd go można najlepiej 

przejrzeć, będąc sam zakrytym. 

Ale powróćmy do właściwego opowiadania. 

Słońce schyliło się już dobrze ku zachodowi, gdy stanęliśmy na upatrzonem miejscu 

działania... Zorjentowawszy się szczegółowo co do granic rewiru, wyszukałem na miejsce 

postoju mały wzgórek, dominujący nad płaszczyzną około stó mórg zajmującą. Seppa 

usadowiłem kilka set metrów dalej na podobnej wyżenie. Stanowiska nasze wyznaczyłem 

tuż przy grzbiecie góry, tworzącej tutaj naturalną granicę rewiru. O dogodne zakrycie nie 

trudno w górach, gdzie głazów pełno, a kosodrzewina porozrzucana w mniejszych i 

większych kępach. To też usadowiłem się wkrótce wygodnie i miękko na puszystych po-

rostach alpejskich, mając z jednej strony głaz spory, z drugiej kosodrzewinę za osłonę. — 

Cisza wieczorna zaległa i dorzuciła do cudów górskiej natury ów nastrój uroczy a słodki, 

który zwykle przy zapadzie gwiazdy dniowej ogarnia ziemian, po ukończeniu znojnej 

pracy. Mieszkańcy murów miejskich nie znają tego uczucia. 

Siedziałem tak może z godzinę, zapatrzony we wspaniała dokorację przyrody, raz po 

raz lustrując widnokrąg, gdy znużenie, spowodowane długą podróżą i trudami 

kilkogodzinnego pochodu, ubezwładniało mnie coraz więcej. Powieki ciążyły mi ołowiem, 

broniłem się z całych sił senności, ale ostatecznie prawo natury przemogło — zasnąłem. 

W tem stało się coś niezwykłego, co — nie pojmowałem w pierwszej chwili. Łoskot do 

dalekiego grzmotu podobny wstrząsnął powietrzem, odbił się o skały i powtórzył echem 

detonację razy kilka. Co to było ?... Niebo czyste dookoła, — ani śladu burzy — nie, to 

nie był huk grzmotu, to był strzał w niedalekiej odległości — tuż za zagranicą rewiru. 

Ale zanim jeszcze oprzytomniałem, zanim właściwą przyczynę było można zbadać, 

rozległ się tętent niezwykły, jakby kto młoteczkiem pociągnął po klawiaturze metalowego 

fortepianu i z błyskawiczną szybkością przemknęło, w odległości około 150 metrów, siedm 

kozic, dzwoniąc raciczkami po skalistym upłasie. 

Wszystko to trwało jedno okamgnienie, nawet nie tyle czasu, ile go potrzeba do 

złożenia się, choć broń leżała na kolanach, gotowa do strzału. 

Wspaniały ten obraz pędzącego kierdla, jak szybko się ukazał, tak znikł w najbliższym 

wąwozie, jak sen przerwany, tylko drobne kamyki, sypiąc się po stoku w dolinę, 

świadczyły, że poruszyły je żyjące stworzenia, że to była rzeczywistość. I znów cisza 

zaległa dokoła, tak wielka, iż brzęk pszczoły, zbierającej miodowe słodycze, z najbliższego 

kwiecia goryczki górskiej dolatywał mego ucha. Spojrzałem w stronę Seppa, na wzgórek w 



głazy przybrany, ale nie mogło go tam dopatrzeć oko, nawet lunetą wzmocnione. Bacznie 

więc przypatruję stoki góry i wtem spostrzegam postać, jak czołga się uboczem, korzy-

stając z każdego zagłębienia terenu. Mój Sepp coraz to więcej zbliża się w stronę parowu, 

w którego głębi chmara znikła mi z oczu. Wreszcie powstał, podniósł laskę i dał mi po 

trzykroć znak umówiony. Zrozumiałem — chmara zwracała się ku zachodowi, tam należało 

odciąć jej drogę. 

Od wschodniej strony, na odległość 500 metrów wznosiła się sroga, skalista turnia, 

której ściany wyrastały wprost z zielonej, gdzieniegdzie tylko głazami ubranej równi. 

Turnia ta stanowiła przegrodę nawet dla kozicy. Tam więc tylko od zachodu trzeba 

kozicom zapobiec drogę. 

Wycofałem się ostrożnie z wyżyny, na której dotychczas zajmowałem obserwacyjne 

stanowisko, i korzystając z falistości gruntu, pospieszałem jak najprędzej, o ile zezwalał na 

to kamienisty teren we wskazanym mi kierunku. Czas był też najwyższy. Mogłem być od 

owej wzmiankowanej turni jeszcze dobrze 300 metrów oddalony, gdy z poza wzniesienia 

od prawej strony ukazała się na horyzoncie sylwetka dwuch charakterystycznych 

haczykowatych różków — bez zwątpienia przewodnicy stada. 

Przykląkłem za najbliższym głazem, powoli wysunęła się główka, delikatna wyrazista, 

prążkami ozdobna, za nią druga — piąta — siódma. Ostrożnie śladami przodownicy, 

zbliżały się do mego stanowiska. — Dzieliła nas tylko przestrzeń 200 metr. ale i ta 

zmniejszała się z każdą sekundą — już tylko 15u — 120 — 100 metrów. Nareszcie stanęły. 

— Chwila wahania .... Trzecia sztuka, zdaje się też najsilniejsza, stoi najkorzystniej. Teraz 

czas .... Gęsty dym zasłonił mi horyzont — kula uderzyła, ale gdzie?... trudno było dociec. 

Grzmot strzału odbił się echem od poblizkiej ściany turni, a za nim w ślad ów charak-

terystyczny tętent, jakby uderzeniem pałeczkami po stalowej klawiaturze. Najprzód jakby 

uchodził gdzieś w dal, następnie odezwał się znów silnie i — jednocześnie widzę chmarę w 

lansadach pędzącą przez piargi, wprost ku mnie. Racice ledwie dotykają ziemi — już są tuż 

przy mnie — o kroków kilkadziesiąt widzę ich ruchy elastyczne, wyrazisty połysk 

ciemnych świec. Niezrównany widok — ale myśliwy odniósł przewagę nad miłośnikiem 

przyrody. Włożyłem pospiesznie świeży nabój w wystrzeloną rurę. Zbliżam kolbę do 

twarzy i dwie sztuki biją racicami po raz ostatni o skalistą polanę. 

