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1. WSTĘP

Lew fascynował mnie od zawsze. Dlaczego? 
Nie wiem. Być może dlatego, że jestem spod 
znaku Lwa, a być może złożyło się na to kil-
ka innych przyczyn. Moja fascynacja jest wi-
doczna na obrazie namalowanym ponad 80 
lat temu (w roku 1939) w Lublinie przez Ojca, 
artystę malarza i profesora konserwacji zabyt-
ków. Portret przedstawia mnie jako pięciolet-
niego brzdąca pogrążonego w głębokiej zadu-
mie nad książeczką z kolorowym lwem [1-01]*. 
Nietrudno zgadnąć, że moje myśli krążą wokół 
tego wspaniałego zwierzęcia. Uwielbiałem rów-
nież pluszowego lwa kupionego w sklepie na 
lubelskim Krakowskim Przedmieściu oraz album 
z wklejanymi obrazkami zwierząt, który otwie-
rały lwica i lew. 

Moja radość nie miała granic, kiedy również 
w roku 1939, krótko przed niemiecko-radziec-
ką napaścią na nasz kraj zobaczyłem pierwsze 
w życiu żywe lwy, lwicę i lwa z piękną czarną 
grzywą, w ogrodzie zoologicznym w Zamościu, 
niewielkim mieście położonym w południowo-
-wschodniej Polsce. To magiczne renesansowe 
miasto, zbudowane w ciągu 10 lat (1580-
1589) w szczerym polu przez hetmana Jana 
Zamoyskiego jako „miasto idealne”, urzekło 
mnie wówczas, pamiętam to dokładnie, nie-
zwykłym pięknem kolorowych domów, a lwy 
dopełniły szczęścia. Magiczny był również sam 
ogród zoologiczny (który odwiedzimy w dal-
szej części książki), założony w 1918 r. przez 
niezapomnianego profesora Stefana Milera, 
nauczyciela zamojskiego gimnazjum [1-02]. 
Ten niezwykły człowiek wyczarował dosłownie 

* Jest to numer zdjęcia, pierwsza liczba oznacza roz-
dział, druga – kolejny numer zdjęcia w rozdziale.
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1-01. Portret syna 
autorstwa Józefa Edwarda 

Dutkiewicza z 1939 r., 
w zbiorach prywatnych, 

2012

1-02. Ogród zoologiczny 
w Zamościu, drewniana 

rzeźba u wejścia 
przedstawiająca prof. 

Stefana Milera, założyciela 
zoo w 1918 r., 2018
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z niczego przyszkolny ogród zoologiczny, któ-
ry pierwotnie miał być tylko pomocą naukową 
dla uczniów liceum, a tymczasem w krótkim 
czasie wszedł przebojem do czołówki polskich 
ogrodów zoologicznych i utrzymuje się w niej 
do dziś. 

Od tamtych dni minęło wiele czasu. Miłość 
do lwów towarzyszyła mi przez lata szkolne, 
podczas studiów na kierunku biologii na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, w latach pracy na-
ukowej w dziedzinie mikrobiologii i towarzyszy 
teraz na emeryturze. Jedno wiem na pewno: 
w swoim uczuciu nie jestem osamotniony, 
o czym dobitnie świadczą niezliczone przykła-
dy. Lew jest obiektem setek tysięcy, a być może 
nawet milionów, dzieł sztuki gloryfikujących to 
niezwykłe zwierzę. Przekonamy się o tym, czy-
tając kolejne rozdziały. 

Zamieszczone w książce zdjęcia zostały wy-
konane w ciągu 50 lat (1971-2021) na terenie 

85 miejscowości znajdujących się w 31 kra-
jach położonych na 4 kontynentach (Europa, 
Afryka, Azja, Ameryka Północna). W 50 miej-
scowościach położonych na terenie 24 kra-
jów wykonałem zdjęcia na obszarze obiektów 
z listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego UNESCO, głównie zabytków 
sztuki, a także parków narodowych. Wszyst-
kie zdjęcia zrobiłem sam za pomocą aparatów 
fotograficznych marki EXA, Canon, Minolta 
i Olympus, wykorzystałem również klatki od-
zyskane z filmów nakręconych przeze mnie za 
pomocą kamer Panasonic i Sony.

Celem tej książki jest próba ukazania współ-
czesnego losu lwów i znaczenia, jakie to kul-
towe zwierzę miało dla człowieka i jego twór-
czości na przestrzeni dziejów. Jeżeli publikacja 
przyczyni się, chociażby w minimalnym stop-
niu, do uratowania lwów przed zagładą, to 
w moim przekonaniu spełni swoje zadanie.
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są, liczące od kilku do kilkunastu sztuk, stada 
złożone z samic i lwiątek, czasem w asyście 
1–2 samców jako ochroniarzy. W Masai Mara 
takich typowych stad nie widzieliśmy, oprócz 
wspomnianej grupy samców zaobserwowa-
liśmy tylko pojedyncze samce wylegujące się 
przy drodze [2-03] i pojedyncze samice z mło-
dymi. 

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja po dru-
giej stronie rzeki Mara, w Parku Narodowym 
Serengeti w Tanzanii, gdzie oglądaliśmy tylko 
lwice i lwiątka i ani jednego samca. Na począt-
ku napotkaliśmy stadko kilku lwic wypoczywa-
jące wysoko na konarach drzew [2-04]. Zaim-
ponowała mi sprawność, z jaką lwice wspinają 
się po drzewach, sztuka ta zwykle nie jest 
dostępna dla ważących o 100 kg więcej (250 
wobec 150 kg) samców. Kolejne stado złożone 
z kilkunastu lwic i ponad rocznych lwiątek wy-
legiwało się na położonym pośrodku sawan-
ny dużym kamiennym wzgórzu [2-05]. Lwy 
występują również na dnie słynnego krateru 
położonego na terenie Obszaru Chronionego 
Ngorongoro w Tanzanii, nazywanego „Współ-
czesną Arką Noego”, ale są tam znacznie rzad-
sze [2-06]. 

Po upływie kolejnych 17 lat odwiedziłem 
znów Afrykę, tym razem RPA. W ogromnym 
Parku Narodowym Krugera, o powierzchni po-
równywalnej do naszego dużego wojewódz-
twa, żyje według ostatnich szacunków około 
1600 lwów, czyli ok. 8% światowej populacji! 
Miałem tam okazję zobaczyć stado dorodnych 
lwic, odpoczywających na polanie wśród ma-
lowniczego, pagórkowatego krajobrazu [2-07]. 

2. LOS WSPÓŁCZESNEGO LWA

Pełna wolność

Coraz trudniej jest obecnie zobaczyć lwa na 
wolności. W wyniku wypierania lwów z ich na-
turalnych siedlisk przez dynamicznie rozwijają-
cą się ludność Afryki, w ciągu minionych 100 
lat populacja tych wspaniałych zwierząt zmala-
ła z 200 tysięcy do około 20 tysięcy, a ich zasięg 
skurczył się do 5% pierwotnego terytorium! 
Tylko w sześciu krajach afrykańskich populacja 
lwów przekracza obecnie 1000 osobników. Są 
to Tanzania, Kenia, Botswana, Mozambik, Zim-
babwe i Republika Południowej Afryki (RPA). 

W tej sytuacji lwy na wolności można w prak-
tyce zobaczyć tylko podczas safari zorganizo-
wanego w parkach narodowych położonych 
na terytorium wymienionej szóstki i jeszcze kil-
ku innych państw. Szczególnie duża szansa zo-
baczenia lwa występuje na obszarach chronio-
nych położonych po obu stronach rzeki Mara, 
stanowiącej granicę między Kenią i Tanzanią: 
w Narodowym Rezerwacie Masai Mara w Kenii 
i Parku Narodowym Serengeti w Tanzanii. 

Tam też zobaczyłem po raz pierwszy w życiu 
lwy na wolności, w czasie safari zorganizowa-
nego w 2002 roku. Szczególne szczęście mia-
łem w Masai Mara, gdzie trafiliśmy na grupę 
złożoną z pięciu dorosłych samców [2-01]. 
Jeden z nich, potężnie zbudowany osobnik, 
prezentował się jako typowy samiec alfa [2-
02]. Szczęście nasze polegało na tym, że małe 
stada złożone z dorosłych samców występują 
w przyrodzie stosunkowo rzadko, najczęstsze 
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2-01. Kenia, Narodowy 
Rezerwat Masai Mara, 
grupa pięciu dorosłych 
samców lwa (Panthera 
leo), 2002

2-02. Kenia, Narodowy 
Rezerwat Masai Mara, 
potężny samiec lwa, 2002

2-03. Kenia, Narodowy 
Rezerwat Masai Mara, 
samiec lwa śpiący przy 

drodze, 2002
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2-05. Tanzania, 
Park Narodowy 
Serengeti, stado 
lwic wypoczywające 
na kamiennym wzgórzu 
pośrodku sawanny, 
w centrum duże lwiątko 
ssące matkę, 2002

2-04. Tanzania, Park 
Narodowy Serengeti, 
lwica wypoczywająca 
na drzewie, 2002

2-06. Tanzania, Obszar 
Chroniony Ngorongoro, 
młody samiec lwa 
na dnie krateru, 2002

2-07. RPA, Park Narodowy 
Krugera, pagórkowaty 
fragment Parku, 
na pierwszym planie 
stado lwic, 2019
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Ograniczona wolność

Znaczna część światowej populacji lwów żyje 
na dużych, ogrodzonych terenach, określa-
nych najczęściej jako prywatne rezerwaty (pri-
vate reservations, animal sanctuaries). Jest to 
forma pośrednia pomiędzy życiem na wolno-
ści w parkach narodowych a niewolą w ogro-
dach zoologicznych, bardzo zróżnicowana, 
ale moim zdaniem w sumie bliższa tej drugiej 
opcji. Wprawdzie lwy mają na ogół do dys-
pozycji znacznie większe obszary niż w ogro-
dach zoologicznych, a zwiedzanie odbywa 
się w okratowanych samochodach podobnie 
jak w parkach narodowych, ale rozmnażanie 
znajduje się pod kontrolą człowieka, lwiątka są 
wcześnie odbierane matkom i wychowywane 
przez ludzkich opiekunów i w sumie nie moż-
na takich rezerwatów uznać jako osobliwości 
afrykańskiej, ponieważ podobne obszary znaj-
dują się również w tych częściach świata, gdzie 
lwy nigdy nie występowały.

Najwięcej prywatnych rezerwatów, w któ-
rych, obok wielu innych zwierząt, można spo-
tkać lwy, znajduje się w południowej czę-
ści Afryki i tam też je zobaczyłem, naprzód 
w 1997 roku w trzech niewielkich rezerwatach 
znajdujących się na terenie obwodu Harare 
w Zimbabwe [2-08], a następnie, po ponad 
20 latach, w RPA, w znanym prywatnym re-
zerwacie Lion and Safari Park [2-09–2-11] 
położonym na 600 hektarach w Prowincji 
Północno-Zachodniej (North West Province), 
w bliskiej odległości od Johannesburga, ponad 
5-milionowej metropolii. Rezerwat jest intere-
sujący m.in. ze względu na obecność białych 
lwów [2-09, 2-10], bohaterów wielu filmów 

fabularnych, w tym The White Lions (1981), 
Mia and the White Lion (2018) oraz Lena and 
Snowball (2021). Jest rzeczą interesującą, że 
istnienie białych lwów było przez długie lata 
uważane za legendę, a pierwszy udokumento-
wany przypadek stwierdzono dopiero w roku 
1928. Okazało się, że białe osobniki występują 
w przyrodzie najczęściej w rejonie Parku Naro-
dowego Krugera w RPA i należą do podgatunku 
Panthera leo krugeri, a białe ubarwienie nie jest 
wynikiem albinizmu, ale leucyzmu, który cha-
rakteryzuje się tylko częściową utratą pigmen-
tacji. Obecnie większość białych lwów ogląda-
nych w rezerwatach pochodzi z krzyżówek. 

Rola prywatnych rezerwatów dla zachowa-
nia lwa jako gatunku jest dyskusyjna, do pozy-
tywów należy zwiększanie globalnej populacji 
lwów drogą umiejętnej hodowli prowadzonej 
w niektórych rezerwatach. Stwarza to moż-
liwość reintrodukcji zwierząt do dogodnych 
ekologicznie obszarów wcześniejszego wystę-
powania gatunku, pod warunkiem, że obecnie 
pozbawione są one rodzimych lwów, wobec 
których hodowane osobniki byłyby bez szans 
na przeżycie. Takim przykładem udanej reintro-
dukcji lwów na nowe tereny jest wypuszczenie 
na wolność 7 osobników pochodzących z RPA 
w Parku Narodowym Akagera położonym 
w Rwandzie, gdzie w wyniku okrutnej wojny 
domowej w latach 1993-1994 wymordowano 
również wszystkie lwy. Od tego czasu popula-
cja lwów w tym Parku wzrosła 5-krotnie i wy-
nosi obecnie 35 zwierząt. 

