RÓG W TRADYCJI MYŚLIWSKIEJ I NIE TYLKO
Róg w nazwie i godle
RÓG jest w nazwie i godle Koła Łowieckiego Róg
w Ciepielowie. Róg myśliwski.
Widnieje na sztandarze Koła (po prawej).
Czasem pojawia się na uroczystościach czy
polowaniach jako instrument muzyczny.
Niniejszy artykuł stanowi próbę pobieżnego
zebrania różnorodnych form występowania i
zastosowania rogu w myślistwie i nie tylko.

Czym jest róg myśliwski
Definicja encyklopedyczna wg definicji Wydawnictwa Naukowego PWN:
- róg myśliwski,
łowiectwo. instrument dęty wykonany z pochwy rogowej (rogi) tura, żubra lub bydła
domowego, niekiedy z kości lub metalu;
służy do wabienia byków jeleni w okresie rykowiska; dawniej był używany także do dawania
sygnałów na polowaniu.

Rógrys. B. Wróblewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Róg myśliwskirys. B. Wróblewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
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Na przestrzeni dziejów róg zawsze był obecny w
kulturze ludzi. Wynikało to przede wszystkim z
powszechnej obecności tego przedmiotu w
pierwotnym otoczeniu człowieka. Źródłem były
zwierzęta łowne lub hodowlane.
W czasach dawniejszych kiedy człowiek z właściwą
sobie zaradnością próbował eksploatować wszystkie
fragmenty dostępnych dóbr naturalnych, rogi
zwierzęce stanowiły potencjalne tworzywo lub
nawet prawie gotowy przedmiot zdatny do użytku.

Czym jest róg u zwierząt?
Róg (łac. cornu, liczba mnoga - cornua), wyrostek rogowy – twardy wyrostek występujący na głowie
niektórych ssaków, zwykle parzyście. W większości przypadków jest to wytwór skóry właściwej
zbudowany z twardej keratyny (pochwa rogowa)[2] czasem wraz z pokrywanymi możdżeniami[1]. U
wołowatych są to puste, osadzone
na możdżeniach wytwory skóry
właściwej (zbudowanej z tkanki
łącznej zwartej). Są obecne u obu
płci oraz nie są wymieniane (poza
widłorogiem (Antilocapra
americana) u którego pochwy
rogowe są zrzucane raz do roku, po
okresie godowym)[2]. Róg jak całość
(możdżeń wraz z pochwą rogową)
składa się z się z:
•
•
•

podstawy (basis cornus)
trzonu (corpus cornus)
wierzchołka (apex cornus)

Na podstawie wykształcenia rogów
można wnioskować o:
•
•
•

przynależności
systematycznej
stanie zdrowia
ciążach (u krów każda ciąża
powoduje wykształcenie się
pierścienia na rogu)[1]

Rogi przez swoją budowę czyli twardą keratynową powłokę nadają się do wydrążenia i zastosowania
jako pojemnik lub rura rezonansowa.
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Zastosowanie rogu jako instrumentu muzycznego lub sygnałowego.
Wydrążony róg jest tubą rezonansową która może potęgować dźwięki. Rogi służyły do grania i
sygnalizacji. Z czasem elementy oprawy metalowej zwiększyły się na tyle że stosowanie prawdziwego
rogu nie było potrzebne. Poniżej po lewej stary róg sygnałowy w oprawie z miedzianej blachy.
Aktualnie rogi jako instrumenty wytwarzane są w całości z metalu. Po prawej róg sygnałowy z
mosiądzu.

W muzyce symfonicznej stosuje sie obecnie róg francuski który jest instrumentem metalowym
wyposażonym z zawór rotacyjny umożliwiający wytwarzanie dźwięków muzycznych od B1 (B1
brzmiącego – B oktawy kontra dla rogu podwójnego, współcześnie używanego F/B) do f2 (f oktawy
dwukreślnej dla rogu F/B). Na rysunku poniżej róg francuski stosowany w muzyce symfonicznej.
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Róg jako naczynie do picia
Róg po wydrążeniu był i jest stosowany jako naczynie, przeważnie do picia. Poniżej rogi do picia
wykonane z krowich rogów.