Pyszny dublet. .. Stałem milczący, nieprzytomny prawie, ogarnęło mnie jakieś dziwne, 

nieokreślone uczucie. Żal nad dokonanem zniszczeniem i radość z niespodziewanego 

sukcesu załączyły się w jakiś chaos uczuć — sprzecznych, niezrozumiałych. Stałem, sam 

nie wiem jak długo, jakby zdrętwiały — oszołomiony. .. 

„Teufi — teufi! drei Gamsbocke — Juhei! — odezwał się nagle głos Seppa, długiem 

jodlerem zakończony. „Das hat Er aber oliganter gemacht". . . 

 



 

Już słońce skryło się dawno za szczyty 

górskie, gdy znaleźliśmy się znów w 

dolinie. O niezwykłem mojem „Schwein“ 

wieść już doszła przez juchasów do 

.sztamlokalu“ oberży" Zur Post", gdzie 

cały Jagdverein“, wróciwszy od 

sianożęcia, rąbania drzewa i przepędzania 

bydła, począwszy od Stiefelnagla aż do 

Schottenhammla, czekał na mnie z 

uroczystem powitaniem. Przyczyna była 

też po temu. Jak długo istniał 

„Jagdverein“, nie zdarzyło się jeszcze, 

ażeby trzy kozice znalazły się jednego 

dnia na rozkładzie. A na domiar 

nadzwyczajności kozice te ubił — ,so a 

staat froak“. 

Zdarzenie tak niezwykłe należało zadokumentować, wiedziałem też co mi potrzeba 

uczynić… 

„Frisch angezapft!“ zawołano nagle i szereg kufli olbrzymich, jak baterja moździerzy, 

co ma rozpocząć bombardowanie na śmierć i życie, stanął na stole. 

Co się potem działo — wybacz kochany czytelniku, ale. . wstyd powiedzieć. 

Pisać dalej nie mogę — głowa mi pęka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zwierzęta jako piękna przyrody. 

 

 

Niemam zamiaru pisania o wspa-

niałości królewskiego lwa na tle egzo-

tycznej pustyni lub słonia wśród dżungli 

indyjskich. Celem tej pracy jest otworzyć 

oczy, które są zamknięte i nie widzą 

piękna przyrody w naszej ojczyźnie, 

otworzyć oczy i poruszyć sumienie tym 

wszystkim, którzy w niepohamowanej 

żądzy niszczenia, nie pamiętają na boskie 

przykazanie, głoszone już w murach 

Babilonu: niezabijaj! 

Jest u nas wielu myśliwych, zresztą ludzi kulturalnych, którzy bezmyślnie popełniają 

zabójstwa, nie wiedząc, jakiej dopuszczają się zbrodni. Ileż to razy w oczach moich przez 

towarzysza myśliwego zabity został ptak nieszkodliwy lub nawet pożyteczny, pod błahym 

pretekstem, iż nie rozpoznał, do czego strzelał. Czy wogóle należy strzelać nie 

rozpoznawszy zwierzyny? 

Ileż to wypadków nieszczęśliwych zdarzyło się skutkiem lekkomyślnego strzelania, 

skutkiem wzięcia człowieka za zwierzę, 

Ale gdy jedni strzelają, bo im się w zbożu lub gąszczu leśnym „coś ruszało“, są inni, 

którzy strzelają jedynie dla pasji strzelania i zabijania. Krwiożercza natura drzemie w 

każdym człowieku i potrzeba tylko sposobności, aby się odezwała w całej pełni. 

Okrucieństwo ludzkie ostatnia wojna wykazała dostatecznie, a zabójstwa myśliwskie 

zdarzają się z okazji polowań prawie codziennie. 

Strzela się do kraski, sójki lub kosa, aby mieć piórka do kapelusza, strzela się do 

wiewiórki dla lepszej wprawy strzela się do każdego jastrzębia, chociaż prawo zakazuje 

zabijać gatunki pożyteczne. 

Zniszczenie czy śmierć stworów przyrody, które zrodzone zostały na tej planecie jest 

ultima ratio rerum. Każdy embjon z chwilą powstania, wnosi do organizmu zaczątek 

rozkładu ma swój określony czas istnienia, ale każdy z nich ma wpierw przez Stwórcę 

wyznaczone zadanie do spełnienia. Niema więc stworzenia, które byłoby bez względnie 

zbyteczne. Nawet pozornie najszkodliwsze, mają lub miały prawo bytu na mocy przysług 

jakie czyniły ogólnemu postępowi. Natura sama położyła kres działania swym kreacjom, a 

jak je stworzyła z nicości tak i przemienia je w nicość, gdy już zadanie swoje spełniły. 

Ale człowiek nie pytał się nigdy o te prawo Stwórcy i przyrody, niszczył i tępił jego 

dzieła przedwcześnie, brutalnie prawem zdobywcy. Czyż potrzeba jeszcze jaskrawszego 

przykładu, jak odbywający się w oczach naszych nieubłagany proces tępienia 

najpiękniejszych okazów flory i fauny, — od limby do róży alpejskiej i szarotki, od żubra 



do przepiórki i skowronka; z ozdób tych przyrody nie pozostało częściowo nic, częściowo 

— prawie tylko zoologiczne i botaniczne fragmenta w ogrodach. 

Zanim człowiek stanął u szczytu swej potęgi, zanim stał się panem świata zwalczał i 

niszczył to, co mu do osiągnięcia tej władzy stanowiło zaporę, ale gdy stał się władcą od 

bieguna do bieguna, gdy berłu jego podległy wszelkie ziemie i morza, powinien być 

rozumny, sprawiedliwy i wspaniałomyślny, powinien zachować przynajmniej to, co mu 

natura dała, nie uszczuplając jego hegemonji choćby z uprawnieniem bytu jako okazu 

estetycznego. 

 

Napomnień i przestróg dała ona nam władcom świata dosyć a daje nam je i dzisiaj 

jeszcze. Nie jeden kraj i miejscowość słynąca w starożytności, świeci dzisiaj pustynią. 

Wytępienie mniemanego szkodnika pociągnęło w następstwie ukazanie się innego, stokroć 

dla ludzkości i dla jej kultury szkodliwszego, a w niektórych częściach świata tępione 

gatunki ptactwa, musiały być sprowadzone dla poskromienia rozmnażających się owadów. 