Jako negatywne należy uznać wychowywa-
nie lwiątek przez ludzi i udostępnienie ich do 
zabawy ze zwiedzającymi, co wprawdzie nie 
przynosi im bezpośredniej szkody i jest bar-
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2-09. RPA, North West 
Province, Lion and Safari 
Park, białe lwiątko, 2019

2-08. Zimbabwe, obwód 
Harare, Bally Vaughan 
Game Park, samiec lwa, 
1997

2-10. RPA, North West 
Province, Lion and Safari 
Park, biała lwica, 2019
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2-11. RPA, North West 
Province, Lion and Safari 
Park, samiec lwa pijący 
wodę z sadzawki, 2019
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dzo atrakcyjne dla zwiedzających (a prawdo-
podobnie też i dla lwiątek, które wykorzystują 
każdą okazję do zabawy), ale w sumie jest nie-
korzystne dla kształtowania wzorca zachowań 
użytecznego dla życia na wolności. 

Takie były moje refleksje bezpośrednio po 
zwiedzeniu Lion and Safari Park. Niestety, już 
po powrocie do Polski, dowiedziałem się, że 
rozwój prywatnych rezerwatów dla lwów 
w Afryce, a szczególnie w RPA, przybrał kieru-
nek najczarniejszy z możliwych, mający na celu 
wyłącznie uzyskanie łatwego zarobku kosztem 
zdrowia i życia hodowanych zwierząt. Ponie-
waż nie jest to żadna ograniczona wolność, 
a niewola i to najgorszego rodzaju, omówię 
ten problem w kolejnym podrozdziale. 

Niewola

W latach 40. XX wieku, krótko po wojnie, do 
Tarnowa, pięknego miasta w południowej Pol-
sce, w którym wówczas mieszkałem, zawitał 
wędrowny cyrk. Wieczorami dawano przed-
stawienia, w których jedną z głównych atrak-
cji była tresura lwów, a w dzień można było 
zwiedzać menażerię (jak wówczas mówiono) 
cyrkową. Będąc zachwycony widokiem moich 
ulubionych zwierząt, nie myślałem wówczas, 
jako młody chłopiec, o tragicznych warun-
kach, w jakich lwy przetrzymywano, zdałem 
sobie z tego sprawę dopiero później. Trzy duże 
samce były stłoczone w niewielkiej klatce na 
kółkach, będącej równocześnie wagonem cyr-
kowym, częścią taboru, który przemierzał pol-
skie drogi od miasta do miasta. 

Na szczęście w obecnej chwili takich obraz-
ków się nie spotyka, przynajmniej w rozwinię-

tych krajach. Cyrki oferujące tresurę zwierząt 
należą do rzadkości, a znajdujące się w ogro-
dach zoologicznych lwy mają do dyspozycji 
duże wybiegi i znajdują się pod fachową opie-
ką specjalistów, lekarzy weterynarii i zoologów. 
Przekonałem się o tym, odwiedzając w roku 
2018, a więc po blisko 80 latach, Ogród Zoolo-
giczny im. Stefana Milera w Zamościu. Dorod-
na lwica Ora ma znakomite warunki bytowe 
i czuje się doskonale na obszernym wybiegu 
[2-12–2-14], podobnie jak przedstawiciele 
pozostałych 311 gatunków zwierząt, w tym 
wielu rzadkich, zamieszkujących ten prężnie 
rozwijający się ogród zoologiczny. 

Kolejne polskie zoo, jakie niedawno odwie-
dziłem, to Miejski Ogród Zoologiczny w War-
szawie, legitymujący się długą (sięgającą roku 
1928) tradycją i licznymi sukcesami hodowla-
nymi. Tutaj także znakomite warunki życiowe 
ma para pięknych lwów – Zulus i Sofia – prze-
bywająca na obszernym wybiegu z charakte-
rystyczną, sztuczną kopułą [2-15–2-20]. Nie 
zwiedzałem ostatnio ogrodów zoologicznych 
znajdujących się w innych krajach, ale posiada-
ne przeze mnie wiadomości są optymistyczne 
i wskazują, że lwy mają na ogół wszędzie ob-
szerne wybiegi i dobrą opiekę, podobnie jak 
w dwóch polskich ogrodach, które odwiedzi-
łem. Pozwala to na ostrożny optymizm odno-
śnie przyszłości lwiego gatunku. 

Niestety znacznie gorzej wygląda sytuacja 
w krajach afrykańskich, a zwłaszcza w RPA, 
o czym wspomniałem w poprzednim podroz-
dziale. Z materiałów opracowanych i rozpo-
wszechnianych przez działającą w tym kraju 
organizację Blood Lions, bardzo zasłużoną dla 
ochrony lwów przed zagładą, dowiedziałem 
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2-14. Polska, Zamość, 
ogród zoologiczny, lwica 
Ora odpoczywająca na 
wybiegu, zbliżenie, 2018

2-12. Polska, Zamość, 
ogród zoologiczny, lwica 
Ora odpoczywająca 
na obszernym 
wybiegu, w tyle mural 
przedstawiający sawannę 
i szczyt Kilimandżaro, 2018

2-13. Polska, Zamość, 
ogród zoologiczny, portret 

lwicy Ora, 2018
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2-16. Polska, Warszawa, 
ogród zoologiczny, 

lew Zulus i lwica Sofia 
stojące na sztucznej kopule 

na wybiegu, 2018

2-17. Polska, Warszawa, 
ogród zoologiczny, 
lew Zulus i lwica Sofia, 
zbliżenie, 2018

2-15. Polska, Warszawa, 
ogród zoologiczny, 
lew Zulus i lwica Sofia 
na obszernym wybiegu, 
2018
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2-19. Polska, Warszawa, 
ogród zoologiczny, lew 

Zulus leżący na sztucznej 
kopule na wybiegu, duże 
zbliżenie, ujęcie 1., 2018

2-20. Polska, Warszawa, 
ogród zoologiczny, lew 
Zulus leżący na sztucznej 
kopule na wybiegu, duże 
zbliżenie, ujęcie 2., 2018

2-18. Polska, Warszawa, 
ogród zoologiczny, lew 
Zulus stojący na sztucznej 
kopule na wybiegu, 
zbliżenie, 2018
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się, że tylko na terenie RPA znajduje się obecnie 
około 350 prywatnych hodowli lwów, w więk-
szości zajmujących niewielkie powierzchnie, 
co pozwala na sklasyfikowanie ich jako „lwie 
fermy” stosujące chów na skalę przemysło-
wą, będące niewolą najgorszego gatunku. 
Przetrzymywanych jest tam 8-12 tysięcy zwie-
rząt (co odpowiada około połowie wszystkich 
lwów żyjących na wolności!), które w ogrom-
nej większości czeka smutny los w wyniku 
nieetycznych i sprzecznych z prawem działań. 
Jednym z takich działań jest stosowana przez 
wielu hodowców praktyka przeznaczania czę-
ści wyhodowanych zwierząt do zabijania jako 
obiekty tanich polowań (canned hunts), gdzie 
„myśliwy” ma pewność „upolowania” lwa na 
niewielkiej, zamkniętej przestrzeni. Haniebną 
praktyką jest eksport kości lwów do krajów 
azjatyckich, głównie Chin, jako afrodyzjaków 
lub leków. Pochodzą one zarówno od zwie-
rząt zabitych w pseudopolowaniach, jak też 
od innych hodowanych specjalnie na rzeź. Są 
to procedery wysoce naganne z moralnego 
punktu widzenia, po pierwsze ze względu na 
to, że zabija się zwierzęta należące do gatunku 
znajdującego się na krawędzi wyginięcia, a po 
drugie dlatego, że hodowanie na rzeź zwierząt 
kultowych, stanowiących ikonę Afryki, jest per 
se nieetyczne. Na szeroką skalę stosuje się też 
eksport żywych lwów do ogrodów zoologicz-

nych na całym świecie, co zmniejsza potencjal-
ną pulę zwierząt do reintrodukcji w siedliskach 
afrykańskich. Lwy przetrzymywane są często 
w skandalicznych warunkach, co naraża je 
na cierpienia i dodatkowo zwiększa zagroże-
nie transmisji chorób odzwierzęcych do ludzi 
zatrudnionych na lwich fermach lub zwie-
dzających te instytucje. Według Blood Lions 
szczególne zagrożenie stwarza pięć zoonoz 
wywoływanych przez bakterie oraz pasożytni-
cze pierwotniaki i robaki, które nazwano Sick 
5 (erlichioza, babeszjoza, śpiączka afrykańska, 
toksokaroza, włośnica). 

Na szczęście długotrwałe działania Blood 
Lions i innych organizacji działających dla do-
bra zwierząt, takich jak kanadyjskie World Ani-
mal Protection, w połączeniu z wysoką kom-
petencją organów rządowych RPA przyniosło 
optymistyczne efekty. Pani Barbara Creecy, 
minister Leśnictwa, Rybołówstwa i Środowiska 
w rządzie RPA zapowiedziała w maju 2021 roku 
położenie kresu wszystkim opisanym wyżej nie-
godziwym praktykom, które można zbiorczo 
określić jako komercyjną eksploatację lwów. 
Obecnie można oczekiwać działań ustawo-
dawczych, które umożliwią wprowadzenie tych 
zaleceń w życie i dadzą dobry przykład innym 
krajom afrykańskim. Mam nadzieję, że działa-
nia te przyniosą oczekiwany skutek i zwiększą 
szansę przetrwania lwów jako gatunku. 
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bijają zwierzęta włóczniami [3-02]. Włóczni 
używali również w polowaniach na lwy staro-
żytni Grecy i Rzymianie [3-03, 3-04], a nawet 
XVII-wieczni myśliwi współcześni Rubensowi, 
który przedstawił takie polowanie w pełnym 
ekspresji obrazie [3-05]. Broni tej używają jesz-
cze niekiedy rdzenni mieszkańcy Afryki, ale 
w powszechnym użyciu jest tam obecnie broń 
palna, która przyniosła lwom ostateczną klęskę 
[3-06]. Żadnej broni nie potrzebował natomiast 
mityczny heros Herakles, który według wierzeń 
greckich udusił olbrzymiego Lwa Nemejskiego 
gołymi rękami [3-07]. Według Biblii podobne-
go wyczynu dokonał żydowski bohater Sam-
son, co możemy zobaczyć na XVI-wiecznej 
fontannie w centrum Berna, szwajcarskiej sto-
licy [3-08], a także na powstałej w podobnym 
czasie płaskorzeźbie zdobiącej fronton ratusza 
w Kolonii (Niemcy) [3-09]. W tym ostatnim 
przypadku bardzo interesująca jest znajdująca 
się obok inna płaskorzeźba przedstawiająca 
walkę uzbrojonego w miecz człowieka z lwem. 
Zgodnie ze starą kolońską sagą człowiekiem 
tym jest burmistrz Kolonii Hermann Gryn, któ-
ry w roku 1262 został podstępnie zamknięty 
przez ludzi ówczesnego arcybiskupa Engelber-
ta w pomieszczeniu z lwem, ale zdołał się ura-
tować, zabijając zwierzę mieczem. Legenda ta 
ilustruje konflikt ówczesnego mieszczaństwa 
niemieckiego z posiadającymi ogromną wła-
dzę arcybiskupami. 

Obecnie większość krajów afrykańskich 
wprowadziła całkowity lub częściowy zakaz 
polowań na lwy. Według dostępnych danych 
tylko w 6 krajach brak jest stosownych uregu-
lowań prawnych (RPA, Namibia, Suazi, Leso-
tho, Gwinea-Bissau, Burundi). Największym 

3. CZŁOWIEK KONTRA LEW

Człowiek i lew rywalizują od zarania dziejów. 
Cofnijmy się w czasie o sto tysięcy lat i wczuj-
my się w sytuację skulonych w jaskiniach na-
szych paleolitycznych przodków nasłuchu-
jących z obawą rozdzierającego nocną ciszę 
ryku lwów. W owym czasie, w trwającej od 
wieków rywalizacji ludzi z lwami górą były lwy, 
bez porównania silniejsze i znakomicie widzą-
ce w nocy. Co ciekawe, głównym przedmiotem 
rywalizacji nie było zabicie przeciwnika (ludzie 
nie stanowili dla lwów zbyt atrakcyjnej zdoby-
czy i odwrotnie), ale wzajemna konkurencja 
w polowaniu na ssaki kopytne, stanowiące 
wówczas główne pożywienie obu gatunków, 
utrzymująca się zresztą do dzisiaj w trudno do-
stępnych rejonach Czarnego Lądu, zamieszka-
łych przez jego rdzennych mieszkańców.

