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„Zwierzyna gruba w kulturze 
łowieckiej i leśnej” 



W ramach odbywających się już siódmy raz w Czarnej Białostockiej „Spotkań hubertowskich w 
Puszczy Knyszyńskiej” po raz drugi w podziemiach kościoła Św. Rodziny zorganizowane zostało 
Międzynarodowe Sympozjum poświęcone miejscu zwierzyny grubej w kulturze łowieckiej i leśnej. 
Organizatorami sympozjum było Centrum Kultury Łowieckiej i Leśnej  
w Czarnej Białostockiej oraz miejscowe nadleśnictwo.  Sympozjum otworzył Dyrektor Reg-ionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku – Ryszard Ziemblicki, który w swoim wystąpieniu 
przypomniał m.in. słowa Kardynała Józefa Glempa. „Nasza kultura łowiecka może zaimponować 
innym krajom przez to, że potrafimy kochać przyrodę i racjonalnie nią gospodarować”. 
W ramach sympozjum, które sprawnie prowadził Nadleśniczy z Czarnej Białostockiej Andrzej 
Stobiński, wygłoszone zostały dwa referaty programowe „Zwierzyna gruba  
w polskiej kulturze łowieckiej i leśnej” – (opublikowany w specjalnym wydawnictwie) -  wygłosił 
Marek Piotr Krzemień oraz „Zwierzyna Gruba w litewskiej kulturze łowieckiej i leśnej” - Kęstutis 
Pėtelis. Przedstawiono także referaty przygotowane przez Jarosława Krawczyka – „Samochód 
myśliwski dla Prezydenta”, Krzysztofa Mielnikiewicza „Opowieść o jeleniu szlachetnym (Cervus 
elaphus ) ilustrowana znaczkami pocztowymi” oraz Tomasza Sobalaka „Wieńce jeleni sprzed 8 
tysięcy lat”. Na zakończenie sympozjum głos zabrał Łowczy Okręgowy PZŁ w Białymstoku – 
Jarosław Żukowski, który wyraził nadzieję, że „..w naszych następnych sympozjach, które będą, 
krąg ludzi zainteresowanych kulturą łowiecka będzie się ciągle poszerzał”, a podsumowując 
sympozjum Ryszard Ziemblicki dodał „ Kultura łowiecka jest bardzo bogata, myślę, że tematów do 
kolejnych sympozjów nie zabraknie, a w Czarnej Białostockiej jest wyjątkowy klimat, aby takie 
spotkania organizować co roku”. 
Tekst Marka P. Krzemienia opublikowany w 70 numerze „Kultury Łowieckiej”, a Krzysztofa 
Mielnikiewicza w Rocznikach Kawalerów Zakonu Złotego Jelenia” 



Jeleń obok głuszca, słonki, cietrzewia wzbudzają u myśliwych najsilniejsze i najtrwalsze emocje 
mające źródło w przebiegu emocjonujących i urzekających swą urodą i pięknem okresów 
godowych, utrwalonych przez najwybitniejszych pisarzy i artystów nie tylko stricte łowieckich. 
Jeleń dla wielu myśliwych to stworzenie kultowe. Od czasów prehistorycznych do średniowiecza 
uważany był za zwierzę poświęcone bogom, będące pośrednikiem między bóstwami a ludźmi, a 
także symbolem Chrystusa. Okresowe zrzucanie poroża rozumiane było jako symbol zmian 
zachodzących w przyrodzie, nieustannej kreacji, płodności oraz cyklicznego ruchu wszechświata. 
Nic też dziwnego, że wizerunki jelenia lub symbole (np. wieniec) go uosabiające znajdują 
poczesne miejsce w artystycznej i literackiej twórczości animalistycznej. Fascynacja jeleniem 
niejednokrotnie stanowiła punkt wyjścia do kolekcjonowania trofeów (wieńców, grandli), 
obrazów, rzeźb, inspirowała myśliwych do zdobienia motywami jelenimi świątyń, rezydencji, izb 
myśliwskich, parków i przedmiotów codziennego użytku (broni, biżuterii, porcelany, bibelotów 
itp.) 
W kompleksowych zbiorach filatelistów łowieckich jeleń stanowi istotny fragment kolekcji z 
uwagi na fakt, że wydawcy znaków pocztowych bardzo często wybierają go za motyw znaczków 
lub datowników okolicznościowych. W europejskim kręgu kulturowym w filatelistyce króluje 
jeleń szlachetny, który jest również ozdobą Puszczy Knyszyńskiej. 
Przed rozwinięciem tematu wyjaśnię, że w filatelistyce obowiązuje żelazna zasada, według 
której temat na eksponacie wystawowym lub podczas prelekcji można rozwijać tylko w oparciu 
ilustracje i tekst znajdujący się na znakach pocztowych. Przy niedostatku materiału 
filatelistycznego prezentacja tematu może sprawiać wrażenie bardzo lakonicznej i 
nieinteresującej, podczas gdy z filatelistycznego punktu widzenia spełnia kryteria poprawności 
merytorycznej i atrakcyjności. Wykład opieram wyłącznie na własnych znakach pocztowych, co 
również zawęża prezentowany temat wskutek braku wielu walorów filatelistycznych z jeleniem. 
Co ukazują znaki pocztowe? 