Taki róg przeważnie nie miał podstawki i należało go wypić na raz.
"Jest taka opowiastka o Thorze (bogu wojowania i młotów) i Lokim (bogu wrednych numerów). Loki
rzucił Thorowi wyzwanie, twierdząc, że nie da rady wypić rogu piwa. Thor, który nigdy nie potrafił się
oprzeć wyzwaniu, przyjął je, na co Loki kazał dostarczyć do stołu róg i powiedział, że prawdziwy
mężczyzna wypiłby go za jednym zamachem. Thor porwał róg, przyłożył go do ust i pił, i pił, i pił, ale
choć mało nie wysiadł, róg nadal był niemal pełny. Loki okazał zawód i powiedział, że byle
przeciętniak wykończyłby róg na dwa łyki. No to Thor znów spróbował i znów boskie picie marnie się
skończyło. Loki mruknął, że byle słabizna potrafiłaby wypić zawartość rogu na trzy. Sytuacja się
powtarza. Potem Thor czuje się bardzo zawstydzony i zniewieściały, dopóki Loki nie ujawni, że
wyprowadził go w pole i że podłączył róg do morza. Thor wypił tyle, że obniżył poziom oceanów
świata, i tak zdaniem wikingów powstały pływy." (fragment książki Marka Forsytha „Krótka historia
pijaństwa).
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Róg jako prochownica
W czasach popularności broni czarnoprochowej rogi były stosowane jako prochownice (pojemniki na
proch). Na ilustracji widoczny róg-prochownica i strzelba czarnoprochowa.

Po prawej zdjęcie wykonane przez
amerykańskiego fotografa Marka Laita.
Na zdjęciu traper amerykański z futrami
szoków i pułapką typu potrzask w ręku ( w
naszym kraju zakazana). U pasa widoczny
róg.
Rogi na proch wyposażone były w zawór na
cienkim końcu dla łatwiejszego dozowania
prochu przy ładowaniu. Naważkę prochu
ładujący określał "na oko".
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SŁYNNE ROGI W LITERATURZE
Róg Rolanda. Najsłynniejszy róg średniowiecza.
Francuska Pieśń o Rolandzie jest przykładem rycerskiej epiki średniowiecznej.
Roland był ulubionym rycerzem i jednocześnie siostrzeńcem króla Francji, Karola Wielkiego. Razem z
nim brał udział w wyprawie na Hiszpanię. Tam żołnierze walczyli z niewiernymi (poganami). I tam też
spotkała hrabię Rolanda śmierć. Tylnia straż, którą dowodził Roland zostaje zaatakowana przez
basków. Roland jako przywódca dumnie stawia im czoło, nie prosił o pomoc, nie zadął w róg, gdyż
takie postępowanie byłoby niegodne rycerza. Wezwanie o pomoc zostałoby usłyszane przez króla,
gdyż nie był jeszcze daleko. Mimo nalegać Oliwiera nie wzywa pomocy, nie pozwala mu na to
rycerski honor, bał się utraty dobrego imienia. Wezwanie pomocy oznaczałoby, że się boi. Wraz
Rolandem zginęło wielu wiernych i mężnych rycerzy. Honor ? poczucie godności osobistej i honor
rodu, były dla niego ważniejsze niż jego życie i życie żołnierzy, a hańba gorsza niż śmierć. Dla sławy i z
powodu dumy ryzykował życie swoich żołnierzy. Po czasie jednak, widok ginących rycerzy sprawił, że
w końcu zadął w róg, aby tych którzy zginęli miał kto pomścić. Dokonała się w nim wewnętrzna
przemiana. Wyraźna gradacja wartości najważniejszych i mniej ważnych umożliwia poprawę
zachowania postaci. Dopiero na widok umierających towarzyszy zrozumiał, że honor to
odpowiedzialność za podległych mu żołnierzy. Roland ginie śmiercią uświęconą. Śmierć w słusznej
sprawie jest zaszczytem i prowadzi do świętości, stanowiła ona zadośćuczynienie za winy hrabiego i
zapewniała mu wieczny żywot. Umiera z honorem, po rycersku, otoczony chwałą.