Ale napomnienie podobne daje nam natura codziennie i w drobnych szczegółach 

naszych działań. 

Rólnik, dzierżąc swą ziemię kierując uprawą i 

jej zasilaniem, rzuca ziarno na zagon i 

mniema, iż jest jej nieograniczonym panem, 

władcą jej wydajności i zbioru, iż nie wolno na 

nim innej kiełkować roślinie. Perz i łopuch, 

które mu się, rzuciły niesiane, jako brzydkie i 

złośliwe współzawodniczki, wnet 

go pouczą, że i przyroda ma jeszcze słowo w 

dziedzictwie jego do powiedzenia, że są 

granice jego wszechmocy. 

Ale oprócz chwastów brzydoty, rzucił Stwórca 

jeszcze między srebrne i złote łany zboża barwne kwiecie fioletów kąkoli, lazurowe 

niebieskich modraków królewską purpurę makówek. Takich maków, kąkoli i modraków 

mamy dużo w świecie zwierzęcym, mniej one są szkodliwe od tamtych, niektóre nawet 

pożyteczne, ale jako ozdoba przyrody nie mniejszego znaczenia. Już raz wspomniany 

strzelec dworski Stanisław Gorajski w prostocie ducha, a mimo to z wielkim poczuciu 

piękna przyrody, krwawiąc serce swoje nad jego zanikiem, tak opisuje ozdoby naszych niw 

i lasów: 

W lasach grały orkiestry ptaków: gwizdały kosy, drozdy, kwiczoły, kukułki kukały, 

gruchały gołębie, trzepały się w listowiu makolągwy i sikorki, wybierając miejsce na 

nocleg, śmiały się sowy i puchacz raz po raz zahukał. 

Gdy słońce wschodzi, i rosa roślinność ożywiać poczyna, pierwsze z leśnych ptaków budzą 

się dzięcioły, wylatując z wy kutych swą pracą pałaców. Kując dziobkami, budzą inne pta-

szęta i tępią przez dzień cały szkodliwe owady. 

Tych skrzętnych dobroczynnych ptaszyn jest u nas wiele gatunków. Największy -czarny, 

ma głos donośny, mniejszy-czerwony łebek, a najmniejszy, lepką jest zwany, a to dla tego, 



że za słaby, aby sam sobie mieszkania wykuć, zalepia już wybity, przez silniejszego 

dzięcioła otwór i czyni go tak małym, że tylko sam wcisnąć się może. Masa, którą zalepia, 

szybko kamienieje i większy dzięcioł jej rozbić nie może. Przemyślny ten ptaszek zdobył 

sobie mieszkanie, w którem spokojnie jajka swe składa. 

Pokrewną dzięciołom jest żołna, koloru zielonego. Tępi także owady, ale zarazem 

pszczoły i to w bardzo dowcipny sposób. Przyleciawszy do ula, i zapukawszy weń 

dziobkiem, wpuszcza w otwór język nadzwyczaj długi, i gdy go pszczoły obsiędą, szybko 

je połyka. 

W naszym wieku w nauce postęp jest wielki. Ale uczeni więcej się zajmują słońcem, 

księżycem, gwiazdami, niż ziemią. Dla tego tak mało postąpiliśmy w znajomości przyrody, 

nawet w badaniu świata roślinnego. O ornitologji całkiem zapomniano, a jakaż to ciekawa, 

a zarazem, miła nauka badać rozmaite gatunki ptaków, ich stropień rozumu, czujności i 

pamięci. 

Podziwiamy zmysłowe zdolności papugi, kruka i sroki, a któż pojęć zdoła naturę 

przylatających na wyląg ptaków, które znów w jesieni nas opuszczają? Czy to instynkt 

tylko, który je po raz pierwszy od nas ku Afryce kieruje? Powiedzcie nam to bociany, 

żórawie, jaskółki i wy najmilsze nam słowiki! 

Ptaki rozmaicie swe gniazda budują, wspomnę tylko najciekawsze. Kos i drózd lepi je z 

błota, okrągłe jak filiżanka, z tą jednak różnicą, że pierwszy w pniach olszowych, drugi na 

gałęzi. 

Kukułka, zalotnica składa swe jajka w obce usłane już gniazdko, najczęściej pliszki, 

wysłane pierzem i włósiem, albo w gniazdo trzciniaka, który kilka trzcin łykiem wiążę i w 

środku gniazdo swe tak silnie przymocuje? że go wiatr zrzucić nie może. 

Ale najkunsztowniej zofia buduje swoje mieszkanie, wyplecione z nitek, piór i sierści 

bydlęcej. Gniazdko to zawiesza na jednym tylko długiem włościu końskiem, które się ciągle 

porusza. 

Potrzeba być myśliwym i żyć, jak ja z naturą, aby pojąć i zrozumieć tę poważną 

chwilę, kiedy w starym liściastym lesie słońce zachodzi i ostatnim błyśnie promieniem, a z 

drugiej strony księżyc blade swe światło roztaczać poczyna, Natenczas las listkami po raz 

ostatni zaszumi powstaje cisza uroczysta i czujesz, że to przed spoczynkiem westchnienie 

natury do Boga. Odkrywszy głowę, krótką mówię modlitwę. Żal mi że natenczas nie 

polował zemną Sienkiewicz, bo on byłby to głębiej od innych zrozumiał... Marzenia 

przerwała, uderzając mię w twarz, czarna krówka... Znów cisza, w górze pomrukają 

bekasy i brzęczą przelatujące krówki. — Nagle słyszę jakieś z daleka chrapanie, coraz 

bliżej, nareszcie swist nad głową i przeciągnęła słonka, ulubiony ptak myśliwych. . 

Coraz ciemniej, noc się przybliża, coraz smutniejsze nachodzą mnie myśli. Mój Boże 

wielki! co się stało? gdzie są dziś te miłe ptaszęta? gdzie się podziały te niebotyczne lasy, 

które nam przodkowie pozostawili a w których się one gnieździły? 

Przytoczyłem nie bez powodu słowa i oddźwięk bólu serca prostego dworskiego 

strzelca na widok znikającej fauny, którego Stwórca obdarzył darem wielkim, bo 

zrozumieniem piękna przyrody. 

