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HISTORIA OCHRONY ZUBRA W RZECZYPOSPOLITi[]

Od bardzo dawna takze skóra z czo

la zubra uwazana byla za najlepszy
ratunek i lekarstwo w ciezkich po
rodach. Jeszcze w XVIII wieku Jean
Emmanuel Gilibert, francuski uczony
mieszkajacy na Litwie, zapisal w "In
dagatores naturae in Lithuania" (ksie
dze wydanej w 1781 roku): "Zauwaza
sie, ze skóra z czola zubra, nawet wy
garbowana, dlugo zachowuje zapach
pizma. Mozna zatem wywnioskowac,
iz twierdzenia dawnych litewskich le
karzy ojej zastosowaniu do ulatwia
nia porodów nerwowych kobiet nie sq
bezpodstawne':

OBRONCA
RODZINNEJ ZIEMI

Ludwik Jucewicz przytacza tez
ponoc bardzo stara ludowa piesn
w jezyku litewskim, która opowiada
o tym, ze kiedy podczas najazdów
Tatarów ich horda zblizala sie ku
Podlasiu, wszystkie zubry wyszly
z Puszczy Bialowieskiej i odstraszy
ly napastników. W tlumaczeniu na
jezyk polski (podanym przez Juce
wicza) piosenka ta brzmi:

"Lany zieleniej,!, lasy kwitn,!, Tatarzy jad,!, jad,!c rozmawiaj,!:
Piekne s,! dwory litewskie, lecz mezni rycerze, i zajadle zubry.
Jak tych rycerzów zwyciezyc? Jak tych zubrów wyniszczyc?
Rycerze olbrzymy, zubry srogie, zaden z nimi nie stoczy walki.
Dosyc myslic, dosyc gadac, morze przeplyniesz, jesion przychylisz,
Lecz ani rycerzów, ani zubrów nigdy nie zwyciezysz."

Zubr - wielkie i majestatyczne
zwierze - byl na Litwie od niepamiet
nych czasów uwazany za "obronce
rodzinnej ziemi': jak podaje Ludwik
Jucewicz w ksiazce "Litwa pod wzgle
dem starozytnych zabytków, obycza
jów i zwyczajów skreslona" wydanej
w 1846 roku. Ze skór zubrzych wyko
nywano tarcze. Jeszczew pierwszej po
lowie XIX wieku szesc takich bardzo

starych tarcz przechowywano w róz
nych dworach szlacheckich na Litwie,
miedzy innymi u hrabiego Jerzego Pla
tera oraz w posiadlosci Paszkiewiczów
w legendarnym debie Baublisie, gdzie
wewnatrz wypróchnialego pnia urza
dzono swoista "izbe pamiatek':

Obronne znaczenie zubra przybie
ralo tez formy czysto symboliczne.
"Na skórze zubrzej pokrojonej w paski
- donosi Jucewicz w swej ksiazce - pi

sano dawniej pewne zgloski i wyrazy;
paski te zwijano, zaszywano w innq
skóre lub plótno i noszono na szyi. Byl
to amulet ochraniajqcy od smierci na
polu bitwy. Takich amuletów i dzis
wieleby nazbierac mozna bylo. Nie
rzadko wiesniacy dajq je swoim synom
i krewnym idqcym w rekruty. Wszyst
kie sq dawnej daty, bo dzis ani skóry
zubra dostac nie podobna, ani sq tacy
ludzie którzyby umieli potrzebne litery
napisac":
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U PROGU
CZASÓW NOWOZYTNYCH

Dobra sytuacja populacji zubra na
terenach dzisiejszej Litwy,Polski pól
nocno-wschodniej, Bialorusi i Lot
wy trwala prawdopodobnie az do
XV wieku. We wczesnych doku
mentach pisanych Wielkiego Ksie
stwa Litewskiego daje sie uchwycic
okres, kiedy zubr jest jeszcze dosc
rozpowszechniony, ale staje sie juz
na tyle cenny, ze wladcy zaczynaja
zastrzegac dla siebie prawo lowów
na niego. Wlasnie z przelomu XV
i XVI stulecia pochodza najwczes
niejsze pisane informacje o "zu
browych ostepach" i "zubrowych
lowach" w róznych puszczach li
tewskich. Jest to tez okres zapoczat
kowania i rozwoju ochrony tego
gatunku - ochrony tak niezwyklej,
ze wspólczesni twórcy krajowego
i europejskiego prawa ochrony
przyrody mogliby sie wiele nauczyc
od ludzi tamtej epoki.
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Najdzikszy stwór ten w puszczach litewskich sie rodzi,