Ludzie polują na lwy

Po upływie kolejnych kilkudziesięciu tysięcy 
lat obraz rywalizacji zaczął stopniowo zmieniać 
się na korzyść człowieka. Wynaleziono nowe 
rodzaje broni (włócznia, miecz, łuk, kusza), na-
stąpił postęp technologiczny, powstały wysoko 
rozwinięte śródziemnomorskie i bliskowschod-
nie cywilizacje. Nastąpiła masowa ekstermina-
cja lwów, częściowo w celu wyeliminowania 
konkurencji, częściowo dla rozrywki. Na lwy 
polował już za pomocą miecza faraon egipski 
Tutanchamon w XIV w. p.n.e. [3-01]. Na pła-
skorzeźbach asyryjskich i hetyckich powstałych 
między IX-VIII w. p.n.e., widzimy dostojników 
na rydwanach, polujących na lwy za pomocą 
łuków, podczas gdy szeregowi wojownicy do-
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3-03. Włochy, Sycylia, 
Villa Romana del Casale, 
mozaika Wielkie Polowanie 
powstała w latach 
300-325 n.e., fragment 
przedstawiający walkę 
człowieka z lwicą, 2007 

3-02. Niemcy, Berlin, 
Muzeum Pergamońskie, 
bazaltowa hetycka 
płaskorzeźba z ok. 750 r. 
p.n.e., z miasta Samal 
(obecnie Zincirli, Turcja), 
przedstawiająca polowanie 
na lwa, 2017

3-01. Egipt, Kair, Muzeum 
Egipskie, płaskorzeźba 
odkryta w grobowcu 
faraona Tutanchamona 
(panującego w latach 
1333-1323 p.n.e.), 
przedstawiająca faraona 
polującego na lwa, 2001 
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3-04. Niemcy, Berlin, 
Wyspa Muzeów, Stare 
Muzeum (Altes Museum), 
fronton (1 poł. XIX w.), 
neoklasyczny posąg 
antycznego wojownika 
zabijającego włócznią lwa, 
2018 

3-05. Niemcy, Monachium, 
Stara Pinakoteka, obraz 

Rubensa Polowanie na Lwy 
(z 1621 r.), fragment, 2012 
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3-08. Szwajcaria, Berno, 
Fontanna Samsona 

(Simson Brunnen) 
przy Kramgasse, zbud. 
w 1544 r. przez Hansa 

Gienga, przedstawia 
Samsona zabijającego lwa, 

2016

3-07. Niemcy, Berlin, 
Wyspa Muzeów, 
Park Kolumnadowy, 
neoklasyczna, brązowa 
rzeźba Maxa Kleina 
z 1879 r., przedstawia 
Heraklesa zabijającego 
Lwa Nemejskiego, 2018

3-06. Polska, Lublin, 
obraz Eugene Delacroix 
z 1854 r. Polowanie na Lwy 
w Maroku, zreprodukowany 
na polskim znaczku z 1968 r.  
o nominale 8,50 zł, 
w posiadaniu autora,  
2021 
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3-09. Niemcy, Nadrenia Północna – Westfalia, Kolonia, płaskorzeźby na renesansowym frontonie ratusza przedstawiające 
walki z lwem, z lewej Samsona, z prawej legendarnego burmistrza Kolonii Hermana Gryna, 2017 

zagrożeniem dla lwów afrykańskich pozostaje 
jednak kłusownictwo, popełniane z różnych 
powodów. Głośnym echem odbiła się sprawa 
Cecyla, pięknego czarnogrzywego lwa z Par-
ku Narodowego Hwange w Zimbabwe, który 
w roku 2015 został nielegalnie zabity przez 
pseudomyśliwego z Minnesoty, USA. Ten nik-
czemny postępek został powszechnie potępio-
ny i przyczynił się do ogólnoświatowego wzro-
stu zainteresowania sprawą ochrony lwów, co 
nazwano „efektem Cecyla”. O skali tego zjawi-
ska świadczy wyemitowanie specjalnej mone-
ty przez Kamerun, wybitej w Mennicy Polskiej 
w Warszawie [3-10]. 

3-10. Polska, Lublin, srebrna moneta upamiętniająca lwa 
Cecyla, wyemitowana przez Kamerun w 2018 r., wybita 
w Mennicy Polskiej, 2000 franków, rewers, w posiadaniu 
autora, 2019
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Lwy atakują ludzi

Lwy nie tylko broniły się zawzięcie podczas 
polowań [3-03, 3-05], ale czasami atakowały 
ludzi w celu zdobycia pożywienia, chociaż ssa-
ki kopytne stanowiły zwykle bardziej pożądane 
kąski. Taki atak widnieje na tajemniczej rzeź-
bie romańskiej znajdującej się w kościele fran-
ciszkanów w Salzburgu, Austria. Widzimy tu 
lwa przygniatającego przednimi łapami leżą-
cego na ziemi człowieka, który broni się, wbi-
jając miecz w brzuch zwierzęcia [3-11]. Sens 
i ewentualna symbolika tego dzieła pozostają 
dla mnie zagadką. Co ciekawe, w innym miej-
scu w Austrii, mianowicie na drzwiach słyn-
nej katedry św. Stefana w Wiedniu, widzimy 
płaskorzeźbę powstałą w tym samym czasie 
(pierwsza połowa XIII w.), która wydaje się na-
wiązywać do dzieła w Salzburgu, przedstawia-
jąc spotkanie lwa z człowiekiem uzbrojonym 
w siekierę, które w każdej chwili może przero-
dzić się w walkę [3-12]. 

W czasach dużo nam bliższych największą 
sławę zyskało wydarzenie, które rozegrało się 
w rejonie Tsavo w Kenii w roku 1898, gdzie 
dwa lwy ludojady zabiły i pożarły wielu robot-
ników zatrudnionych przy budowie linii kolejo-
wej Mombassa-Kampala. Po wielu miesiącach 
lwy zostały zastrzelone przez podpułkownika 
Johna H. Pattersona, który napisał o tym wy-
darzeniu książkę, oceniając liczbę ofiar na 135 
osób, a w roku 1924 sprzedał skóry obu lwów 
do Field Museum w Chicago za niebagatelną 
wówczas kwotę 5000 dolarów. Jest rzeczą in-
teresującą, że współcześni badacze, na pod-
stawie analizy włosów i kości lwów, oszacowa-
li liczbę pożartych ofiar tylko na 35 ludzi, czyli 

o 100 mniej. Prawdziwa liczba zabitych po-
zostanie prawdopodobnie na zawsze tajem-
nicą. Wydarzenia z Tsavo były przedmiotem 
holywoodzkich filmów: Bwana Devil z 1952 r. 
i The Ghost and the Darkness (Duch i Mrok) 
z 1996  r. z Michaelem Douglasem i Valem 
Kilmerem w rolach głównych. Film ten oglą-
dałem w Polsce, zapamiętałem potężne, grzy-
wiaste samce w roli ludojadów i informację 
na końcu filmu, że te przerażające lwy można 
oglądać jako wypchane okazy w Field Museum 
w Chicago. Nic dziwnego, że kiedy los rzucił 
mnie do Chicago, skierowałem swoje kroki do 
tego (znakomitego pod każdym względem) 
muzeum. Kiedy doszedłem na miejsce, osłu-
piałem. Zamiast krwiożerczych, grzywiastych 
potworów zobaczyłem dwa wesołe, wyrośnię-
te kociaki zupełnie pozbawione grzyw [3-13]. 
Jeszcze większa niespodzianka spotkała mnie 
na innym piętrze muzeum, kiedy zobaczyłem 
wypchany okaz lwa ludojada z Mfuwe w Za-
mbii, znacznie większego od lwów z Tsavo, 
który stosunkowo niedawno, bo w 1991 roku, 
zabił 6 osób, zanim został zastrzelony przez 
Amerykanina Wayne Hoseka. Otóż ten samiec 
także był pozbawiony grzywy [3-14]! Narzu-
cający się problem korelacji braku grzywy ze 
skłonnością do ludożerstwa nie został, o ile mi 
wiadomo, rozwiązany. W moim przekonaniu 
powinna być poważnie rozpatrzona hipoteza 
sprzężenia genetycznego dotyczącego genu 
braku grzywy u samców oraz genów warun-
kujących wydolność łowiecką i określone pre-
ferencje pokarmowe. 

Lwy z Tsavo i Mfuwe nie były jedynymi lu-
dojadami grasującymi w stosunkowo nie-
dawnych czasach. Abigail Tucker z Instytutu 
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3-11. Austria, Salzburg, 
kościół franciszkanów 
zbud. w XIII w., przebud. 
w XV w., romańska figura 
z 1. poł. XIII w. przy 
schodach na ambonę, 
przedstawia lwa 
duszącego człowieka, 
który broni się mieczem, 
1992 

3-12. Austria, Wiedeń, 
katedra św. Stefana, 

romańska Brama 
Olbrzymów (Riesentor) 

z XIII w., fragment 
fryzu nad główną 

furtą z lat 1230-1240, 
przedstawiający lwa 

i człowieka z siekierą, 2008



25

3-15. USA, Pittsburgh, 
Pensylwania, Muzeum 
Przyrodnicze im. Carnegie 
(Carnegie Museum of 
Natural History), scena 
przedstawiająca arabskiego 
kuriera zaatakowanego 
przez lwy, 1987

3-13. USA, Chicago, 
Illinois, Field Museum, 
wypchane lwy ludojady 
z Tsavo, 2006

3-14. USA, Chicago, 
Illinois, Field Museum, 
wypchany lew ludojad 

z Mfuwe, 2006
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3-17. USA, Waszyngton, 
Dystrykt Kolumbia, 
Narodowe Muzeum 
Historii Naturalnej 
(National Museum of 
Natural History), wypchany 
lew w gablocie z różnymi 
gatunkami kotów, 1987

3-18. RPA, Kwa Zulu-Natal, 
Park Narodowy  

Hluhluwe-Imfolozi, 
hall hotelu Hilltop, gablota 
z wypchanym lwem, 2019

3-16. Polska, Lublin, 
srebrna moneta 

przedstawiająca lwa 
berberyjskiego, wyemitowana 
przez Niue w 2016 r., wybita 

w Mennicy Polskiej,  
1 dolar, rewers, w posiadaniu 

autora,  
2019
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Smithsonian w Waszyngtonie (D.C.) wymie-
nia nazwy innych sławnych lwów ludojadów 
(Chiengi Charlie, Osama, Msoro Monty, stado 
z Njombe), które zabiły w XX i XXI wieku (same 
lub z innymi osobnikami) łącznie ponad 1640 
osób na terenie Zambii i Tanzanii. 

Muzea amerykańskie kryją jeszcze jeden sen-
sacyjny eksponat dotyczący relacji lew – czło-
wiek. Otóż w Muzeum Przyrodniczym im. Car-
negie w Pittsburghu (Pensylwania) znajduje 
się diorama Kurier arabski atakowany przez 
lwy. Makieta przedstawia jeźdźca arabskiego 
na wielbłądzie atakowanego przez dużego 
lwa, podczas gdy zabita lub ranna lwica leży 
na ziemi [3-15]. Ta diorama została wykona-
na w 1867 r. przez francuskiego taksydermistę 
i przyrodnika Julesa Verreaux, zdobyła złoty 
medal na Światowej Wystawie w Paryżu, a na-
stępnie została zakupiona przez Muzeum Car-
negie w roku 1898. 

Wyjątkowość eksponatu polega na tym, że 
wypchane lwy należą do podgatunku lwa ber-
beryjskiego (Panthera leo leo), który dawniej 
zamieszkiwał kraje północnej Afryki na północ 
od Sahary, ale został doszczętnie wytępiony 
w roku 1936, czyli ponad 80 lat temu [3-16]! 

Wypchane lwy możemy obecnie oglądać 
w muzeach wielu krajów [3-17], a w krajach 

afrykańskich nawet w hotelach [3-18], ale 
z zoologicznego punktu widzenia lew berbe-
ryjski z Pittsburgha jest bezwzględnie najpo-
ważniejszym kandydatem do palmy pierw-
szeństwa wśród tych okazów!

Na zakończenie podrozdziału chciałbym 
przypomnieć wszystkim miłośnikom lwów 
o konieczności zachowania ostrożności w kon-
taktach z nimi. Zwierzę to potrafi być nie-
przewidywalne i może zaatakować człowieka 
z sobie tylko znanych powodów, niekoniecz-
nie w celu zdobycia posiłku. Świadczy o tym 
choćby tragiczny wypadek, jaki miał miejsce na 
terenie prywatnego rezerwatu Lion and Safari 
Park niedaleko Johannesburga (RPA), który już 
omawialiśmy. 

W roku 2015 zwiedzająca ten rezerwat 
turystka z USA, będąca miłośnikiem zwie-
rząt i działająca na rzecz ich ochrony, zosta-
ła w ułamku sekundy zabita przez lwa, kiedy 
wychyliła się przez otwarte okno auta w celu 
zrobienia zdjęcia. Od tego czasu samochody 
do zwiedzania rezerwatu zostały okratowane 
na wzór pojazdów poruszających się na tere-
nie parków narodowych. Tak więc zachowajmy 
zarówno sympatię dla lwów, jak i niezbędną 
ostrożność w bliskich kontaktach z tymi zwie-
rzętami! 



28

Lwy jako sprzymierzeńcy bogów

Rywalizując z lwem od wieków, człowiek sza-
nował swego przeciwnika, który imponował 
mu siłą i majestatycznym wyglądem. Dlatego 
też od niepamiętnych czasów lwa nazywa się 
królem zwierząt i przypisuje mu takie cnoty, 
jak męstwo, siła, szlachetność, wielkoduszność 
i sprawiedliwa władza. 

Znalazło to odzwierciedlenie w wierzeniach, 
kulturze, sztuce, heraldyce i wielu innych dzie-
dzinach życia. Więcej miejsca poświęcimy temu 
w dalszej części książki, obecnie zwrócimy tyl-
ko uwagę na fakt, że w konfliktach dobra ze 
złem, które możemy znaleźć w mitologiach 
różnych kultur, lew staje z reguły po stronie 
dobra. Przykłady na to możemy znaleźć w tak 
odległych od siebie kulturach, jak antyczna 
Grecja i hinduistyczne Indie. 