 



Trofea myśliwskie. 

Tak rozpowszechnione obecnie pomiędzy kulturalnymi myśliwymi zbieranie trofeji, 

zapoczątkowane zostało, jak mniemam, w sposób naturalny i rozwojowi ludzkości 

odpowiadający. 

Człowiek pierwotny, gdy zadosyć uczynił potrzebom życiowym, czując wzrastającą 

żądze zaspokojenia estetycznych potrzeb, zaczął ozdabiać przedmioty użytku domowego, 

jak broń, naczynia i sprzęty, już to rzeźbą, już to malaturami. Tak powstała sztuka 

stosowana, a pierwsze jej kroki obserwować można w badaniach archeologicznych, sięgają-

cych czasów przedhistorycznych. 

Potrzeba piękna spowodowała i u myśliwego gromadzenie pamiątek z przebytych łowów, 

jako trofea. Zaczęło się może kiedyś od przyozdabiania kapelusza piórem orła, zabitego 

celną strzałą z łuku, a dzisiaj tworzy się już w prywatnych domach i muzeach całe kolekcje 

zbiorów różnych części lub całkowitych zwierząt łowczych. 

 

 

Czeska trofeja z zajęczych strzyży, 

 

Wieńce jeleni, rogi łosiów, parostki sarn i różki kozic służą częściowo jako ozdoby 

ścian, częściowo jako zrzutki zużyte do ozdoby mebli, świeczników lamp i t. p. 

przedmiotów domowego użytku; a skóry niedźwiedzi, rysiów, jeleni, sarn, lisów i 

borsuków, jako dywany i kobierce. 

Pióra ptaków, włos kozic, a nawet strzyże zajęcy sztucznie preparowane i ułożone 

upiększają kapelusze. Kły jeleni i lisów, k a m y s z k i głuszców zamiast kosztowności 

używane bywają jako ozdoby do broszek, kolczyków, breloków i pierścieni nie tylko u 

mężczyzn, ale i kobiet. 

Zwyczaj strojenia się trofejami, rozpowszechniony jest nawet u narodów mniej 

kulturalnych, że  wspomnę tylko amerykańskich Indjan; w Europie najwięcej u 

mieszkańców Salzkammergulu, Styrji, Turolu, Czech i Bawarji. 

 

 



 

Piramida trofejów z I. wystawy poznańskiej.

 

Tam niemal u każdego chłopa spotkać można przyozdobienie ubioru w trofea myśliwskie, 

począwszy od guzika z rogu aż do pióropusza lub „brody kozicy" (gamsbart) na kapeluszu; 

u nas ozdoby takie zdarzają się tylko wyjątkowo u wielkich miłośników łowiectwa i ich 

małżonek. 

 

Kapitalne parostki z I. wystawy poznańskie}. 

 

Załączone illustracje przedstawiają wystawy trofejów: I. Wszechświatowej wiedeńskej z 

r. 1910. niedźwiedzia karpackiego. II. Poznańską z r. 1913. Pawilon autora. 

 

 

 

 



Myśliwska sztuka. 

 

 

  

 

Sztuka myśliwska, tak wszechstronna, 

tak piękna i niezwykła! Poświęcony być 

jej winien tutaj najważniejszy rozdział. 

Nią samą zapełnićby można całą księgę. 

Wszakże obejmuje ona, jak żadne inne 

zajęcie ludzkie, najrozmaitsze rodzaje 

sztuki, wzbudza natchnienie poetów, pod-

nieca twórczość u mistrzów malarstwa, 

rzeźby, muzyki, sztuki stosowanej i 

stwarza nawet dermoplastykę. 

Niestety natchnęła ona przeważnie obce genjusze, naszemu najbardziej myśliwskiemu, 

wysoko cywilizowanemu odmawiając zdolności, czy też zamiłowanie do jej uprawy. To też 

stwierdzając jej znaczenie i doniosłość, pragnę uwzględnić jedynie nasze zdobycze na tym 

polu. Ograniczę się przedewszystkiem do wyszczególnienia tego, co dotąd własna nasza 

zdolność stworzyła. 

W piśmiennictwie prócz kilkunastu fachowców, że wymienię tylko najwybitniejszych, 

jak; Stolzmana, Rewieńskiego, Dyjakowskiego i Korsaka poezja rymowana i powieściowa 

literatura dają tylko kilka pereł myśliwstwa, jak W. Pola, Rok Myśliwca, Pan Starosta 

Kislacki, Zaborowskiego w „Sercu Knieji“, hrabiów Alex, i Kazimierza Wodzickiego. 

Sienkiewicza A. Dygasińskiego i I. hr. Potockiego, tego ostatniego przygody myśliwskie w 

Afryce i Indjach na tle obcem i nam obojętnem. 

Weissenhof w powieści „Sobol i Panna“ i w „Puszczy” chociaż więcej tam romansu, 

jak myśliwstwa, więcej „panny jak „sobola", odsłania pierwszy kurtynę i przedstawia z 

niezrównanym talentem piękność scen z życia myśliwskiego. Wskazał on innym autorom, 

niewyczerpany dotąd skarb poezji i odkrył do niej drogę, zachęcając jednocześnie do 

naśladownictwa. 

Niestety nikt na nią dotąd nie wstąpił, nie poszedł w ślady tylu innych obcych pisarzy, że 

wymienię tylko Ganghofera, Thomasa, Roseggera, Skowronka, Poumiera i Lónsa. 

I ze sztuką malarską nie jest inaczej! 

Cóż rozumieć należy przez malarstwo myśliwskie? Chociaż pod tym względem, nie 

powinno być dwuch zdań, pojęcia nie są u nas jeszcze należycie ustalone. 

Jak martwa natura, w której przedstawiono wiszącą na ścianie strzelbę, kordelas i 

trąbkę a udekorowano zabitym zającem lub kuropatwą, nie jest obrazem myśliwskim, tak 

samo nie jest nim kilku myśliwych zajadających przy ognisku bigos i zapijających 

„Nemroda“, ani nawet obława lub sanie z strzelcami, ruszającymi na polowanie. 

Nie jest też obrazem myśliwskim ich powrót z leżącym na wozach lub saniach 

rozkładem. 