A cielskiem tak ogromnym odznaczac sie zwykl,

Ze kiedy leb, konajac, zwyciezon, pochyli,

Trzech chlopów moze posród jego rogów siasc.

Lecz kark jego olbrzymi zbyt malym sie wyda,

Jeslibys inne czlonki z nim porównac chcial.

Brodzisko sterczy, w strasznych zwieszajac sie kudlach,

Plomienne slepia sieja przerazliwy gniew

Potworne wlosie grzywy splywa po lopatkach

Kolana kryjac soba, przód i cala piers.

Lecz jesli sprawy wielkie laczyc chce z drobnymi,

Jezeli sie mysliwskich wolno czepiac slów,

Na kozla kosmatego wyglada z postaci,

Choc z wszystkich widac czlonków, ize z rodu byk.

A barwy jest ciemnawej: z zóltej oraz czarnej

Tak zlala sie, ze wyszla stad posrednia z barw.

Mnie dziwno, ze i o tym inaczej pisali

Dawniejsi, lecz przyczyne trudno mi jest znac,

A nie wiem tez, dlaczego wywodza mu z nozdrzy

Ogromne jakies rogi, zmieniajac go wrecz,

I warg potworny ciezar przypisac mu radzi 

Mym zubrem, o zaiste! nie bedzie ich zubr!

Mikolaja Hussowskiego "Piesn o zubrze, jego postaci,
dzikosci i o polowaniu na niego"
(w przekladzie Jana Kasprowicza)
Bialowieski Park Narodowy, Bialowieza 1994

Mikolaj z Hussowa, znany takze jako Mi
kolaj Hussowski lub Hussowczyk, poe
ta polsko-lacinski. Urodzil sie miedzy
1477 a 1485 rokiem, zmarl po 1533 roku.
Zostal po nim niewielki dorobek
poetycki. Do historii literatury Hus
sowski wszedl wlasciwie dzieki jed
nemu, ale za to wybitnemu, utworo
wi poetyckiemu, znanemu pod skró
conym polskim tytulem Piesn o zub
rze (w przekladzie Jana Kasprowicza).
Piesn powstala na przelomie lat 1521
i 1522, a jej geneza zwiazana jest z po
bytem poety w Rzymie, gdzie przebywal
ze swym mecenasem, biskupem plockim

i zrecznym dyplomata, Erazmem Ciol
kiem. Ówczesny papiez, Leon X, poto
mek Medyceuszy, który uwielbial lowy
i utrzymywal zwierzyniec, dowiedzial sie
o istnieniu zubra. Ciolek postanowil ofia
rowac mu takie zwierze. Polecil wiec, aby
wojewoda wilenski przyslal wypchanego
zubra (do czego w koncu nie doszlo),
a Hussowski napisal tekst. l on pozostal.
Utwór mial byc pierwotnie dedykowany
Leonowi X, jednak nagla smierc papieza
oraz zgon Ciolka uniemozliwily opub
likowanie piesni we Wloszech. Kilka lat
pózniej ukazala sie w Polsce, dedykowana
królowej Bonie.

W najobszerniejszym i najambitniej
szym utworze przedstawil Mikolaj
niepowtarzalny koloryt krajobrazu
puszcz Wielkiego Ksiestwa Litew
skiego. Pragnal ówczesnym czytel
nikom europejskim (utwór napisany
byl w jezyku lacinskim) przedsta
wic piekno, a zarazem potege ziem
wladanych przez Zygmunta L Opi-

o sal wyglad zubra, jego pochodze
nie, stan wiedzy o zwierzeciu, przed
stawil równiez obyczaje zubrów
i sposób polowania na nie. I...!

(oprac. Dariusz Rott)