"Mort de Roland".
Śmierć Rolanda w bitwie pod Roncevaux, ilustracja z manuskryptu, ok. 1455-1460
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Róg Wojskiego z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.
Najbardziej znany róg w literaturze polskiej to róg Wojskiego z Pana Tadeusza.
Jeden z dowcipów studenckich to zagadka: jak miał na imię Wojski? Odpowiedź - Natenczas.
Oczywiście "Natenczas" to nie imię (to przysłówek - mówią tez że okolicznik czasu) a "Wojski" to nie
nazwisko (ten nazywał się Hreczecha). "Wojski" to tytuł urzędowy związany z funkcją w czasie działań
wojennych w średniowiecznej i później renesansowej Polsce.
W "Panu Tadeuszu" Wojski gra na zakończenie polowania na niedźwiedzia. W późniejszych czasach
zagrałby "niedźwiedź na rozkładzie" ale Mickiewicz kazał mu zagrać cały koncert;
"Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,
I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem.
Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieni
Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni.
Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął,
Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął;
Napełnił wnet, ożywił knieje i dąbrowy,
Jakby psiarnię w nie wpuścił i rozpoczął łowy.
Bo w graniu była łowów historyja krótka:
Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka;
Potem jęki po jękach skomlą: to psów granie;
A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot: to strzelanie.
Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Zadął znowu; myśliłbyś, że róg kształty zmieniał
I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał,
Udając głosy zwierząt: to raz w wilczą szyję
Przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje,
Znowu jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się garło,
Ryknął; potem beczenie żubra wiatr rozdarło.
Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki,
Powtarzały je dęby dębom, bukom buki.
Dmie znowu: jakby w rogu były setne rogi,
Słychać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi,
Strzelców, psiarni i zwierząt; aż Wojski do góry
Podniósł róg, i tryumfu hymn uderzył w chmury.
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Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru,
Jedne drugim pieśń niosą jak z choru do choru.
I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza,
Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza,
Aż znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu!
Wojski obiedwie ręce odjąwszy od rogu
Rozkrzyżował; róg opadł, na pasie rzemiennym
Chwiał się. Wojski z obliczem nabrzmiałym, promiennym,
Z oczyma wzniesionymi, stał jakby natchniony,
Łowiąc uchem ostatnie znikające tony.
A tymczasem zagrzmiało tysiące oklasków,
Tysiące powinszowań i wiwatnych wrzasków."

Poniżej Wojski na fragmencie rysunku Michała Elwiro Androllego. "Pan Tadeusz" z ilustracjami M.E.
Andriolliego został wydany w 1881 roku we Lwowie nakładem Księgarni F.H. Richtera (Altenburg).

Myśliwi wyposażeni są w broń czarnoprochową. W tle widać rohatyny naganiaczy. Strzelec po lewej
wyposażony jest w dubeltówkę kurkową. W ekwipunku strzelca widać także róg prochowy lub
sygnałowy.
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Róg Wernyhory z "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.
Wesele – dramat autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, wystawiony po raz pierwszy w Teatrze
Miejskim w Krakowie 16 marca 1901 roku. Sztuka jest pełna symboliki.
Złoty róg Wernyhory – symbol walki, i czynu narodowowyzwoleńczego, ma poruszyć lud do
powstania, na jego dźwięk wszyscy powinni ruszyć do walki. Jednak Gospodarz nie docenia tego, co
chce zrobić dla Polski Wernyhora. Pijany i zmęczony zabawą oddaje róg młodemu Jaśkowi, który gubi
go, schylając się po czapkę z piórem.
Najpopularniejszy fragment utworu: "Miałeś, chamie, złoty róg, miałeś, chamie, czapkę z piór:
czapkę wicher niesie, róg huka po lesie, ostał ci się ino sznur, ostał ci się ino sznur."

Poniżej kadr z ekranizacji w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1972. Scena z rogiem w rękach Gospodarza.

Ostatecznie róg nie użyty i zagubiony jest w "Weselu" symbolem nie wykorzystanej szansy.
Utraty rzadkiej sposobności w pogoni za głupstwami.
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ROGI MITYCZNE
Róg obfitości.
Róg obfitości (także róg Amaltei; gr. κέρας Ἀμαλθείας kéras
Amáltheias, łac. cornu copiae) – związek frazeologiczny, pochodzący
z mitologii greckiej. Wyrażenie to ma związek z powstaniem świata
według Greków. Podczas, gdy Kronos, który był bogiem świata
Hellenów, panował na niebie, mały Zeus, jego syn, który nie został
przez niego zjedzony, wychowywał się pod okiem kozy Amaltei.
Pewnego razu, kiedy zwierzę ułamało róg, mały bóg wziął go do ręki
i pobłogosławił, tak powstał róg obfitości. Napełniał się on
wszystkim, czego zapragnął jego posiadacz.
W starożytności termin ten odnosił się do ziem pomiędzy
doliną nilową a Mezopotamią – pasa ziem przynoszących
największe plony i zapewniających dobrobyt. W tym
starożytnym rogu obfitości pojawiły się pierwsze osady
ludzkie około 10 000 lat p.n.e.
Po prawej rzymska Fortuna (grecka Tyche) z rogiem obfitości
z którego wysypują się pieniądze.
Poniżej grecki Hades i Pluton z rogiem obfitości w ręku.