Głowa rozwścieczonego lwa widnieje na tar-
czy Aresa, greckiego boga wojny [3-19]. Na 
fryzie z fasady Skarbca Syfnijczyków w Del-
fach, powstałym ok. 525 r. p.n.e. zobaczyć 
możemy niezwykłe sceny gigantomachii, czyli 
walki olimpijskich bogów z Gigantami. Sprzy-
mierzeńcem bogów jest lew, który z powo-
dzeniem atakuje jednego z Gigantów [3-20]. 
W powstałych ponad 1000 lat później dziełach 
sztuki hinduistycznej widzimy lwa jako wierz-
chowca bogini Durgi [3-21], który przyczynia 
się do jej zwycięstwa nad demonem Mahisza-
sura o bawolej głowie [3-22]. 

W wierze chrześcijańskiej lew może sym-
bolizować biegunowo odmienne postacie 
i wartości. Profesor Richard Stracke wskazu-
je, że w niektórych wersetach Biblii i dziełach 
sztuki symbolizuje on Chrystusa, podczas gdy 
w innych – szatana i służących mu ludzi. Spo-

tykane u drzwi średniowiecznych kościołów 
rzeźby lwów trzymających w łapach zdobycz 
reprezentują często złe moce, dręczące mę-
czenników za wiarę. Dla odmiany, lwy stano-
wią atrybuty św. Marka i św. Hieronima. Znana 
przypowieść biblijna związana z lwami doty-
czy proroka Daniela, którego Bóg uratował 
od śmierci, kiedy został wrzucony do jaskini 
lwów na rozkaz króla perskiego Dariusza, wła-
dającego wówczas Babilonem. Wydarzenie to 
możemy zobaczyć na współczesnej srebrnej 
monecie, której twórcy dokonali interesują-
cego połączenia reprodukcji znanego obrazu 
Rubensa, na pierwszym planie, z widokiem Ba-
bilonu i wizerunkiem lwa z Drogi Procesyjnej 
Isztar (którą omówimy w następnym rozdzia-
le), na dalszym planie [3- 23]. 

3-19. Polska, Lublin, srebrna 
moneta wyemitowana przez 
Niue w 2021 r., wybita przez 

Mennicę Polską, przedstawiająca 
antycznych bogów wojny – 

greckiego Aresa i rzymskiego 
Marsa, 5 dolarów, rewers, 
w posiadaniu autora, 2021
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3-20. Grecja, Delfy, muzeum, 
fryz z północnej fasady 

Skarbca Syfnijczyków 
w Delfach wyk. ok. 525 r. 

p.n.e., gigantomachia 
– bitwa między bogami 

olimpijskimi a Gigantami, 
lew atakuje Giganta, 

z prawej Apollo i Artemis, 
1996

3-22. Indie, Tamil Nadu, 
Mahabalipuram, świątynia 

Mahishasuramardina 
(VII-VIII w.), płaskorzeźba 

naskalna ukazująca 
zwycięstwo bogini Durgi 

jadącej na lwie nad 
demonem Mahiszasura 
o bawolej głowie, 1994

3-21. Indie, Maharasztra, 
groty Ellora, grota 14. wykuta 
w VI w. n.e., płaskorzeźba 
przedstawiająca boginię 
Durge z nogą opartą na lwie 
– jej wierzchowcu, 1994

3-23. Polska, Lublin, srebrny 
medal wyemitowany przez 
Republikę Palau w 2017 r. 

przedstawiający Daniela w Jaskini 
Lwów, rewers, w posiadaniu 

autora, 2020
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w postaci rzeźb lub mozaik, które spotyka-
my licznie na rozległych obszarach imperium, 
zwłaszcza w Azji [4-10–4-16]. Na uwagę za-
sługuje cieszący się dużą sławą piękny posąg 
lwa z oryksem z I w. n.e., odkopany przez ar-
cheologów polskich w Palmirze (Syria) [4-11]. 
Niektórzy badacze uważają, że oryks na tej 
rzeźbie jest dla lwa nie tyle zdobyczą, co przy-
jacielem, a całość ma przesłanie pokojowe. 
W Europie niezwykle interesująca jest Fontan-
na Lwów (Fuente de los Leones) w hiszpańskim 
mieście Baeza [4-14]. To wybitne dzieło sztuki 
ibero-rzymskiej zostało odkopane w mieście 
Castulo i następnie ustawione na reprezenta-
cyjnym placu Baezy, pięknego renesansowego 
miasta. Uważa się, że statua kobiety na fon-
tannie przedstawia Imilce, żonę kartagińskie-
go wodza Hannibala. Lew występuje również 
często w rzymskich mozaikach na obszarach 
trzech kontynentów. Pięknem wyróżniają się 
mozaiki z Villa Casale na Sycylii [4-15]. Wize-
runek lwa spotykamy również na rzymskich 
kaflach [4-16]. 

4. LWY W SZTUCE

Starożytność (XX w. p.n.e. – IV w. n.e.)

W starożytności lew był powszechnie szano-
wany, a w pewnych społecznościach stanowił 
nawet przedmiot kultu. 

Wiele pięknych wizerunków lwa w postaci 
rzeźb lub mozaik powstało w starych kultu-
rach Bliskiego Wschodu: państwie Hetytów, 
Asyrii, Babilonie i Persji [4-01–4-04]. Na uwagę 
zasługuje niezwykłe piękno babilońskiej Bramy 
Isztar oraz wychodzącej z niej Drogi Procesyj-
nej pochodzącej z VI w. p.n.e., znajdującej się 
obecnie w Muzeum Pergamońskim w Berlinie. 
Isztar była powszechnie czczoną w Babilonie 
boginią miłości i wojny, a jej symbolem był 
właśnie lew. Sprawiło to, że Droga Procesyjna 
jest ozdobiona na całej długości wizerunkami 
lwów kunsztownie wykonanych z emaliowa-
nej, reliefowej cegły [4-01, 4-02]. Starożytni 
Egipcjanie, a później Rzymianie, czcili boginię 
Sechmet z głową lwicy, władającą wojną, ze-
mstą i chorobami [4-05]. 

Lwy były częstym motywem rzeźbiarskim 
w starożytnej Grecji [4-06–4-09], zwłaszcza 
jako rzeźby nagrobne [4-06]. Na uwagę za-
sługuje pełna ekspresji rzeźba z 500 r. p.n.e. 
ukazująca lwy atakujące byka [4-07], będąca 
jednym z pierwszych przedstawień polowań 
lwów na inne zwierzęta. W starożytnej Grecji 
spotykamy się również z wykorzystaniem głów 
lwów jako głowic tryskawek lub fontann [4-
08], co znalazło szerokie zastosowanie w cza-
sach późniejszych. 

Sztuka starożytnego Rzymu kontynuowała 
grecką tradycję częstego przedstawiania lwów 

4-01. Niemcy, Berlin, Muzeum Pergamońskie, Droga 
Procesyjna od Bramy Isztar powstała w Babilonie ok. 
575 r. p.n.e., wizerunek lwa symbolizującego boginię 
Isztar wykonany z emaliowanej, reliefowej cegły, 2017
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4-02. Niemcy, Berlin, 
Muzeum Pergamońskie, 
Brama Isztar powstała 
w Babilonie ok. 575 r. 
p.n.e., początek Drogi 
Procesyjnej obok Bramy, 
2017
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4-03. Syria, Damaszek, 
Muzeum Narodowe, 
statua lwa wyk. przez 
Hetytów ok. X w. p.n.e.,  
pochodząca 
z miejscowości Hama, 
2009 

4-04. Niemcy, Berlin, 
Muzeum Pergamońskie, 

dwa bazaltowe posągi 
lwów z VIII w. p.n.e., 

z wewn. bramy 
miasta Samal, stolicy 

późnohetyckiego królestwa 
(obecnie Zincirli, Turcja), 

2017
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4-06. Grecja, Ateny, 
Muzeum Archeologiczne, 

grecka rzeźba nagrobna 
przedstawiająca lwa  

wyk. w IV w. p.n.e., 1996

4-09. Francja, Paryż, Luwr, 
antyczna rzeźba grecka 

przedstawiająca lwa,  
1991

4-07. Grecja, Ateny, 
Muzeum Archeologiczne, 
rzeźba Lwy atakujące Byka 
wyk. ok. 500 r. p.n.e., 
stanowiąca pediment  
świątyni Zeusa  
Olimpijskiego w Atenach, 
1996 4-08. Grecja, Olimpia, 

muzeum, fryz ze świątyni 
Zeusa z głowami lwów 
jako tryskawkami  
wyk. w V w. p.n.e., 1996

4-05. Egipt, Kair, Muzeum 
Egipskie, klejnot z grobu 
Tutanchamona z ok. 1340 r. 
p.n.e. przedstawiający 
boginię Sechmet (z lewej), 
boga Ptah (z prawej)  
i  Tutanchamona  
(w środku), 2001
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4-11. Syria, Palmira, 
muzeum, rzymska rzeźba 
lwa z oryksem z I w. n.e., 
odkryta przez Polaków 
w świątyni Allat w 1977 r., 
2009; zniszczona przez 
ISIS, zrekonstruowana 
w 2017 r. przez 
B. Markowskiego

4-10. Liban, Baalbek, 
rzymska świątynia Jowisza 
z I w. n.e., fryz z głową 
lwa (który był symbolem 
świątyni), 2009

4-12. Turcja,  
Hierapolis-Pamukkale, 

Muzeum Archeologiczne, 
statua lwa z okresu 

hellenistycznego  
(II w. p.n.e.), 2015
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4-14. Hiszpania, Andaluzja, 
 Baeza, ibero-rzymska 

Fontanna Lwów (Fuente 
de los Leones) odkopana 

w pobliskim mieście 
Castulo, posąg kobiety 

przedstawia Imilce, żonę 
Hannibala, 2009

4-13. Syria, Damaszek, 
Muzeum Narodowe, 
statua lwa z okresu 
rzymskiego, 2009 
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4-15. Włochy, Sycylia, 
Villa Romana del Casale, 
mozaika Wielkie Polowanie 
powstała w latach 
300-325 n.e., fragment 
przedstawiający lwa 
z upolowaną antylopą, 
2007 

4-16. Francja, Paryż, 
Luwr, wschodnio-rzymski 

marmurowy kafel  
(lew, pies, bażant) wyk.  

w latach 490-510 n.e., 1991
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Średniowiecze i renesans  
(V–XVII w. n.e.) 

Okres średniowiecza obfitował w piękne wi-
zerunki lwów wykonane w Europie, na Bliskim 
Wschodzie i w Indiach. We wczesnym okre-
sie chrześcijaństwa na obszarze cesarstwa bi-
zantyjskiego, obejmującego swym zasięgiem 
wschodnią Europę i Bliski Wschód, kontynu-
owano chwalebną tradycję antycznych mozaik 
rzymskich, na których nie mogło zabraknąć 
lwów [4-17, 4-18]. W późniejszych wiekach 
na terenie Europy zachodniej i środkowej na-
stąpił rozkwit architektury kościelnej, kolejno 
romańskiej, gotyckiej i renesansowej. Arcydzie-
łom sztuki kościelnej towarzyszą rzeźby lwów, 
umieszczane na kolumnach przed świątynia-
mi [4-19, 4-20], po bokach wrót wejściowych 
[4-21] lub wewnątrz świątyń, najczęściej jako 
ozdoby kazalnic (ambon), z których najpięk-
niejsze są te wykonane przez Niccolo Pisano 
i jego syna Giovanniego dla katedr w Sienie 
i Pizie [4-22, 4-23]. Lwy stanowią również czę-
stą dekorację sarkofagów i nagrobków [4-24, 
4-25]. Na znajdujących się w katedrze w Hilde-
sheim (Niemcy) wrotach św. Bernwarda, arcy-
dziele sztuki odlewniczej z 1015 r., spotykamy 
niecodzienny motyw: uchwyt klamki w postaci 
głowy lwa [4-26]. W innym mieście niemiec-
kim, Bremie, możemy zobaczyć w krypcie ka-
tedry św. Piotra arcydzieło sztuki romańskiej 
z XIII wieku w postaci chrzcielnicy wspartej 
na postaciach czterech mężczyzn jadących na 
lwach [4-27]. W średniowiecznych Niemczech, 
postać lwów miały często metalowe przedmio-
ty liturgiczne, takie jak akwamanile (naczynia 
służące do liturgicznego obmywania rąk przez 

kapłana) [4-28, 4-29] lub lichtarze [4-30]. Na 
szczególną uwagę zasługuje lew św. Marka, 
będący symbolem Republiki Weneckiej, potęgi 
handlowej i militarnej dawnej Europy. Skrzy-
dlaty lew był od początków chrześcijaństwa 
symbolem św. Marka, jako jednego z czterech 
Ewangelistów [4-31]. Od czasu, kiedy Wene-
cjanie pochowali szczątki św. Marka w specjal-
nie na ten cel wybudowanej pięknej bazylice, 
przyjęli go jako patrona Republiki, a skrzydla-
tego lwa – jako jej godło. To spowodowało, 
że płaskorzeźby przedstawiające skrzydlatego 
lwa trzymającego w przednich łapach otwar-
tą księgę z napisem Pax Tibi Marce Evangelista 
Meus spotykamy zarówno na terenie miasta 
Wenecji [4-32], jak i na obszarze krajów bał-
kańskich opanowanych w średniowieczu przez 
Wenecjan [4-33, 4-34], umieszczone na bu-
dowlach świeckich lub na murach obronnych. 