Praprzodkiem jelenia szlachetnego jest jeleń olbrzymi, (Megaceros gigantus)  
z porożem o masie 40 – 50 kg i rozłodze do 4 m, żyjący w tundrowych stepach 
Eurazji w późniejszym plejstocenie i wczesnym holocenie.  
 



Szczątki tego, jak go pierwotnie nazwano,  „prehistorycznego 
łosia irlandzkiego” znajdowane są w wielu krajach Europy, 
najczęściej na torfowiskach Irlandii. 
 



Na jelenia olbrzymiego polował neandertalczyk i homo 
sapiens, o czym świadczą malowidła naskalne m.in. w 
jaskini Lascaux. Charakterystyczne sylwetki potężnych 
jeleni (dł. rysunku 140 cm) znajdują się w tzw. „Galerii 
Osiowej” obok tzw. Sali Byków 

W narodowym muzeum na wyspie Man zrekon-
struowano megacerosa gigantusa, który stał się atrakcją 
turystyczną reklamowaną na znaczkach pocztowych 



Jelenie olbrzymie w sztuce 
naskalnej (Altamira) 



W paleolicie i neolicie jelenie malowane były na niemal na wszystkich 
kontynentach: w grotach – sanktuariach, na ścianach masywów górskich oraz 
przedmiotach mobilnych (berła, miotacze oszczepów). Jeleń fascynował 
prehistorycznych łowców odnawialnością poroża, symbolizującą odradzanie się 
przyrody. Mnogość zwierzyny, o którą prosili przebrani, także w maski jelenia, 
szamani była podstawą egzystencji prałowców.  



Rysowali oni jelenie w stylu Roentgena z zaznaczeniem ważnych organów 
wewnętrznych – „linii życia”, oraz ciężarne łanie aby spowodować powrót do 
życia przez rozmnożenie się zwierzyny 

Ciężarne łanie 



Liczne znaki pocztowe (znaczki, datowniki) przedstawiają jelenie na rytach  
i malowidłach prehistorycznych w masywach górskich Chile, Brazylii, Hiszpanii, 
Francji, Kirgistanu, Kazachstanu, Mongolii, Chin, Szwecji i Norwegii. 



W początkach cywilizacji prehistoryczne malowane i rytowane jelenie ze skalnych ścian  
i kości „przenoszą się” na gliniane i metalowe (brąz żelazo) naczynia (urny, misy, wazy, 
puchary, rytony), pieczęcie, zakończenia insygniów władzy (berła), stele, malowidła i freski, 
elementy ubiorów i wyposażenia grobowców.  
Polowanie par force na jelenie ozdabia ceramiczną misę z Biskupina z okresu kultury 
łużyckiej (ok.1300–400 lat p.n.e.) o powierzchni czernionej, inkrustowaną ornamentem  
z białej masy. Zabytek zaginął. 
 