Do obrazu myśliwskiego należy główny czynnik łowów tj. zwierz żywy w naturalnej 



swobodzie. I jak w portrecie oddanie nie tylko podobieństwa, ale i odzwierciedlenie duszy i 

charakteru żywej osoby jest dopiero dobrym i skończonym wykonaniem, tak i w obrazie 

myśliwskim, winna podobizna zwierzęcia odzwierciadlać jego indywidualność, jego 

zwyczaje, zmysł i instynkt przyrodzony, temperament, drapieżność i przebiegłość. 

Z obcych malarzy, którzy tak pojmowali malarstwo myśliwskie i w niej do najwyższej 

sztuki i największej doszli sławy, są, że wymienię tylko najznaczniejszych: Zimmermann, 

Deiker, Mailick, Kroener, Kunert, Schmizberger, Huber, Giles, Almary, Maffai, Thiele, 

Earl i Liljefors. Ponadto niezliczona ilość ilustratorów pism i wydawnictw łowieckich. 

Naszych artystów, którzy mniej lub więcej sprostali temu zadaniu jest tylko kilku. Na 

czele tych, co w pierwszym rzędzie wzięli sobie za zadanie studjum zwierza dzikiego i 

przeniesienie go na płótno, był profesor A. Wierusz-Kowalski, który znaną ogólnie: Nocą 

zimową na Litwie i słynnym wilkiem pozyskał rozgłos europejski. 

Pan profesor chował wilki i je obserwował, — szkoda, że tylko wilki, gdyż reputacja 

wielkiego artysty, jaką mu podobizna jego wychowanków w „Nocy zimowej“ przyniosła, 

spowodowała liczne naśladownictwa, nie tylko jego, ale nawet kilku innych polskich 

artystów (Chełmoński, Michał Wywiorski, Karol W. Kowalski). 

Obrazów takich wyprodukował Kowalski niezliczoną ilość, w katalogu firmy 

Haufstaengel z Monachium jest ich kilka, a dwa widzieć można w naszem muzeum 

wielkopolskiem. Wszystkie z zimową nocą i głodnym, melancholijnie zapatrzonym w niebo 

gwiazdziste wilkiem. Różnica polega jedynie na zmienionym cokolwiek krajobrazie i 

postawie wilka, który raz z prawej, to znów z lewej strony prezentuje się widzowi 

Oprócz tych samotników, wymalował Kowalski nie mniejszą ilość ulubieńców swoich w 

ofenzywie, atakujących sanie myśliwych. Jeden z tych obrazów pozostał z pewnością w 

żywej pamięci zwiedzających przed dziesięciu latami wystawę „Stowarzyszenia artystów w 

Poznaniu“. Rozmiary obrazu były tak wielkie, iż dla jego pomieszczenia musiano zerwać i 

pogłębić posadzkę. Tych obrazów „wilczych“ fabrykowali mnóstwo nawet nasi wielcy 

artyści.. 

Produkcja masowa i szablonowa mogła się może finansowo opłacać, bo będąc nie jako 

kopią, nie wymagała nowych studjów, ale obniżała nasze malarstwo. 

W swoim czasie krążył nawet w monachijskich kołach artystycznych zjadliwy wierszyk 

o tych wilkach, w czasie, gdy Matejko, Siemieradzki i Brandt wynieśli do wyżyny polskie 

malarstwo. Cóżby się stało ze sławą Matejki z jego n. p. „Hołdem pruskim“ gdyby 

wymalował tuzin takich „Hołdów“ z Stańczykiem, raz po jednej, to znów po drugiej stronie 

królewskiego tronu? 

Widząc w malarstwie polskiem ustawicznie te wilki, zdawaćby się mogło, iż u nas 

kraina wilków i że pożarły już wszelkiego zwierza łowczego. 

Na szczęście nie wszyscy nasi artyści poszli za tą manją „arkuszowego“ malarstwa. 

Chełmoński w kilku arcydziełach. że wymienię tylko zająca, czaple, czajki, bąka, a 

przedewszystkiem „kuropatwy na śniegu“, a wreszcie Fałat, Henryk Weissenhof, 

Wiewiórski i Korsak, chociaż czasami mniej szczęśliwie, w kilku pejsażach ozdobionych 

zwierzem łowczym, przeważnie łosiem, wykazali, iż mamy dar tworzenia na tem polu 

rzeczy artystycznych. 



Ale specjalistów, jak wymienionych wyżej cudzoziemców,, nie mieliśmy dotąd ani w 

literaturze łowieckiej, ani w malarstwie. Na brak ten starałem się wielokrotnie zwrócić 

uwagę literatów i artystów naszych w „Łowcu Wielkopolskim“, a nawiązując z nimi 

osobiste stosunki, nakłonić ich do podjęcia niewyczerpanego dotąd tematu sztuki 

malarskiej. Owocem tych usiłowań jest obraz Karola Wierusz-Kowalskiego „Na 

podjezdnem“, którego podobiznę znajdą czytelnicy w niniejszem wydaniu. 

Pan Karol Wierusz-Kowalski jest porówno ze swoim stryjem Alfredem — malarzem 

koni. Pierwsza to więc była próba na odmiennem polu jego talentu. Scena przenosi nas na 

Pałaki, na łąki ciągnące się nad rzeką Wełną. Z lewej strony, na pierwszem planie widzimy 

pojazd myśliwski, zaprzężony w parę dzielnych rumaków. Wyjechał on z lasu z myśliwym, 

gotowym do strzału. Stangret kieruje konie na stado pasących się saren, ale jako 

doświadczony podjeżdzacz, nie jedzie zrazu na ich stanowisko, lecz prawidłowo kołując, 

usiłuje się do nich zbliżyć. Chmara wszakże spostrzegła zbliżające się niebezpieczeństwo. 

Przodująca koza skierowała się już do lasu dając swym towarzyszkom sygnał do ucieczki. 

Dwie sztuki zachowują się jeszcze wyczekująco, zwróciwszy głowy w kierunku pojazdu, a 

dwie dalsze nie rozumiejąc powodu niepokoju towarzyszek, skubią dalej młodą trawkę. 

Obraz uchwycony z natury i tylekrotnie przez myśliwego obserwowany, dowodzi, iż 

myśliwy go stworzył. 