Podobnym atrybutem - rogiem obfitości
posługiwały się bóstwa wielu kultur.
Po prawej Spor - Pan Dostatku i Dawca
Bogactwa, zwany na Rusi Czerwonej,
czyli na Ukrainie i w Małopolsce
Sporyszem, a na Rusi Białej Sparyszom, a
czczonym dzisiaj także w Rosji jako
Sporysz.
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Róg obfitości był także atrybutem słowiańskiego Świętowita.
Świętowit (połabskie: Svątevit; prawdop. od „święty” – dawniej tyle co „potężny” i „wit” – „pan”) –
główne bóstwo czczone przez plemię Słowian połabskich – Ranów, zamieszkujące na wyspie Rugii w
grodzie Arkona. Relacja duńskiego kronikarza Saxo Gramatyka zawarta w dziele Gesta Danorum
podaje, że w tamtejszej świątyni przedstawiać boga miał posąg olbrzymiej, antropomorficznej istoty
o czterech twarzach. Lewą ręką wsparty był na boku, a w prawej trzymać miał róg, który kapłan
podczas świąt napełniał miodem w celu odprawienia wróżb. Atrybutem Świętowita był miecz, a
świętym zwierzęciem biały koń, którym posługiwano się przy wróżbach przed wyprawami
wojennymi; ruch konia lewą nogą miał oznaczać klęskę, prawą zaś zwycięstwo.
Poniżej wyobrażenia Świętowita z rogiem obfitości.
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CENNE ROGI ZABYTKOWE
Róg Króla Zygmunta III Wazy (po prawej).
Z rogu jednego z ostatnich turów
żyjących na świecie, padłego w Puszczy
Jaktorowskiej w 1620 r., wykonano róg
myśliwski oprawiony w pozłacane srebro
i opatrzony napisem "
Róg turzy ostatniego turu z Puszczy
Sochaczewskiej od wojewody rawskiego
Stanisława Radziejowskiego na ten czas
starosti sochaczewskiego r. 1620".
Stanowił on dar od starosty
sochaczewskiego Stanisława
Radziejowskiego dla króla Polski
Zygmunta III Wazy.
Przedmiot ten ze skarbca na Zamku
Królewskim w Warszawie trafił podczas
potopu do Szwecji. Obecnie znajduje się
w Sztokholmie w Muzeum Arsenału
(Livrustkammaren).

Róg Bractwa Kopaczy z 1534r. znajduje się w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.
Poniżej po prawej fot. Bogusław Świtała.
Poniżej po lewej ten sam róg na ilustracji w "Encyklopedja Staropolska ilustrowana"{ Zygmunta
Glogera z 1900r.
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PRZYSLOWIA I POWIEDZONKA Z ROGAMI
- Zamiast anioła za nogi, złapał diabła za rogi.
- Baran bojaźliwy, choć ma wielkie rogi.
- Ciemny jak tabaka w rogu.
- Wziąć byka za rogi.
- Wziąć kogoś go na rogi.
- zagonić kogoś w kozi róg.
- Ślimak, ślimak pokaz rogi. dam Ci sera na pierogi

ROGI W SENNIKU EGIPSKIM
- Rogi śnić - myśliwskie - miłość bez wzajemności; jelenie - niewierność w małżeństwie; bycze - zdrada
w przyjaźni.

Inne rogi i nierogi
W przypadku nosorożców rogi są wytworami naskórka, podobnie jak włosy.
Poroże jeleniowatych zwane czasem mylnie rogami jelenia ma inna budowę i naturę. Poroże jest
zrzucane i nakładane corocznie ulegając zmianom stosownie do wieku i dobrostanu zakładającego je
rogacza .

W PODSUMOWANIU
Róg pod różnymi postaciami jest wszechobecny w kulturze i tradycji. W postaci narzędzi
ozdobnych i codziennego użytku. Jest symbolem bogactwa i obfitości, szansy na skuteczne
działanie i zwycięstwo, szansy na skuteczny ratunek w niebezpieczeństwie.
Jeżeli jest wybór użyć rogu czy nie użyć, to raczej należy użyć z sukcesem.
Czego sobie i Wam życzę, Darz Bór.
Zredagował J. Wierzbicki.
XI 2019.
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