 

W starożytności  
(pierwsze cywilizacje, Grecja, Rzym) 



W Anatolii (tereny dzisiejszej Turcji) miejscu najstarszego osadnictwa ludność 
osiedla Alacahöyük wytwarzała z brązu znakomite wyroby rzemiosła 
artystycznego: biżuterię, figurki świętych jeleni z ok. II tys. p.n.e. - atrybuty 
boga płci męskiej, czczonego przez Hetydów. Figurami jeleni zdobiono 
sztandary, zakończenia bereł i lasek kultowych, które uważane były za 
własność bóstw. 

Oryginały z muzeum w Ankarze 



Fascynującym ludem byli Scytowie - koczownicy, mieszkańcy stepów 
nadczarnomorskich, którzy w mistrzowski sposób obrabiali metale szlachetne, 
tworząc arcydzieła sztuki zdobniczej. Ich wyroby (ozdoby tarcz, naczyń, 
przedmiotów codziennego użytku, biżuterii, broni, uprzęży końskich, aplikacji na 
ubiorach, tatuaży), ozdabiały głównie: gryfy, smoki, lwy, pantery, jelenie, byki, sceny 

z polowań.  



Jeleń był zwierzęciem poświeconym Wielkiej Bogini, dzięki czemu miał dla 
Scytów wielką wartość duchową jako totem.  



Według niektórych teorii jeleń, jako święte zwierzę, pełnił rolę medium między światem 
niematerialnym i ziemskim. Różnorodność form artystycznych z wizerunkiem jeleni 
znalezionych w kurhanach scytyjskich (grobowcach arystokracji) i ludów z nimi 
spokrewnionych zasługuje na oddzielną prezentację.  
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Jeleń oprócz innych zwierząt i scen z życia 
codziennego Scytów zdobił precyzyjnie 
wykonany piękny pektorał z IV w. p.n.e. 



W Grecji według Ksenofonta na uznanie zasługiwało takie polowanie, w którym myśliwi: 
„Zyskają zdrowie, bystrzejszy wzrok i słuch, i mniej będą się starzeć, a - najbardziej 
kształci polowanie w sprawnościach potrzebnych na wojnie.  
Podobnie uważał Platon pisząc: „Pozostaje więc dla wszystkich, którym zależy na 
zdobyciu boskiej dzielności, jeden tylko najlepszy sposób polowania: z końmi i psami 
uganiać się za dzikim zwierzem i kładąc go siłą swych uderzeń i pocisków męstwu 
własnych rąk zawdzięczać zwycięstwo”. 

Dlatego mozaiki, reliefy, malowidła ścienne, kamienne pieczęcie  
i statuetki zdobiące w ogromnych ilościach pałace, świątynie, budowle użyteczności 
publicznej, wille zamożnych mieszczan obrazują głównie polowania na grubą i 
niebezpieczną zwierzynę: lwy, dziki, jelenie, dzikie woły. Mozaiki okresu świetności Grecji 
i Rzymu są dla nas ważnym źródłem poznania ówczesnego łowiectwa: metod polowań, 
zwierzyny, broni, ubiorów.  



Dynamiczną scenę polowania na jelenia przedstawia jedna z najsłynniejszych z IV w. 
p.n.e. mozaik w Pelli - stolicy starożytnej Macedonii, wykonana z małych otoczaków  
i kawałków ołowianych blaszek oraz kawałków terakoty. Świece jelenia, niezachowane 
do dzisiaj, były prawdopodobnie wykonane z kamieni półszlachetnych. Na uwagę 
zasługuje typowy dla ówczesnych przedstawień wieniec, wyrastający z jednego 
możdżenia. Na mozaice zachował się podpis wykonawcy: Gnosis. 



W starożytności bogato zdobione rytony (kulawki) z metali szlachetnych były 
prawdopodobnie naczyniami liturgicznymi. W muzeum archeologicznym w Płowdiw 
znajduje się złoto Traków, pochodzące z okresu hellenistycznego (IV – III w. p.n.e.), 
odkopane w 1949 roku. W skarbie są bogato zdobione szczerozłote przedmioty (6,1 kg), z 
których cztery typowe kulawki mają kształt zoomorficzny - daniel i kozioł). 
 