W porównaniu do dotychczasowych kreacji naszych malarzy, jest bezwątpienia w 

pomyśle i w ugrupowaniu pewien postęp widoczny, ale nie ze wszystkiem jest on takim, 

aby zaspokajał wymagania malarstwa myśliwskiego. Ściśle łowieckim byłby dopiero obraz 

ten, gdyby chmarę saren ustawił artysta w miejscu honorowym wybitnym planu 

pierwszego, a hamując na ten raz zamiłowanie do koni, odsunął takowe w dalszą 

perspektywę, umieszczając na podrzędnym stanowisku, jakie zarezerwował niestety dla 

zwierza. 

W obrazie myśliwskim zwierzyna powinna być właściwym przedmiotem kompozycji, a 

nie stafażem tylko, a tym mniej gubić się gdzieś w oddali w miniaturowych sylwetkach. 

Drugim z rzędu jest poznański malarz artysta Graczyński, który przed dwunastu laty za 

moją zachętą i po specjalnych studjach u mnie na wsi, czynił próby w sztuce myśliwskiej. 

Gdy jednak malowanie jelenia i sarny mniej mu się powiodło, oddał się podobnie jak 

Kowalski, dwom specjalnościom, kaczkom i wronom. I jak mi artysta sam opowiadał, 

rzeczy te rozchodziły się bajecznie, a znając jego produktywność wątpić nie można, iż w 

tym czasie (kartek wojennych żywnościowych) zdołał nasycić największy głód amatorów 

wron i kaczek. — Spoczywa więc obecnie na laurach… 

Na tem miejscu wspomnieć też należy o naszych ilustratorach wydawnictw myśliwskich 

Wychodzące przed wojną trzy polskie pisma myśliwskie: ,Łowiec Wielkopolski“ „Łowiec 

Polski“ i „Łowiec" (lwowski) nie posiadały dość zasobów, aby utrzymywać jak to czynią 

pisma niemieckie specjalnych rysowników. Zadowolić się musiały reprodukcjami obcych 

artystów. Obecnie wychodzą po zawieszeniu wydawnictwa w Poznaniu dwa pisma 

myśliwskie: w Warszawie dwutygodnik, w Lwowie miesięcznik a obydwa ukazują się jako 

nie ilustrowane. Istnieje jednak kilka wydawnictw, jak „Rok Myśliwca" W. Pola, z ryci-

nami Juljusza Korsaka, „Soból i Panna" Weyssenhofa, ilustrowany przez Henryka brata 



autora, „Rok Myśliwego“ Włodzimierza Korsaka, tegoż rysunkami ozdobiony. Wreszcie 

kilka dzieł pomniejszych, jak Jabczyńskiego ilustracja do „Naszego lasu“ Dyjakowskiego, 

Stanisława Sawiczewskiego do „Wielkich łowów“ mają oryginalne rysunki a nawet 

kolorowe akwaforty. 

Niestety o wszystkich tych ilustracjach zbyt pochlebnej oceny wydać nie można, 

wszystkiem bowiem brak prawdy życiowej a rysowane są jakoby z pamięci. 

Jedynie Henryk Weyssenhof i Włodzimierz Korsak jako myśliwi studjowali zwierza i 

spełnili może najlepiej zadanie i lustratorów. 

Sądzę, iż wymieniłem wszystkich naszych artystów, których obrazy czy to w oryginale, 

czy to w reprodukcjach widzieć miałem sposobność. Ubolewałbym bardzo, tem więcej, iż 

jest ich tak nie wielu, gdybym którego miał pominąć, a stać by się to mogło jedynie 

wskutek wędrówki oryginału do ojczyzny dolara, — co się dość często zdarza, a którego 

zazdrosny nabywca nie daje pozwolenia na odbitki, 

W skromniejszych już rozmiarach, ale nie mniej poważną sztuką, jest europejska rzeźba 

myśliwska. Pominąwszy mnóstwo rzeczy użytkowych, jak kałamarze, ciężarki, cygarnice i 

t. p. ozdobione posążkami zwierzyny łowczej, widzimy okazałe dzieła plastyki, którym 

poświęcili swój talent wybitni współcześni rzeźbiarze. Znaną jest powszechnie grupa 

myśliwska w berlińskim zwierzyńcu, przedstawiająca polowanie na zająca, lisa, dzika i 

jelenia — profesorów Haverkampa, Baumbacha, Hecht- ritza i Begasa. 

Gdy o polskim malarstwie myśliwskiem tylko mało, — to o rzeźbie niestety już nic 

powiedzieć nie można. 

Pokrewną rzeźbie jest taxidermja czyli dzisiejsza dermplastyka. Dosłownie oznacza to 

„ukształtowanie skóry" czyli nadanie skórze zwierzęcia tych kształtów, które posiadało za 

życia. 

Powyższe określenie jest równoznaczne z naszem „wypychaniem“ a postępy, które w 

tej sztuce już dzisiaj poczyniono, najlepiej można ocenić w wystawionych po muzeach 

okazach rozmaitej zwierzyny. Porównać tylko preparaty z czasów dawniejszych, gdy one 

we Francji wzięły początek, z tem, co wyszło z pod rąk dzisiejszego mistrza dermoplastyki, 

to mimowoli nasuwa się przypuszczenie, że aby dojść do tak wprost artystycznej 

doskonałości, nie wchodząc jednocześnie w koalicję z obrazem rzeczywistym natury, 

potrzeba gruntownie zaznajomić się z nauką zoologji, że należy wniknąć tak, jak przy ma-

larstwie, w istotę i sposoby życia zwierząt. 

Okazy, które spotykamy dzisiaj po muzeach, to już modele wykończone z całą 

subtelnością, — świadczące o tem, że to prace ugruntowane na dakładnej znajomości 

anatomji zwierzęcej; skóra nie nadaje tutaj kształtów korpusowi, służy raczej jako naturalna 

powłoka dla modelu przygotowanego przez dzielnego mistrza. 

Wykonanie bowiem korpusu, czyli modelu, — oto zadanie najgłówniejsze twórcy, który 

baczyć musi, aby jaknajdokładniejsze podobieństwo, przejęte z natury, połączyć 

harmonijnie z wyglądem zewnętrznym w jedną piękną i przyjemną dla oka całość. — 

Rzadkie nieraz, a dobrze preparowane trofea nie tylko, że stanowią w pokojach 

myśliwskich wielką ozdobę, rugując tandentę rzeźby i oleodruków, ale jednocześnie wypeł-

niają w szkole i w muzeach naukowe i kulturalne zadanie. 