Również w innych krajach europejskich spo-
tykamy rzeźby lub płaskorzeźby lwów na bu-
dowlach świeckich o różnym przeznaczeniu. 
W Niemczech najsłynniejszym pomnikiem lwa 
jest ogromny Lew Brunszwicki (Braunschwe-
iger Löwe), odlany z brązu w 1166 r. na pole-
cenie księcia Henryka Lwa (Heinrich der Löwe) 
i postawiony na rynku w Brunszwiku. Wykona-
ną w 1900 r. kopię Lwa Brunszwickiego mo-
żemy podziwiać przed Pałacem Cesarskim (Ka-
iserpfalz) w niezwykłym mieście Goslar (Dolna 
Saksonia) [4-35]. W Pałacu tym, zbudowanym 
w XI wieku i odrestaurowanym w XIX wieku, 
na uwagę zasługuje również piękny wykusz 
herbowy, podtrzymywany przez trzy lwy [4-
36]. Rzeźby i płaskorzeźby przedstawiające 
lwa możemy napotkać również w wielu in-
nych krajach europejskich. Dwa kolorowe lwy, 
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4-17. Jordania, Madaba, 
park archeologiczny, 
bizantyjska mozaika z VI w. 
przedstawiająca lwa, 2009

4-18. Macedonia 
Północna, Bitola, 

starożytne greckie miasto 
Heraclea Lyncestis, Wielka 

Bazylika bizantyjska, 
fragment mozaiki 

podłogowej z końca  
VI w. n.e. przedstawiający 
walkę lwa z bykiem, 2013
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4-19. Hiszpania, Kastylia 
– La Mancha, Toledo, 
katedra, boczna elewacja, 
z prawej Brama Lwów 
(Puerta de los Leones) 
zbud. w latach 1460-
1466, 1997

4-20. Hiszpania, 
Andaluzja, Ubeda, kościół 
pw. Matki Bożej (Iglesia de 
Santa Maria de los Reales 
Alcazares) zbud. w XIII w. 

w miejscu dawnego 
meczetu, przed nim dwie 

kolumny z lwami, 2009
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4-21. Chorwacja, Szybenik, 
katedra św. Jakuba, portal 
północny zwany Bramą 
Lwów z postaciami lwów 
(u dołu) oraz Adama i Ewy 
(u góry), dzieło Juraja 
Dalmatinaca z XV w., 2006

4-23. Włochy, Toskania, 
Piza, Piazza dei Miracoli, 

katedra, wnętrze, kazalnica 
wyk. przez Giovanniego 

Pisano w latach  
1302-1310, 1993

4-25. Niemcy. Lipsk, go-
tycki kościół św. Tomasza, 

renesansowy nagrobek 
Daniela Leichera zmarłego 

w 1612 r., 2017

4-22. Włochy, Toskania, 
Siena, katedra, wnętrze, 

kazalnica wyk. przez 
Niccolo Pisano w latach 
1266-1268 z marmuru 

z Carrary, 1993

4-24. Niemcy, Dolna 
Saksonia, Hildesheim, 
kościół św. Michala 
(St. Michaelis), nagrobek 
św. Bernwarda (960-1022) 
wyk. w XIV w., u stóp 
Świętego dwa lwy, 2018
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4-26. Niemcy, Dolna 
Saksonia, Hildesheim, 
katedra, wnętrze, wrota 
Bernwarda – odlew 
z brązu wyk. w 1015 r., 
fragment przedstawiający 
pokłon Trzech Króli 
z klamką w kształcie głowy 
lwa, 2018

4-27. Niemcy, Brema, 
katedra pw. św. Piotra, 

krypta, chrzcielnica z brązu 
wyk. ok. 1290 r., z dwoma 

fryzami z postaciami 
świętych, wsparta 

na postaciach czterech 
mężczyzn jadących 

na lwach, 2018
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4-31. Portugalia, Batalha, 
kościół dominikanów, 
tympanon głównego 
portalu z 1. poł. XV w.,  
przedstawia Boga 
i czterech ewangelistów, 
z prawej św. Marek 
z lwem, 2008

4-28. Niemcy, Nadrenia 
Północna – Westfalia, 
Akwizgran, Skarbiec 
Katedralny, akwamanila 
w kształcie lwa, wyk. 
na obszarze delty Renu 
i Mozy ok. 1170-1180, 
2018

4-29. Niemcy, Dolna 
Saksonia, Hildesheim, 
Muzeum Katedralne, 
akwamanila w kształcie 
lwa, wyk. w latach  
1220-1230 w Hildesheim, 
2018

4-30. Niemcy, Dolna 
Saksonia, Hildesheim, 
Muzeum Katedralne, 
lichtarz z kolcem, 
w kształcie lwa, wyk. 
ok. 1275 r. w Hildesheim, 
2018
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4-33. Chorwacja, Zadar, 
renesansowa Brama 
Lądowa zbud. w 1543 r., 
ozdobiona płaskorzeźbą 
weneckiego lwa 
św. Marka, 2006 

4-34. Czarnogóra, Kotor, 
bastion Valier zbud. przez 
Wenecjan w XVI-XVII w. 
z płaskorzeźbą lwa 
św. Marka, zbliżenie, 2013

4-32. Włochy, Veneto, Wenecja, Pałac 
Dożów, gotycka brama do pałacu Porta 
Della Carta zbud. w latach 1438-1442 przez 
Batolomeo i Giovanniego Bon, nad bramą 
lew św. Marka, przed nim klęczy doża 
Francesco Foscari, 1990

4-35. Niemcy, Dolna 
Saksonia, Goslar, Pałac 

Cesarski (Kaiserpfalz) 
pomnik lwa z brązu (kopia 

Braunschweiger Loewe 
z 1166 r.) ustawiony przed 

pałacem w 1900 r., 2018
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4-37. Włochy, Toskania, 
Florencja, Piazza della 
Signoria, Palazzo Vecchio 
(ratusz), nad drzwiami 
monogram Chrystusa, 
po bokach dwa lwy 
(z 1528 r.), 1990

4-36. Niemcy, Dolna 
Saksonia, Goslar, Pałac 
Cesarski (Kaiserpfalz), 
zbud. w XI w., 
odrestaurowany w XIX w., 
wykusz herbowy 
podtrzymywany przez trzy 
lwy, 2018
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4-38. Czechy, Litomyśl, 
rynek, renesansowy  
dom Pod Rycerzami zbud. 
w 1546 r., u góry fryz 
z lwami, 2015

4-40. Polska, Lublin, 
wapienna rzeźba lwa 

z XVI w. zdobiąca fasadę 
kamienicy Pod Lwami, 

prawdopodobnie  
dzieło florentynczyka  
Santi Gucciego, 2020

4-39. Polska, Kraków, 
godło Podelwie z końca 
XIV w. przedstawiające 
lwa, znajduje się na 
kamienicy przy ulicy 
Grodzkiej 32, 2007



46

4-41. Polska, Zamość, 
Rynek Wielki, kamienica 
ormiańska Pod Lwami 
zbud. w latach 1632-1634, 
ozdobiona płaskorzeźbami 
lwów, smoka i Archanioła 
Gabriela oraz fryzami 
roślinnymi, 2020
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4-42. Niemcy, Berlin, 
Muzeum Pergamońskie, 
kasetka z motywem 
polujących lwów, wyk. na 
Sycylii w XI-XII wieku n.e., 
2017

4-43. Białoruś, Mir, Zamek 
Radziwiłłów, wnętrze, 

gobelin wyk. we Francji 
w 2. poł. XVII w., 

widoczne lwy u stóp tronu 
monarchini, 2017
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4-45. Rumunia, Bukowina, 
Monastyr Voronet, 
cerkiew św. Jerzego, 
na ścianie zachodniej 
fresk przedstawiający Sąd 
Ostateczny, Lew wśród 
znaków zodiaku w górnej 
części fresku, 2018

4-44. Rumunia, Bukowina, 
Monastyr Voronet, cerkiew 

św. Jerzego z 1488 r., na 
ścianie zachodniej fresk 

z 1547 r. przedstawiający 
Sąd Ostateczny, lew wśród 

zwierząt pożerających 
potępionych, 2018
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4-46. Rumunia, 
Transylwania, Sybin, Duży 
Rynek (Piata Mare), Dom 
Hallera zbud. w stylu 
gotyckim w latach 1460-
1470, odnowiony w stylu 
renesansowym (dodanie 
portalu, fresków) w XVI w. 
przez Piotra Hallera, 2019

4-47, 4-48. Rumunia, 
Transylwania, Sybin, 

Duży Rynek (Piata 
Mare), Dom Hallera, 

freski przedstawiające lwy 
nad oknami I piętra, 2019
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4-49. Hiszpania, 
Andaluzja, Granada, 

Alhambra, pałac, 
Dziedziniec Lwów (Patio de 
los Leones) zbud. w latach 
1362-1391 za panowania 

Muhammada V (niestety 
fontanna z figurami lwów 
była w remoncie...), 2009

4-50. Hiszpania, 
Andaluzja, Sewilla, Alkazar, 
główne wejście przez 
Bramę Lwa (Puerta del 
Leon) z XIV w., wizerunek 
lwa dodano w XIX w., 
2009

4-51. Izrael, Wzgórza 
Golan, Zamek Nimroda, 

płaskorzeźba lwa  
z czasów sułtana Baybarsa 

(1260-1277)  
w zbliżeniu,  

2013
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4-52. Indie, Tamil Nadu, 
Mahabalipuram, rzeźba 
Narodziny Gangesu, 
fragment 1. w zbliżeniu – 
lew i człowiek, 1994

4-53. Indie, Tamil Nadu, 
Mahabalipuram, rzeźba 
Narodziny Gangesu, 
fragment 2. w zbliżeniu – 
lew i człowiek, 1994

4-55. Indie, Tamil Nadu, 
Mahabalipuram, świątynia 
Kriszny wykuta w skale 
w VII w. n.e., płaskorzeźba 
naskalna wewnątrz 
ganku (mandapam) 
przedstawiająca lwy, 1994

4-54. Indie, Tamil Nadu, 
Mahabalipuram, rzeźba Narodziny 
Gangesu, fragment 3. w zbliżeniu 

– dwoje ludzi i lew, 1994

4-56. Indie, Tamil Nadu, 
Mahabalipuram, rzeźba 
lwa w pobliżu świątyni 
Varaha wykutej w skale 
w VII w. n.e., 1994

4-57. Indie, Madhya 
Pradesh, Gwalior, rzeźby 
dżinijskie (Jain carvings) 

z VII-IX w. w skale 
góry zamkowej, pod 

posągami ludzi widoczne 
płaskorzeźby lwów, 2015
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4-58. Nepal, Katmandu, 
Patan, plac Durbar, 
w centrum świątynia 
Vishwanath (z 1627 r.), 
z prawej kolumna Garudy, 
z lewej lwy i gryfy przed 
świątynią Kriszny z 1667 r., 
2015
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4-60. Nepal, Katmandu, 
Patan, mała świątynia, 
przed nią rzeźby lwów, 

2015

4-59. Nepal, Katmandu, Stupa 
Swayambhunath, rzeźba Vajry 
– symbolu pioruna i diamentu 
na bębnie z kalendarzem tybetańskim 
z wizerunkami zwierząt, po bokach 
dwa śnieżne lwy, w tyle wrota do Stupy, 
2015

wyrzeźbione w XVI wieku stoją po bokach mo-
nogramu Chrystusa nad wejściem do starego 
ratusza (Palazzo Vecchio) we Florencji [4-37]. 
Na rynku czeskiego Litomyśla, na renesanso-
wym domu Pod Rycerzami z XVI wieku zwraca 
uwagę fryz z dwoma rzeźbami lwów [4-38]. 
Lwy są również częstym motywem zdobni-
czym polskich kamienic zbudowanych w epo-
kach średniowiecza i renesansu. W Krakowie 
najstarszym godłem miejskiego budynku jest 
płaskorzeźba lwa z końca XIV wieku, znajdują-
ca się nad bramą kamienicy Podelwie przy ulicy 
Grodzkiej [4-39], natomiast w Lublinie piękne 
wapienne rzeźby dwóch lwów, powstałe w XVI 
wieku, zdobią fasadę renesansowej kamienicy 
Pod Lwami na rogu Rynku i ulicy Złotej [4-40]. 
Bogato zdobioną kamienicę Pod Lwami znaj-
dujemy również w Zamościu, przepięknym re-
nesansowym mieście położonym w południo-
wej części Lubelszczyzny [4-41]. 

W średniowieczu lwy były również częstym 
motywem zdobniczym przedmiotów użytku 
codziennego, takich jak szkatułki [4-42], nato-
miast w renesansie były ozdobą pięknych go-
belinów tkanych na obszarach obecnej Francji, 
Belgii i Holandii [4-43]. 

Najbardziej interesujące freski z wizerunkami 
lwów widziałem w Rumunii. Zewnętrzne ścia-
ny cerkwi w miejscowości Voronet na Bukowi-
nie zdobią wspaniałe freski z XVI wieku. Wśród 
nich znajduje się scena Sądu Ostatecznego, 
gdzie lew trzyma w paszczy głowę potępieńca 
[4-44]. Nie zabrakło też Lwa jako znaku zodia-
ku [4-45]. 