Z epoki żelaza (ok. 900 lat p.n.e.) zachowała się złota misa z ornamentem jelenim 
znaleziona w Zurich – Alstetten, znajdująca się w Landesmuseum Zurich. 
Jeleń był on poświecony bogini łowów Artemidzie (Dianie) córce Tytanki Leto i 
Zeusa, siostrze Apollina. 



Największe przyjemności znajdowała Artemida w polowaniu w leśnych górskich 
ostępach Arkadii na jelenie w towarzystwie pięknych nimf – córek bogów i 
śmiertelników, opiekunek gór, drzew, źródeł i ruczajów, pożądanych przez 
bogów i satyrów . 

Obraz Rubensa Diana i nimfy 
napadnięte przez faunów Pierre Auguste Renoire „Diana” 



Piękna łowczyni stroniła od mężczyzn, nie tolerowała nawet ich spojrzeń. Była w swych 
postanowieniach nad wyraz konsekwentna, bowiem poszczuła Akteona oddającego się 
bez reszty w arkadyjskich lasach łowom, zajęciu tak bliskim swemu sercu, jego własnymi 
psami. Nie pomogły okrzyki „To ja, Akteon. Czy nie poznajecie swego pana” 
rozszarpywanego za to, że w pogoni za zwierzem dotarł nad strumyk i przypadkowo ujrzał 
kąpiącą się nagą Artemidę . 

Obrazy Tycjana z serii Diana i Akteon 



W wielu mitologiach jeleń był przewodnikiem dusz ludzkich (wg Celtów był nim biały jeleń). 
Świadczyć o tym może umieszczenie jelenia na brązowym wózku kultowym z Hallstatt 
(Austria) z VII w. p.n.e., znalezionym na cmentarzysku opodal miejscowości. Jelenie rogi 
przypuszczalnie uważane były za siedlisko siły przeciw-działającej mocy śmierci i nocy.  

Od początków chrześcijaństwa 

 Symbolika jelenia w chrześcijaństwie jest wyjątkowo bogata. Jeleń występuje w niej 

związku z wodą życia jako symbol duszy spragnionej źródła prawdy albo chrztu. „Jak 
tęskni jeleń do źródeł wód, tak tęskni dusza moja do ciebie, Boże” (Psalm 41 2). 
Wizerunki jeleni u źródeł wody znajdują się na mozaikach w baptysteriach, kościołach, 
willach i budynkach użyteczności publicznej. Zabytki takie możemy podziwiać w 
bazylice św. Jana Chrzciciela na Lateranie i V – VI wieku w zachowanych fragmentach 
budowli starożytnego miasta Heraklea. 



Krucyfiks między tykami wieńca symbolizuje Chrystusa, pragnienie połączenia się 
Bogiem.  
 

Święty 
Eustachy 



Św. Hubert - widzenie 



Św. Hubert 
- widzenie 



Św. Hubert 
- widzenie 



Św. Emeryk– patroni myśliwych, porzucili pogańskie praktyki i zjednali się ze 

Stwórcą po ujrzeniu jelenia (wg niektórych podań białego) z promieniującym krzyżem w 
porożu.  



Św. Emeryk na polowaniu z psami myśliwskimi na jelenie ujrzał anioła 



Jeleń (łania) jest też 
atrybutem św. Idziego 

św. Genowefy  
z Brabantu 

Jana Chrzciciela  



Biały jeleń występuje w legendach 
starożytnych. Wg tradycji chińskiej jeleń 
po zjedzeniu grzyba nieśmiertelności, po 
skończeniu 1500 lat suknię zmienia na 
biały kolor. Biały jeleń stanowi pułapkę 
na myśliwego, uciekając zwabia łowcę 
coraz głębiej w ostępy leśne, aż ten się 
całkiem zabłąka, po czym zwierzę nagle 
znika.  