Z polskich preparatów znany mi jest tylko zakład pp. Łastowskiego z Warszawy i 

Kalkusa ze Lwowa. Niemieckich jest ilość nieprzebrana, że wymienię tylko znaczniejszych. 

Bachmana z Hanoweru, Bocka z Berlina i Kappa w Poznaniu. 

Dwie załączone ilustracje z wiedeńskiej wystawy myśliwskiej (oddział galicyjski) i 

poznańskiej wystawy trofeów (pawilon autora), dają podobizny okazów sztuki 

dermoplastycznej. 

Tylekrotnie poruszałem w piśmie (Łowcu Wielkopolskim) i w słowie z okazji zebrań 

zagadnienie, dla czego sztuka myśliwska w Polsce jest w takim zaniedbaniu, dla czego tak 

mało interesu dla niej okazują i artyści i społeczeństwo z starą tradycją myśliwską i dziś 

jeszcze, sądząc z ilości polujących na wskroś myśliwskie. Pytałem się nieraz sam siebie 

skąd to pochodzi, że te dawne tradycje nie znajdują we wnukach godnych następców i 

przedstawicieli obecnej kultury, a odpowiedź znalazłem jedynie w tej smutnej 

rzeczywistości, iż sztuka łowiecka polska jest poniekąd zwierciadłem spółczesnego naszego 

prawidłowego łowiectwa. Nie stoi ono dotąd na takiej wyżynie kulturalnej, ażeby mogło 

zaspokoić wymagania estetyczne a adepci jego w szerszych warstwach, ażeby je mogli 

ocenić. 

Gdyby się znalazł taki artysta, to musiałby może tworzyć dla obcych, — a nie dla 

swoich. Gdybyśmy mieli, — nie wątpię o tem ani na chwilę, wielu takich myśliwych jak 

Dombrowski, Diesel i Weyssenhof, posiadalibyśmy takich artystów jak Zimmermann, 

Maffei i Liljefors. 

Sztuka łowiecka nie jest łatwa, to pewne, — wymaga ona zbyt wiele studjów 

przedewszystkiem praktycznych, połączonych z kosztowną i mozolną obserwacją 

zwierzęcia na wolności, aby przy największym nawet talencie stworzyć coś doskonałego. 

 

 

 

A tej niemieckiej, systematycznej, a cierpliwej pracy, brak nam w studjach nad 

zwierzęciem dzikiem, chociaż mamy tylu i to pierwszorzędnych malarzy koni, bydła i tylu 



innych zwierząt domowych. 

Lecz konia i wołu mamy na każdym gospodarczym podwórku, które jak płatne modele 

stoją najspokojniej w każdej pozie. Dla obserwacji zwierza zaś wiele trzeba poświęcić dni i 

nocy z kamerą lub ołówkiem w ręku, odsuwając jednocześnie od siebie wszelką pasję 

myśliwską. Zwierzyna to nie akt malarski w atelier, którym nasyciwszy poprzednio 

zmysły, zabrać się można do spokojnej pracy. 

Chcąc studjować zwierzynę, należy zapomnieć o strzelbie i namiętności, a iść do lasu 

tylko jako artysta. 

Ale bądźmy sprawiedliwi. 

Gdzie ma odbywać nasz artysta tak trudne, kosztowne i mozolne studja łowieckie ? — 

Gdzie szukać wrażeń myśliwskich ? 

Aby poznać starych mistrzów, aby się zaznajomić ze sztuką wenecką, florencką, jedzie 

do Włoch początkujący artysta. Ażeby się zapoznać ze sztuką myśliwską, należy jechać do 

puszczy. A gdzież ją u nas znajdzie ? ... 

Żaden z artystów nie jest tak uposażony, aby mógł mieć własne leśne łowisko, jak pan 

Fournie, lub chociażby tylko do nich zbliżone dzierżawić. Z naszych z pewnością żaden. 

Głębokie, we wszelką zwierzynę zasobne lasy, są w ręku magnatów, którzy po większej 

części odziedziczyli po przodkach swych żyłkę myśliwską, ale niestety i wad wiele, a 

przedewszystkiem egoizm. Gdzież taki magnat w puściłby do swego towarzystwa artystę, 

literata czy malarza dla studjów przy wspólnych łowach, dał sposobność opisania pięknego 

grania na tokach, lub miłosnego wabienia króla lasów na rykowisku. 

Może byli, lub są gdzie tacy magnaci — ale ja ich w życiu moim nie spotkałem. 

W czasach naszej niewoli i upokorzenia widzieliśmy na wielkich łowach u tych panów 

„Regierungs prezydentów“ w dzielnicy Pruskiej, „Hofratów" i „Ekscelenzów“ w 

Austryjackiej, a w rosyjskiej gubernatorów i innych wysokich „djejateh.“ Osobistości takie 

dawały splendor domowi, dekorację biesiadnemu stołowi, a czasem ułatwiały zdobycie 

tytułu szambelana lub kamerjunkra. 

Czasy się zmieniły — Polska wolna! Dokumentami z odebranych tytułów można w 

piecu napalić, bo wstyd byłby je nawet na dnie archiwum domowego przechowywać. 

Dzisiaj więcej zdobiłby i splendor imienia i apartamenta, obraz z okazji łowów przez 

artystę polskiego namalowany. 

Panowie magnaci i wy wszyscy których fortuna uposarzyła tak bogato, jeżeli znów w 

wolnej Polsce na łowy zapraszać będziecie wojewodów, ministrów a nawet może samego 

prezydenta Rzeczypospolitej, nie zapomnijcie o skromnym artyście, niech że i on ma 

sposobność robienia studjów u was, niech się zapozna z tem, co wam z Bożej łaski w 

dziedzictwie przypadło. Nie przyniesie wam to materjalnych korzyści, ale przyczyni się do 

wzbogacenia kultury krajowej, do rozszerzenia sławy ojczystej sztuki, i da wam 

zadowolenie najwyższe, bo poczucie spełnienia obowiązku. 

Na tym kończę moje uwagi o sztuce myśliwskiej, a jeżeli one poruszą nasz zespół 

artystyczny i tych, którzy sztukę polską poprzeć powinni, jeżeli przyczynią się do napisania 

chociażby jednej powieści myśliwskiej, do stworzenia chociażby jednego dzieła 

malarskiego lub rzeźby, w takim razie zadanie swoje spełniłem. 