Na rynku położonego w Transylwanii starego 
miasta Sybin uwagę zwraca zbudowany w XV 
wieku Dom Hallera, który w XVI wieku został 
pokryty freskami przedstawiającymi cztery 
leżące lwy [4-46–4-48]. Co ciekawe, zarów-
no lwy z fresków na cerkwi Voronet, jak i te  
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brzeżu Oceanu Indyjskiego. Prawdziwym klej-
notem jest ogromna płaskorzeźba Narodziny 
Gangesu wykuta z niezwykłą dokładnością na 
powierzchni dwóch dużych skał, oddzielonych 
pionową rysą, którą okresowo spływała woda, 
imitując w intencji hinduistycznych twórców 
świętą rzekę Ganges, dar bogów. Płaskorzeź-
ba przedstawia mnóstwo postaci ludzi, bo-
gów i zwierząt. Lwy należą do najczęstszych 
zwierząt, zwykle występują w sąsiedztwie lu-
dzi, postacie ich są nieco stylizowane, ale wy-
rzeźbione z wielkim artyzmem [4-52–4-54]. 
Rzeźby lwów spotykamy również na obszarze 
licznych w Mahabalipuram wykutych w skale 
świątyń hinduistycznych, takich jak świątynia 
Kriszny [4-55] czy teren sąsiadujący ze świąty-
nią Varaha [4-56]. Rzeźby lwów, chociaż nie 
tak piękne, widywałem również w innych miej-
scach Indii, takich jak Gwalior, gdzie znajdują 
się wykute w skale rzeźby dżinijskie z VII-XV w. 
n.e. [4-57]. 

Kamienne rzeźby lwów możemy spotkać 
również u podnóża Himalajów, w Katman-
du, stolicy Nepalu. Znajdują się one na stop-
niach prowadzących do świątyń buddyjskich 
lub przed ich wrotami [4-58–4-60]. Szcze-
gólnie piękne są dwa śnieżnobiałe lwy strze-
gące wejścia do świątyni Swayambhunath [4-
59]. Warto dodać, że zarówno w Nepalu, jak 
i w Indiach, obok lwów odpowiadających wy-
glądem (w większym lub mniejszym stopniu) 
gatunkowi Panthera leo, występują również 
zbliżone do nich mityczne postacie lwów, takie 
jak manas lub sardula, stanowiące często hy-
brydy lwów z innymi rzeczywistymi lub fikcyj-
nymi istotami. Będzie o nich mowa w dalszych 
rozdziałach. 

z fresków na kamienicy w Sybinie wykazują 
cechy antropomorficzne, a głowy ich bardziej 
przypominają twarze zgorzkniałych ludzi niż 
pyski lwów [4-44, 4-47, 4-48]. 

W sztuce arabskiej nie znajdziemy zbyt wie-
lu wizerunków lwów, ponieważ islam z reguły 
nie toleruje tworzenia wizerunków zwierząt 
i ludzi. Wyjątki potwierdzają regułę, należy do 
nich z pewnością studnia z rzeźbami lwów, 
zdobiąca słynny Dziedziniec Lwów (Patio de 
los Leones) w mauretańskim zespole pałaco-
wym Alhambra w hiszpańskiej Granadzie. Nie-
stety, zwiedzając ten zespół, miałem pecha, 
zbudowany w XIV wieku Dziedziniec Lwów 
okazał się istotnie przepiękny [4-49], ale stud-
nia z figurami lwów była akurat w remoncie. 
Do interesującego zamku arabskiego (Alkazar) 
w hiszpańskiej Sewilli wchodzi się przez Bra-
mę Lwa (Puerta del Leon), ale tam Arabowie 
nie zostawili żadnej podobizny lwa, widoczny 
nad wejściem obrazek dodano dopiero w XIX 
wieku [4-50]. Autentyczny arabski wizerunek 
lwa zobaczyłem dopiero w Zamku Nimroda na 
terytorium obecnego Izraela. Znajduje się tam 
dobrze zachowana płaskorzeźba lwa z czasów 
sułtana Bajbarsa (XIII w.) [4-51] obok inskrypcji 
w języku arabskim.

W czasach, gdy na terenach Europy i Bliskie-
go Wschodu rozwijała się sztuka chrześcijań-
ska i mahometańska, kilka tysięcy kilometrów 
dalej na wschód, na terytorium obecnych Indii 
swój rozkwit przeżywała sztuka hinduska opar-
ta na wierzeniach hinduistycznych i buddyj-
skich. Niezwykle piękne, wykute w skale zabyt-
ki sztuki rzeźbiarskiej, pochodzące z VII wieku 
n.e. zachowały się na terenie Mahabalipuram, 
niewielkiej miejscowości na wschodnim wy-
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Czasy nowożytne (XVIII–XXI w.) 

W wieku XVIII lwy stanowią nadal częsty mo-
tyw w europejskiej sztuce, spotykamy je jako 
przepiękne podpory balkonu w barokowym 
mieście Noto na Sycylii [4-61], jako ozdobę 
wnętrza królewskiego pałacu w Wersalu [4-
62] czy też jako rzeźby na kolumnach, strze-
gące wejścia do potężnej twierdzy Habsbur-
gów Alba Iulia na terytorium obecnej Rumunii 
[4-63]. Tradycja ta utrzymuje się w wieku XIX 
i XX, kiedy to widzimy lwy jako dekoracje fon-
tann w Czechach [4-64], w Niemczech [4-65] 
i w Polsce [4-66]. 

Lwy trzymają dumnie herb miasta nad bra-
mą wejściową do nowego ratusza w Bremie 
(Niemcy) [4-67]. W tym niezwykłym mieście, 
w którym uprzednio oglądaliśmy w katedrze 
św. Piotra piękną romańską chrzcielnicę wspar-
tą na figurach czterech jeźdźców na lwach, 
możemy zobaczyć na zewnątrz świątyni coś 
równie interesującego, tyle że pochodzącego 
z nowszych czasów. Są to znakomite rzeźby 
dwóch lwów autorstwa Petera Fuchsa z 2. 
połowy XIX wieku, umieszczone u podstawy 
zachodniej fasady świątyni pod zdobiącymi 
ścianę posągami Mojżesza i Karola Wielkiego. 
Jeden z lwów leży z upolowaną kozą [4-68], 
podczas gdy drugi toczy zaciętą, ale niewątpli-
wie zwycięską, walkę ze smokiem [4-69]. Taka 
walka jest bardzo interesującym i rzadkim mo-
tywem w ikonografii lwa, nietrudno zgadnąć, 
że lew reprezentuje tu siły Dobra, które zwycię-
żają potężne Zło. 

Lwy zdobią pomnik pierwszego króla Węgier 
Stefana I w Budapeszcie [4-70]. Neoklasycy-
styczne posągi lwów strzegą wejścia do pała-

cu Peles, letniej rezydencji królów rumuńskich 
położonej w Sinaia, u stóp tajemniczych gór 
Bucegi [4-71], widzimy je również przed pa-
łacem niemieckich książąt Pückler-Muskau na 
obszarze transgranicznego, niemiecko-polskie-
go Parku Mużakowskiego (Moskauer Park) po 
obu stronach Nysy Łużyckiej, znajdującego się 
na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO [4-
72]. 

Styl ten, charakteryzujący się monumental-
nym przedstawieniem królewskiego zwierzę-
cia, reprezentuje również piękna rzeźba Augu-
sta Gaula z 1904 r. znajdująca się na Wyspie 
Muzeów w Berlinie [4-73]. Utrzymał się on nie 
tylko przez cały XX wiek, ale znajduje odzwier-
ciedlenie również w najnowszych rzeźbach 
lwów z XXI wieku [4-74, 4-75]. 

Szczególne miejsce w ikonografii lwa cza-
sów nowożytnych zajmuje nasza stolica. Pan 
Krzysztof Jaszczyński, autor znakomitej publi-
kacji Warszawskie Lwy słusznie zauważa, że 
„W Warszawie aż roi się od lwów. Tych zaklę-
tych w kamieniu i metalu”. Przyjrzyjmy się nie-
którym z nich. Za najstarszy zachowany wize-
runek lwa uchodzi powstała około 1750 roku 
płaskorzeźba lwa trzymającego w łapach tar-
czę herbową Czempińskich, otaczająca w rzad-
ko spotykany sposób narożnik XV-wiecznej 
kamienicy Pod Lwem, znajdującej się na rogu 
Rynku Starego Miasta i ulicy Świętojańskiej 
[4-76]. Na rynku Starego Miasta znajdziemy 
również inną płaskorzeźbę lwa trzymającego 
tarczę herbową, umieszczoną w roku 1953 na 
odbudowanej Kamienicy Klucznikowskiej po-
chodzącej z XV-XVI wieku [4-77]. Znalazła się 
ona w miejscu podobnej, wcześniejszej płasko-
rzeźby, istniejącej do 1928 roku. Opuszczamy 
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Stare Miasto i w krótkim czasie docieramy do 
znajdującego się przy Krakowskim Przedmie-
ściu monumentalnego Pałacu Prezydenckiego 
(Radziwiłłowskiego, Namiestnikowskiego), sie-
dziby prezydenta państwa, powstałego w XVII 
wieku i gruntownie przebudowanego w stylu 
klasycystycznym w latach 1818-1819. Wejścia 
na dziedziniec pałacu strzegą dwie pary leżą-
cych, kamiennych lwów, dzieło włoskiego ar-
tysty Camilla Landiniego z roku 1821 [4-78]. 
Niedaleko od Pałacu, w kierunku zachodnim, 
na Placu Żelaznej Bramy napotkamy dwie inne 
pary kamiennych lwów, ustawione przed Pa-
łacem Lubomirskich z XVIII wieku. Te rzadkiej 
piękności lwy o charakterystycznych ostrych 
rysach wykonał w roku 1924 artysta-rzeźbiarz 
Mieczysław Lubelski dla Ministerstwa Spraw 
Wojskowych [4-79]. Po zniszczeniu Minister-
stwa w czasie wojny lwy trafiły, po kilku prze-
prowadzkach, na obecne miejsce.

Największe królestwo lwów znajdziemy jed-
nak w południowej części Warszawy, w zespo-
le pałacowo-ogrodowym Łazienki Królewskie, 
założonym w 2. połowie XVIII wieku przez 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, mar-
nego króla, ale zasłużonego mecenasa sztuk 
pięknych. U dołu tylnej (północnej) elewacji 
najbardziej reprezentacyjnej budowli parku, 
zwanej Pałacem na Wyspie, zbudowanej w la-
tach 1772-1793, widzimy dwa piękne, natu-
ralistyczne posągi lwów zaprojektowane przez 
Charlesa Le Bruna i wykonane w kamieniu 
przez Franciszka Pincka, umieszczone po obu 
stronach tarasu na balustradach schodów pro-
wadzących na nadbrzeże, do którego przybija-
ły łodzie z gośćmi [4-80]. Po przeciwnej stronie 
Pałacu znajduje się piękny amfiteatr (zbudo-

wany w latach 1785-1790), a u boku jego sce-
ny widzimy całkiem innego kamiennego lwa 
spoglądającego na staw i frontową (południo-
wą) elewację Pałacu na Wyspie [4-81]. Jest to 
lew przypominający bardziej sfinksa niż samca 
biegającego po sawannach Afryki, wykonany 
w stylu określonym przez p.  Jaszczyńskiego 
jako egipski, który zdecydowanie przeważa 
wśród lwów znajdujących się na terenie Łazie-
nek Królewskich. Takie właśnie dwa kamienne 
posągi leżących lwów z końca XVIII wieku, sty-
lizowane na egipskie sfinksy lub może na krios-
finksy (omówione w dalszej części książki), 
widzimy u wejścia do Starej Pomarańczarni [4-
82]. Jeszcze więcej egipskich lwów, odlanych 
z żelaza w nieco późniejszym okresie (w roku 
1822), widzimy przed budynkami stylizowa-
nymi na antyczne świątynie w sąsiedztwie 
wejścia do parku. Dwa takie lwy znajdują się 
przed Świątynią Sybilli [4-83], natomiast cztery 
inne, służące jako fontanny, przed Świątynią 
Egipską [4-84]. O tym, że stylizacja posągów 
lwów na egipskie sfinksy była prawdopodob-
nie dość częsta w owych czasach w środko-
wej i wschodniej Europie świadczy fakt, że 
takie właśnie lwy możemy również spotkać 
w Puławach, niewielkim mieście w północnej 
Lubelszczyźnie. W parku pałacowym, należą-
cym do potężnego rodu książąt Czartoryskich, 
dwa egipskie lwy z czerwonego porfiru strzegą 
wejścia do klasycystycznej Świątyni Sybilli, co 
ciekawe, trafiły tam jako prezent od cara Rosji 
Aleksandra I z okazji jego wizyty w Puławach 
w roku 1805 [4-85]. 