We wczesnym średniowieczu sztuka inspirowana łowiectwem na terenie Europy 
prawie nie zaistniała, poza rycinami w manuskryptach i modlitewnikach, 
dywanach i mozaikach kościelnych  

kościołów szwedzkich w 

Skepptuna  i Härlsingland  

Mozaika bułgarskiego Rożeńskiego Monastyru  

Haft Wikingów 



Cennym zabytkiem dokumentującym podbój Anglii przez Wilhelma Zdobywcę w 
1066 r. jest dywan o pierwotnych wymiarach 70x50 metrów, na którym oprócz 
historii podboju wyspy, pokazanych jest wiele scen myśliwskich, m.in: polowania z 
psami gończymi na jelenie.  

Gobelin znajduje się w 
Bayeux (Normandia), w 
całości podany na stronie 
internetowej tego 
muzeum 

http://rubens.anu.edu.au/htdocs/bytype/textiles/bayeux 

http://rubens.anu.edu.au/htdocs/bytype/textiles/bayeux


Atrakcyjność jelenich łowów i jego symbolika spowo-dowała, że jeleń stał się 
zwierzęciem herbowym. Motyw jelenia w herbach regionów i miast pojawia się w 
całej Europie, początkowo przypisany jest do ziemi i pana, później staje się 
indywidualnym atrybutem rycerstwa, szlachty, rodu. 

Herby z motywem jelenia na znakach pocztowych 



Herby z motywem jelenia na znakach pocztowych 



Herby z motywem jelenia  
na znakach pocztowych 



Renesans przyniósł rozkwit życia dworskiego, polowania reprezentacyjne  
i uciechy z nimi związane wyszły z cienia ascetyzmu. Powstawały zamki i pałace 
myśliwskie, zwłaszcza na zachodzie Europy. Zapotrzebowanie na wyposażenie 
wnętrz rezydencji myśliwskich monarchów stworzyło rynek sztuki. Zamawiano 
gobeliny i arrasy, meble i obrazy o tematyce myśliwskiej, najczęściej nawiązujące 
do tematyki mitycznych łowów i ukazujące zwierzynę i polowania dworskie, 
zaczęto eksponować okazałe trofea myśliwskie. Jeleń zagościł na elementach 
architektonicznych zespołów pałacowych  

Pałac myśliwski z jeleniem na 
frontonie i posągiem Diany w Anet 
(Francja) przez Henryka II, 
zapalonego myśliwego, dla swej 
kochanki Diany de Poiters 



przedmioty  
sztuki zdobniczej 
Kielich „Diana w 
kąpieli na znaczku – 
fragment  
i w rzeczywistości  

Fontanna w kształcie jelenia 
w zespole pałacowym 
SCHWITZINGEN 

Opracował Krzysztof Mielnikiewicz 



Na płaskorzeźbach i mozaikach  

kilimy i arrasy  

Akteon 
zamieniony w 
jelenia 



Na obrazach malowanych na zamówienie możnych przez najwybitniejszych 
artystów  

Jean Oudry 
Diego Velasquez 
Gustave Coubert 
 Paul Vos 
Nico Pirosmani 



Franz Marc 
Ignatius Sichelbart 
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W animalistycznej ludowej sztuce: rzeźby z drewna, wycinanki, haft, ornamentyka 
na szkle i talerzach jeleń malowany był od wieków, a makaty z ryczącym jeleniem 
określano mianem „kiczu”. 



Pomniki jeleni stawiane przed siedzibami organizacji łowieckich i w 
parkach są ich ozdobą. 



Polowania na jelenie, zwierzęta dające dużo mięsa, skór i kości na narzędzia i 
amulety fascynowało już prehistorycznych łowców, dawali oni temu wyraz 
malując jelenie i sceny polowań na skałach całego świata i to niezależnie od 
siebie. Ludzie pierwotni polowali początkowo na jelenie zbiorowo prymitywnymi 
metodami za pomocą ognia, kamienia, kija i oszczepu zakończonego grocikami 
krzemiennymi . 