 

 

Zakończenie. 

 

 

Kto dzisiaj nie jest myśliwym, a 

raczej kto nie poluje? — 

Ludzie wszelkiego zawodu i stanu, 

biedni i bogaci, arystokracja i 

demokracja. — Cieszyć by się można z 

takiego zpopularyzowania łowiectwa, 

gdyby nie właśnie skutkiem przejścia tej 

pasji w zwyczaj mniej powołanych, nie 

straciła na tem nie tylko etyka i estetyka, 

ale i nie zostało podkopane również 

ekonomiczne znaczenie łowiectwa. 

Dla wielu jest ono już dzisiaj tylko bezmyślną rozrywką, lub wyrafinowaną 

eksploatacją. 

Myśliwstwo w obecnym okresie kulturalnym ma też swoje savoir vivre i nie tylko 

sztukę strzelania, którą, jak to wyżej wspomniałem, z czasem każdy cyrkowy żongler 

osięgnie, ale posiada nadto tyle innych wiadomości i prawideł, któremi tylko z dobrymi, w 

dziecinnym pokoju nabytymi obyczajami owładnąć można. 

Polujący ogół dzisiejszy niema pojęcia o racjonalnym gospodarstwie łowieckim. — A 

przecież dobry myśliwy — to dobry gospodarz i jak ten czuwa o każdej porze roku, aby 

inwentarz jego nie cierpiał niedostatku, miał wygodę i obfitą paszę, tak i prawidłowy 

myśliwy stara się o swój zwierzostan, aby miał schronienie i nie cierpiał głodu. Ściśle 

wziąwszy, zwierzyna jest tak samo inwentarzem, przywiązanym do miejsca i łowiska, jak 

każdy inny, chowany w oborze. Wprawdzie ma ona swobodę wędrówki i może ulec 

odstrzeleniu po za granicami, ale właśnie właściciel powinien się starać, aby przez 

odpowiednie żywienie, owe zachcianki przenoszenia się z miejsca na miejsce zredukować 

do minimum. Wszakże zdarza się, że inwentarz a nawet ów wzór wierności, pies opuszcza 

pana swego, gdy cierpi głód i jest źle traktowany. A cóż dopiero zwierzyna? 

Żąda ona obfitości odpowiedniej paszy, wody, schronienia i spokoju, a pamięć o tych 

wygodach należy do czterech kardynalnych prawd wiary myśliwskiej. 

Nie jeden myśliwy jest podobny do prostaka, który wyuczył się tańca i mniema, iż 

obracając się expedite w walcu czy foxtrocie może uczestniczyć w balu wyborowego 

towarzystwa. W tańcu nie zmyli, ale tylko w tańcu. Wypadnie natomiast z taktu przy 

rozmowie balowej, w pospiechu oberwie suknię tancerce, lub przewróci służącego ze 

szklankami. 

Więc strzelanie samo, choćby najcelniejsze jest w salonie łowiectwa tylko tańcem, a 

obrazić w nim można porówno poczucie delikatności jak i ogłady. 

Mimo najlepszego wychowania w chwili rozkiełznanej namiętności przestępuje się 



prawa towarzyskie. I strzelec taki, to jak gracz; w danej chwili zapomina o wszystkiem, o 

wszelkich względach i przepisach. Namiętność ogarnia obydwuch. 

To też jak wspomniałem — najlepiej poznasz człowieka, gdy ma kartę lub strzelbę w 

ręku. 

Kto nie może okiełznać namiętności myśliwskiej, jak i ten, kto nie rozumie znaczenia 

dzisiejszego łowiectwa, i przestępuje jego prawa z niedołęstwa, czy też z ignoracji je 

gwałci — z tym trudna rozprawa i najlepiej, jak mówi Niemiec, „niech porzuci strzelbę w 

zborze“, a łowisko swoje niech odda w dzierżawę w odpowiednie ręce. 

Zarobek z tego podwójny dla niego, dla sąsiadów i dla całego łowiectwa. 

Wartość myśliwstwa nie polega na tem ile złotych wpłynęło do kasy — nie oblicza się 

jej według siły namiętności i podrażnienia nerwów tych, którzy wzruszeń wszędzie szukają 

i nigdzie ich dosyć znaleźć nie mogą — ale na jego idealnym znaczeniu. Mieszkańcowi 

miasta daje myśliwstwo świeże powietrze, ruch fizyczny, upragniony odpoczynek 

umysłowy. Miłośnikowi przyrody żaden sport nie użycza tyle rozkoszy, co myśliwstwo. 

Kto tego nie zrozumie, niech idzie wczesnym rankiem na głuszca i jelenia, a kto ich 

niema, niech siądzie na stanowisku pod lasem, gdzie zwierzyny obfitość, gdy z 

zachodzącem słońcem natura do snu się układa, gdy przed wschodem odezwą się głosy 

śpiewaków i wszystkie instrumenta kapeli leśnej. Ileż obrazów, ile wrażeń odsłania się 

wówczas przed okiem i duchem myśliwego. 

Czy byłeś kiedy w knieji, w owym wielkim tumie przyrody, gdy nać zimowa okryła 

drzewa, gdy miljony iglic jak stalaktryty kryształowe szklą się światłem brylantowem w 

krwawych promieniach zimowego słońca? 

Czy jechałeś kiedy saniami na ponowie, gdy płachta śniegu okryła ziemię i leży przed 

tobą jak biała karta, zapisana tysiącami hieroglifów znanych tylko myśliwemu tropów 

zwierzyny? I czytasz w niej jak egiptolog i odkrywasz według tych śladów tajemnice i całe 

bogactwo leśne. Ile rozkoszy mieści się wówczas w sercu myśliwego. 

Trzeba być bardzo gruboskórnym, aby obrazów tych nie widzieć — uczucia tej 

rozkoszy nie zrozumieć! Bo i nie każdy ją zrozumie.... 

Natura jest jak lustro, odbija z serca ludzkiego to tylko co w niem się przegląda, a kto 

w niem nic nie widzi, w tego duszy nie odbija się piękno, które daje nam łowiectwo. 

KONIEC 

 

 

 

 