Wizerunki lwów spotykamy również w no-
wożytnej sztuce w innych częściach świata. 
Zbudowany przez Holendrów w XVII wie-
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4-63. Rumunia, 
Transylwania, Alba Iulia, 
cytadela, boczna brama 
od wschodu ograniczona 
kolumnami z figurami 
lwów, zbliżenie lwów na 
szczytach kolumn, 2019

4-62. Francja, Wersal, 
pałac królewski zbud. 
w XVII-XVIII w., Salon 
Pokoju, dwa złote lwy 
przed kominkiem, 1991

4-61. Włochy, Sycylia, 
Noto, Palazzo Nicolaci 

Villadorata zbud. w latach 
1737-1765, barokowy 
balkon podparty przez 

figury lwów, 2007
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4-64. Czechy, Lednice, 
dawna posiadłość rodu 
Liechtensteinów, park 
w stylu angielskim 
urządzony w XVIII-XIX w., 
fontanna ozdobiona 
głowami lwów, w tyle 
neogotycki pałac z połowy 
XIX w., 2015

4-65. Niemcy, Bawaria, Schwangau, Zamek 
Hohenschwangau, neoklasycystyczna fontanna z lwami 
(Loewenbrunnen) odlana z żelaza wg projektu Ludwiga 
Schwanthalera w 1. poł. XIX w., 2012

4-66. Polska, Małopolska, Tarnów, Park Strzelecki, 
fontanna Hebe z Lwami wyk. w 1912 r. w stylu 
klasycznym, cztery lwy podpierają misę z posągiem Hebe, 
greckiej bogini młodości, 2020
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4-67. Niemcy, Brema, 
rynek, Nowy Ratusz zbud. 

w latach 1909-1913, 
główny portal, nad nim 

dwa lwy trzymające herb 
miasta, 2018

4-69. Niemcy, Brema, 
katedra pw. św. Piotra, 

u dołu zachodniej fasady 
posąg lwa walczącego ze 

smokiem, dzieło Petera 
Fuchsa, zbliżenie, 2018

4-68. Niemcy, Brema, 
katedra pw. św. Piotra, 
u dołu zachodniej fasady 
posąg lwa z upolowaną 
kozą, dzieło Petera Fuchsa 
(1829-1898), nad nim 
posąg Mojżesza, 2018
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4-70. Węgry, Budapeszt, 
Buda, pomnik króla 
Stefana I obok Baszty 
Rybackiej, wzniesiony 
w 1906 r. wg projektu 
A. Strobla i F. Schuleka, 
w narożnikach podstawy 
cztery lwy, 1971

4-71. Rumunia, 
Wołoszczyzna, Sinaia, 
zamek królów rumuńskich 
Peles zbud. w latach  
1873-1883, podest 
z posągami lwów 
trzymających tarcze 
herbowe, w dali góry 
Bucegi, 1975 

4-72. Niemcy, Saksonia, 
Muskauer Park, brązowy 

posąg lwa z 1857 r. przed 
zamkiem książąt Pückler-

-Muskau, na obszarze 
niemiecko-polskiego parku 

pod patronatem  
UNESCO, 2011
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4-73. Niemcy, Berlin, 
Wyspa Muzeów, Nowe 
Muzeum (Neues Museum), 
brązowy posąg lwa przed 
muzeum, dzieło Augusta 
Gaula z 1904 r., 2018 

4-75. Białoruś, Witebsk, 
statua lwa z brązu (jedna 
z czterech) umieszczona 
w 2010 r. przy wejściu 
na most Puszkina, zbud. 
w 1961 r., 2017 

4-74. Macedonia 
Północna, Skopje, posąg 

lwa z brązu na cokole 
pomnika Aleksandra 

Macedońskiego, 
odsłoniętego w 2011 r., 

2013



62

4-76. Polska, Warszawa, 
Rynek Starego Miasta, 
narożna kamienica Pod 
Lwem, płaskorzeźba lwa 
z tarczą herbową rodziny 
Czempińskich, właścicieli 
domu w XVIII w., widok 
od frontu, 2020

4-77. Polska, Warszawa, 
Rynek Starego Miasta, 

Kamienica Klucznikowska, 
płaskorzeźba lwa z tarczą 

herbową na fasadzie 
kamienicy, wyk. w 1953 r., 
nawiązująca do wcześniej 

istniejącej, 2020

4-78. Polska, Warszawa, 
Pałac Prezydencki, 
na pierwszym planie 
lewa para kamiennych 
lwów, dzieło Landiniego 
z 1821 r., z prawej pomnik 
ks. Józefa Poniatowskiego, 
dzieło Thorvaldsena 
z 1829 r., 2020
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4-81. Polska, Warszawa, 
Łazienki Królewskie, widok 

z amfiteatru na Pałac na 
Wyspie zbud. w latach 

1772-1793, z lewej 
kamienny lew stylizowany 

na sfinksa, powstały 
w latach 1785-1790, 2020

4-80. Polska, Warszawa, 
Łazienki Królewskie, Pałac 

na Wyspie, północny taras, 
posąg lwa na schodach 

przy tarasie, wyk. w 2. poł. 
XVIII w. wg projektu 

Charlesa Le Bruna, 2020 4-79. Polska, Warszawa, 
pałac Lubomirskich, 
kamienny posąg lwa 
(jeden z czterech), dzieło 
Mieczysława Lubelskiego 
z 1924 r., 2020
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4-84. Polska, Warszawa, 
Łazienki Królewskie, 

Świątynia Egipska, cztery 
żeliwne lwy służące jako 

fontanny, stylizowane 
na sfinksy, 2020

4-83. Polska, Warszawa, 
Łazienki Królewskie, 

Świątynia Sybilli, jeden 
z dwóch żeliwnych lwów 

z 1822 r., stylizowany 
na egipskiego sfinksa, 

w zbliżeniu, 2020 

4-85. Polska, Lubelszczyzna, 
Puławy, zespół pałacowo-
-parkowy, Świątynia Sybilli, 
zbliżenie wyk. z czerwonego 
porfiru posągu lwa stylizo-
wanego na sfinksa, dar cara 
Aleksandra I z 1805 r., 1981

4-82. Polska, Warszawa, 
Łazienki Królewskie, Stara 
Pomarańczarnia, posąg 
lwa (jeden z dwóch) 
z końca XVIII w. przy 
bramie, stylizowany na 
egipskiego sfinksa, 2020



65

4-87. RPA, Wschodnia 
Prowincja Przylądkowa, 
Port Elizabeth, Plac 
Donkina, mozaika 
z motywami afrykańskimi 
przylegająca do Piramidy, 
wyk. w latach 1990-2000, 
lew w centrum grupy 
zwierząt, 2019

4-88. RPA, Wschodnia 
Prowincja Przylądkowa, 

Port Elizabeth, Plac 
Donkina, mozaika 

z motywami afrykańskimi 
przylegająca do Piramidy, 

fragment z motywem 
lwów i żyraf, 2019

4-86. RPA, Kapsztad, 
Zamek Dobrej 
Nadziei z XVII w., lwy 
na bramie prowadzącej 
na przedzamcze, 2019
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4-90. RPA, Zachodnia 
Prowincja Przylądkowa, 
Mossel Bay, Kompleks 
Muzealny im. Bartłomieja 
Diaza, Muzeum Muszli, 
rzeźba Lew autorstwa 
Gladys de Meillon, 2019

4-89. RPA, Zachodnia 
Prowincja Przylądkowa, 

Franschhoek, nowoczesne, 
stylizowane, brązowe 

posągi dwóch lwów przed 
hotelem Leeu House (Dom 

Lwa w Afrikaans), 2019

4-91. Indie, Uttar Pradesh, 
Waranasi, Świątynia Matki 
Indii (Bharat Mata Mandir) 

zbud. w 1936 r., obraz 
przedstawiający Matkę 

Indii z lwem, 2015
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ku Zamek Dobrej Nadziei w Kapsztadzie jest 
najstarszym zachowanym budynkiem kolonial-
nym w RPA. Wejścia na jego teren strzegą rzeź-
by dwóch lwów leżących na postumentach 
[4-86]. Wśród współczesnych wyobrażeń lwa, 
jakie miałem okazję zobaczyć w RPA, znajdu-
ją się: interesująca mozaika w Port Elizabeth 
[4-87, 4-88], stylizowane, metalowe rzeźby 
w Franschhoek [4-89] i naturalistyczna rzeźba 
w muzeum w Mossel Bay [4-90].

W zbudowanej w 1936 r. w Varanasi (Indie) 
Świątyni Matki Indii widzimy obraz przedsta-
wiający Boginię Matkę Indii z lwem, będącym 
symbolem kraju [4-91]. Niewątpliwie wią-
że się to z faktem, że oficjalnym godłem In-
dii jest, od roku 1950, głowica filaru cesarza 
Ashoki (Lion Capital of Ashoka Pillar) powstała 
w 250 r. p.n.e. w miejscowości Sarnath opodal 
Varanasi, na której znajdują się cztery indyjskie 
lwy (widziałem tę piękną rzeźbę w muzeum 
w Sarnath, ale wykonanie zdjęcia okazało się 
niemożliwe). Przy tej okazji zwróćmy uwagę 
na jeszcze jeden interesujący fakt. Otóż lew 
ma w Indiach godnego rywala w postaci ty-
grysa, który jest od niego większy i ponad 
czterokrotnie liczniejszy (ok. 3000 tygrysów 
wobec ok. 700 lwów żyjących w jednym Parku 
Narodowym Gir Forest w zachodnich Indiach). 
I chociaż tygrys jest od roku 1972 Narodowym 
Zwierzęciem Indii, to nie on, a właśnie lew jest 
symbolem tego kraju, odwiecznym obiektem 
kultu i przedmiotem niezliczonych dzieł sztu-
ki, krótko mówiąc, w tym wirtualnym meczu 
bije on tygrysa na głowę. Jest to najlepszym 

wykładnikiem szacunku, jakim cieszy się nasz 
bohater w Indiach. 

Personifikacją Wielkiej Brytanii jest Brytania 
(Britannia), kobieta w hełmie, trzymająca trój-
ząb i tarczę. Postać ta, mająca swe początki 
w czasach rzymskich, występuje często w bry-
tyjskiej sztuce nowożytnej, głównie w rzeźbie 
i medalierstwie, a jej wiernym towarzyszem 
jest Brytyjski Lew [4-92], symbolizujący Zjedno-
czone Królestwo, a w pewnym okresie również 
całe brytyjskie imperium. 

4-92. Polska, 
Lublin, srebrna moneta 

wyemitowana przez 
Wielką Brytanię w 2021 r., 
przedstawiająca Brytanię 

(kobiecą personifikację państwa) 
w towarzystwie lwa, 2 funty, 

rewers, w posiadaniu 
autora, 2021
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Literatura

Nietrudno się domyślić, że lew często wystę-
puje również i w tej dziedzinie ludzkiej twór-
czości i z reguły przedstawiany jest bardzo po-
zytywnie. 

Jedną z najstarszych opowieści, przypisywa-
ną Ezopowi, jest historia zbiegłego niewolni-
ka Androklesa, który wyciągnął kolec z łapy 
lwa, co stało się początkiem ich przyjaźni. Los 
sprawił, że kiedy po latach Androkles został 
schwytany i za karę rzucony lwom na pożarcie, 
na rzymskiej arenie spotkał swego przyjaciela, 
który przytulił się do niego. Wzruszony cesarz 
darował obydwu bohaterom życie. 

Na podstawie tej opowieści G.B. Shaw napi-
sał sztukę Androkles i Lew, wielokrotnie wysta-

5. LWY W KULTURZE I BIZNESIE

Z wędrówki przez wieki i kraje jasno wynika, 
że trwająca od wieków fascynacja człowieka 
lwem jako symbolem potęgi, męstwa, honoru 
i królewskiego majestatu znalazła bogate od-
zwierciedlenie w sztuce – rzeźbiarstwie, ma-
larstwie, grafice. A zatem nie dziwi fakt, że tę 
fascynację możemy dostrzec również w innych 
dziedzinach kultury, takich jak literatura i sztu-
ka filmowa. Wizerunek lwa wykorzystywany 
jest również szeroko w działalności gospodar-
czej człowieka, począwszy od działów mają-
cych związki ze sztuką, takich jak emisja monet 
lub znaczków pocztowych, a skończywszy na 
obszarach czysto komercyjnych, takich jak pro-
dukcja zabawek i maskotek, sprzedaż pamią-
tek czy też reklama lub oznaczanie najróżniej-
szych wyrobów lub usług. 

5-01. Polska, Lublin, znane 
książki (wersja polska)  
poświęcone w całości lub 
w części lwom, autorstwa  
J. Adamson, J. Kessela, 
A. Daudeta i D. B. Joubertów, 
w posiadaniu autora, 2020
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wianą, a także zekranizowaną 
w 1953 r. Polowanie na lwy 
w Algierii opisuje w krzywym 
zwierciadle francuski pisarz 
Alfons Daudet w znakomitej 
powieści Tartaren z Tarasko-
nu z 1872 r. [5-01], która ma 
stałe miejsce w klasyce litera-
tury. Została ona trzykrotnie 
zekranizowana w latach 1908, 
1934 i 1962.

W nowszych czasach dużym 
powodzeniem cieszyła się i cie-
szy nadal powieść z gatunku 
fantasy autorstwa brytyjskiego 
pisarza C.S. Lewisa pt. Lew, 
Czarownica i Stara Szafa z roku 
1950, będąca pierwszą częścią 
cyklu pt. Opowieści z Narnii, 
w której lew Aslan odgrywa 
wybitnie pozytywną rolę. Bar-
dzo udaną filmową adapta-
cję tej powieści zrealizowano 
w roku 2006. 

Znana powieść francuskiego 
pisarza Josepha Kessela z 1958 
roku pt. Lew, opowiadająca 
o przyjaźni małej dziewczynki 
i lwa w scenerii jednego z kenij-
skich parków narodowych [5-
01], została zekranizowana 
w 1962 r. Na niektórych wąt-
kach tej powieści oparty jest 
również wspomniany wcześniej 
film Mia i Biały Lew z 2018 r. 

Przyjaźń chłopca z  białym 
lwiątkiem stała się motywem 

książki dla dzieci autorstwa 
Michaela Morpurgo The But-
terfly Lion, wydanej w Wielkiej 
Brytanii w 1996, wystawianej 
również w tym kraju jako sztu-
ka teatralna.