Przełomowym wydarzeniem w historii broni 
myśliwskiej było wynalezienie łuku ok. 16 tys. lat 
p.n.e. (wg innych źródeł ok. 30 tys.). Polowania z 
łukiem stały się bardziej efektywne, zostały one 
udokumentowane w na neolitycz-nych 

malowidłach naskalnych. 

Po ociepleniu klimatu i po-jawieniu 
się bujnej roślinności zmieniły się 
techniki łowieckie. Na jelenie 
polowano indywidualnie . 



W neolicie prawdopodobnie stosowano do łowów na jelenie sieci, pokazane na 
jednym z rytów naskalnych (?) ze stanowiska Laxa dos Encantos w Serres koło 
Muros w Hiszpanii. Ten rodzaj polowań stosowany był w Europie jeszcze w XVIII w.  



W czasach rozwoju pierwszych cywilizacji pojawiły się polowania z oszczepem, 
bronią białą, łukiem, przy użyciu koni. Scytowie ok. 2500 lat temu dotarli na ziemie 
polskie upowszechniając ten rodzaj polowania, uwidocznione na misie z Biskupina 
wcześniej prezentowanej . 



Kuszę wynaleziono w Chinach, w Europie, jako broń myśliwska upowszechniła się 
w średniowieczu, ze względu na większą siłę rażenia doskonale nadała się w 
polowaniach na jelenie. Od XVI w. polowania z bronią palną powoli wypierały 
inne sposoby polowania. Metoda ta jest w Polsce jedynym dozwolonym 
sposobem łowów na cerwidy. 



W polowaniach na jelenie metodą par force, pędzeniami i do dochodzenia 
postrzałków niezbędnym pomocnikiem jest pies. 
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Wielu myśliwych posiadło sztukę wabienia jeleni za pomocą muszli 
trytona podczas rykowiska. 



Jelenie są atrakcyjnym obiektem polowań, także z uwagi na okazałe wieńce, które 
są ozdobą wnętrz myśliwskich osiągają rekordowe wielkości , są katalogowane. 

Rekordowy węgierski 
czterodwudziestak z 1963 r. (ówczesny 
rekord świata 254 pkt. CIC). 

Trofea z parku narodowego Hoge Veluwe w 
Holandii ze słynnym pałacem St. Hubert 



Trofea łowieckie są ozdobą wystaw międzynarodowych  

• Wiedeń 1910,  

• Berlin 1937, 

•  Düsseldorff 1954,  



Budapeszt,  1971 r. 

Marchegg 1978,  

Florencja 1964 

Płowdiw 1981. 



Wystawy  

krajowe 

PWKa -  Poznań 1929 r. 
i rocznicowa w 50-lecie w 

1979 roku. 

LUBLIN 1969 rok 



Wystawy  

REGIONALNE 

Sopot 1983 r 
Kozłówka 2003 r. 



Sylwetka lub poroże jelenia jest najczęstszym symbolem 

organizacji łowieckich międzynarodowych 

CIC 



Związki krajowe 

Polski 
Rumuński 
Węgierski 
Niemiecki  
Włoski 
 



klubów i stowarzyszeń Muzeów 

festiwali  
Zakon 
Kawalerów 
Złotego Jelenia 



Opracował Krzysztof Mielnikiewicz 

Biur polowań dewizowych 

parków i puszcz  



Kurortów i schronisk 



Wiele miejscowości, budowli, fragmentów krajobrazu, posiada nazwy 
pochodzące od legend związanych z jeleniem: Jelenia Góra (Hirschberg), 
Hirschaid, Hintergersdof, Hirschengraben Hirschensprung. 



Wizerunek pięknego jelenia wykorzystali też cenzorzy oflagów  
XIA Osterode, VI C Osnabrück  



Znakami pocztowymi można opowiadać jeszcze długo o biologii  
i etologii cerwidów, ale z uwagi na wąskie ramy artykułu i wykładu 
muszę tę jego część pominąć. Starczy mi jeszcze miejsca i czasu na 
zaprezentowanie znaczka personalizowanego upamiętniającego 
mój wykład.  