Dużą wartość mają książki 
o charakterze literatury faktu, 
których autorzy opisują wła-
sne przeżycia z lwami. Jedną 
z pierwszych pozycji w tej ka-
tegorii była książka napisana 
przez Joy Adamson pt. Moja 
Lwia Rodzina (Born Free), 
w której autorka interesująco 
opowiada o przyjaźni z lwicą 
Elzą, którą odchowała na te-
renie Kenii od kilkutygodnio-
wego kociaka aż do dorosłości 
i macierzyństwa [5-01]. Opu-
blikowana w roku 1960 książ-
ka została zekranizowana już 
po sześciu latach. 

Derek i Beverley Joubertowie, 
autorzy znakomitych filmów 
przyrodniczych, poświęcają dużo 
uwagi lwom w swojej książce 
Dzienniki Afrykańskie, opubli-
kowanej w roku 2001 [5-01].

Film i telewizja

Lwy cieszą się względami X 
Muzy jak mało kto. Już jako 
dziecko oglądałem z rado-
ścią niespełna 10-sekundowy 
wstęp do każdego filmu wypro-

dukowanego przez wytwórnię 
Metro-Goldwyn-Mayer  – gło-
wę dwukrotnie ryczącego lwa 
w aureoli złotej taśmy filmo-
wej. Od zarania sztuki filmowej 
lwy były popularnym tematem 
filmów, o czym świadczy choć-
by fakt, że wszystkie wymie-
nione znaczące książki o lwach 
zostały, przynajmniej raz, ze-
kranizowane. 

Prawdziwie złotą erę filmów 
o lwach otworzyła techni-
ka animacji. Wyprodukowa-
ny w roku 1994 przez studio 
Walta Disneya wybitny film 
The Lion King (Król Lew), bę-

5-02. Polska, 
Lublin, srebrna moneta 

przedstawiająca Króla Lwa, 
wyemitowana przez Niue 
w 2019 r. z okazji 25-lecia 
powstania filmu pod tym 
tytułem, 2 dolary, rewers, 

w posiadaniu autora, 
2019
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dący lwią wersją szekspirowskiego Hamleta, 
okazał się wielkim sukcesem artystycznym i fi-
nansowym, a jego 25-lecie uczczono okolicz-
nościową monetą [5-02]. Zrealizowano dwie 
dalsze części tego filmu w latach 1998 i 2004, 
a w roku 2019 – remake oryginalnej wersji 
z 1994 roku, stworzony wyłącznie za pomo-
cą zaawansowanej techniki komputerowej CGI 
(computer-generated imagery). 

Sukcesy lwa w kinematografii animacyjnej 
nie ograniczyły się tylko do filmów z serii The 
Lion King. W cieszącej się dużą popularnością 
czteroczęściowej serii filmowej Madagascar, 
wyprodukowanej przez wytwórnię Dream-
Works w latach 2005-2019, jedną z głównych 
postaci jest sympatyczny lew Alex z nowojor-
skiego zoo, który wraz z przyjaciółmi trafia aż 
na Madagaskar, a potem we wschodniej Afryce 
spotyka się ze swoimi dzikimi pobratymcami. 

Warto dodać, że jeden z prestiżowych fe-
stiwali filmowych nazywa się Lwy z Cannes 
(Cannes Lions) [5-03], a główną nagrodą dla 
najlepszego filmu zaprezentowanego na do-
rocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmo-
wym w Wenecji jest od roku 1949 Złoty Lew 
(Leone d’oro).

Autorzy ostatnio opracowanej witryny Lions 
in Movies (lion_roar.tripod) wymieniają ogó-
łem 54 filmy fabularne, w których występują 
lwy: w 34 jako postaci pierwszoplanowe i w 20 
jako drugoplanowe (liczba filmów o lwach jest 
w rzeczywistości jeszcze większa). 

Oprócz filmów, w których lwy są pozytywny-
mi bohaterami, witryna ta prezentuje również 
obrazy z gatunków horroru lub thrillera, w któ-
rych lwy zagrażają ludziom, takie jak Uncaged 
(2016), opowiadający o monstrualnym lwie 
terroryzującym Amsterdam lub Savage Harvest 
(1981) albo Prey (2006), w których krwiożer-
cze lwy oblegają ludzi zamkniętych w domu 
albo samochodzie. 

Najbardziej mrożącym krew w żyłach filmem 
(i to nie ze względu na treść, a horror w trakcie 
realizacji) jest jednak Roar, nakręcony w latach 
1974-1981 przez znaną aktorkę Tippi Hedren, 
jej męża Noela Marshalla i dorosłe dzieci oby-
dwojga. Pomysł filmu powstał w roku 1969 
w RPA, kiedy małżeństwo aktorskie zobaczyło 
opuszczony dom opanowany przez lwy i na-
stępnie stworzyło scenariusz nawiązujący do 
tego wydarzenia. Obraz został uznany za naj-
bardziej niebezpieczny film, jaki kiedykolwiek 

5-03. Francja, Lazurowe 
Wybrzeże, Cannes, widok 
z promenady la Croissette 
na fasadę Pałacu Festiwa-
lowego w trakcie trwania 
festiwalu Cannes Lions, 
2016
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wyprodukowano! Reklama filmu brzmiała: 
„Żadne zwierzę nie zostało skrzywdzone pod-
czas kręcenia tego filmu, ale 70 członków eki-
py już tak”. Istotnie, tyle osób odniosło więk-
sze lub mniejsze obrażenia podczas kręcenia 
scen z udziałem 150 lwów i innych wielkich 
kotów. Cudem nikt nie zginął. Ostatecznie film 
nie odniósł komercyjnego sukcesu, a Tippi za-
łożyła fundację na rzecz pomocy wielkim ko-
tom, działającą do dziś. 

Ostatnim lwim przebojem jest francuski film 
o przesłaniu wybitnie pozytywnym, zaprezen-
towany po raz pierwszy w październiku 2021 
roku, Wilk, Lew i Ja (The Wolf and the Lion). 
Opowiada on o zawiązanej wśród lasów ka-
nadyjskich przyjaźni młodej studentki Almy 
z lwiątkiem i wilczątkiem.

Z rankingów filmów o lwach opublikowa-
nych przez różne instytucje wynika, że ludzie 
zdecydowanie wolą oglądać lwy w roli pozy-
tywnych bohaterów. W klasyfikacjach filmów 
o lwach sporządzonych przez portale Asilia 
i List Challenges czołowe pozycje zajmują takie 
filmy jak The Lion King oraz, co ciekawe, filmy 
dokumentalne nakręcone przez małżeństwo 
Joubertów oraz obrazy stworzone na pod-
stawie prawdziwych wydarzeń, takie jak Born 
Free (1966) czy Christian the Lion (2006) opo-
wiadające o przyjacielskich więzach pomiędzy 
lwami i wychowującymi je ludźmi. 

Jak wynika z tych zestawień, lwy są główny-
mi bohaterami nie tylko licznych filmów fabu-
larnych, ale również wielu znakomitych filmów 
przyrodniczych powstałych w XX i XXI wieku, 
których autorzy dokumentują życie rodzinne, 
polowania i zwyczaje stad lwów zamieszkują-
cych wschodnią Afrykę. 

Należy pamiętać, że jednym z pierwszych 
pełnometrażowych, przyrodniczych filmów 
dokumentalnych nakręconych w technicolo-
rze był doskonały obraz The African Lion (Lew 
Afrykański) w reżyserii Jamesa Algara, wypro-
dukowany przez studio Walta Disneya w roku 
1955, jeszcze za życia niezapomnianego Wal-
ta. Film był rezultatem 30-miesięcznej pracy 
ekipy filmowej w Tanzanii, Kenii i Ugandzie. 

W nowszych czasach znakomite filmy doku-
mentalne o lwach stworzyło wspomniane już 
małżeństwo Beverley i Dereka Joubertów, pra-
cujące w Botswanie dla Towarzystwa National 
Geographic. Należą do nich tak znane obrazy 
jak: Eternal Enemies – Lions and Hyenas (1992), 
Relentless Enemies (lwy kontra bawoły, 2006), 
The Last Lions (2011) i Game of Lions (2013). 
Filmy Joubertów oraz innych operatorów two-
rzących filmy dokumentalne o lwach, pokazy-
wane są regularnie w telewizji, zwłaszcza na 
kanałach National Geographic Wild, Animal 
Planet i BBC Earth, a najciekawsze ujęcia pu-
blikowane są w miesięczniku National Geo-
graphic. Filmy te poszerzyły w dużym stopniu 
naszą wiedzę o lwach i ich zwyczajach. 

Cała ta twórczość filmowa i telewizyjna, 
wsparta przez wybitne autorytety, takie jak bry-
tyjski pisarz i twórca filmowy sir David Atten-
borough, przyczynia się w znacznym stopniu 
do ochrony środowiska lwów i innych dzikich 
zwierząt, niezbędnej dla ocalenia ich przez za-
gładą. 

Filatelistyka

Lwy były od dawna motywem na znaczkach 
pocztowych służących do celów obiegowych 
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5-08. Polska, Lublin, sześcioznaczkowy blok z wize-
runkami lwów, wyemitowany przez Mali w 2016 r., 
nominały 50-10000 franków, wersja 2., w posiadaniu 
autora, 2019

5-04. Polska, Lublin, zna-
czek obiegowy (pieczę-
towany) z wizerunkiem 
lwa, wyemitowany przez 
Nigerię, 30 nairas,  
w posiadaniu autora, 2019 

5-05. Polska, Lublin, zna-
czek obiegowy z wizerun-
kiem lwów wyemitowany 
przez b. Czechosłowację 
z okazji 50-lecia Praskiego 
Zoo, 1 korona,  
w posiadaniu autora, 2019

5-06. Polska, Lublin, jedno-
znaczkowy blok z wizerun-
kiem lwa, wyemitowany 
przez Republikę Gwinei 
w 2002 r., nominał 6000 
franków, w posiadaniu 
autora, 2019

5-07. Polska, Lublin, sześcioznaczkowy blok 
z wizerunkami lwów, wyemitowany przez Mali 
w 2016 r., nominały 50-10000 franków, wersja 1., 
w posiadaniu autora, 2019
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[5-04, 5-05]. Ostatnio notu-
jemy w krajach afrykańskich 
znaczny wzrost emisji znacz-
ków z podobiznami lwów [5-
06–5-08]. 

Wydają się one spełniać 
w większym stopniu funkcje 
komercyjne niż obiegowe, jako 
reklama atrakcji turystycznych 
kraju lub pamiątka dla tury-
stów odwiedzających dany 
kraj. Należy jednak przyznać, 
że edycja ich stoi na wysokim 
poziomie, jak to możemy zo-
baczyć na przykładzie blocz-
ków wydanych przez Republi-
kę Mali w roku 2016 [5-07, 
5-08], na których bardzo sta-
rannie dobrano i zreproduko-
wano fotografie lwów w róż-
nych stadiach życia. 

Numizmatyka

Wizerunki lwów występo-
wały od dawna na monetach, 
głównie jako stylizowane go-
dło wielu krajów. 

W XXI wieku coraz częściej 
widzimy na monetach emito-
wanych przez kraje afrykańskie 
prawdziwe lwy, przedstawiane 
jako element fauny tych kra-
jów, będący atrakcją turystycz-
ną. Szczególnym zaintereso-
waniem kolekcjonerów cieszą 
się monety z serii Wielka Piątka 

5-09. Polska, 
Lublin, srebrna 

moneta z serii Wielka 
Piątka wyemitowana przez 
Wybrzeże Kości Słoniowej 
w 2016 r., wybita w Belgii 
(Mauquoy), samiec lwa, 
5000 franków, rewers, 
w posiadaniu autora, 

2017

5-10. Polska, Lublin, 
srebrna moneta z serii 

Wielka Piątka wyemitowana 
przez RPA w 2019 r., samiec 

lwa, 5 randów, awers, 
w posiadaniu autora,  

2019

Afryki (lew, słoń, nosorożec, 
lampart, bawół – uznane za 
najgroźniejszych mieszkańców 
Czarnego Lądu). Lwy tradycyj-
nie inaugurują każdą taką se-
rię, jak to możemy zobaczyć 
w przypadku pięknej monety 
wyemitowanej przez Wybrze-
że Kości Słoniowej w 2016 
roku, wybitej przez renomo-
waną belgijską mennicę Mau-
quoy w stylu antique finish 
[5-09]. Niekwestionowanym 
liderem w ukazywaniu Wielkiej 
Piątki z lwami na czołowych 
miejscach jest jednak RPA, któ-
ra w latach 2019-2020 wyemi-
towała (i wybiła) cztery takie 
serie [5-10, 5-11, 5-12, 5-13].

Lwy znajdują się też na mo-
netach wyemitowanych przez 
wiele innych krajów afrykań-
skich, takich jak Republika 
Kongo [5-14], Mozambik [5-
15], Gabon, Demokratyczna 
Republika Kongo i Czad. 

Monety z lwem emitowa-
ne są również przez niektóre 
państwa spoza Afryki, takie jak 
Kanada [5-16] czy Niue Island, 
maleńka wyspa na Pacyfiku, 
będąca zawodowym emiten-
tem numizmatów wybitych 
w mennicach krajów europej-
skich. Wysepka ta wyemito-
wała bardzo ładny kolorowy 
wizerunek samca lwa [5-17], 



5-11. Polska, Lublin, 
srebrna moneta 

z serii Płomienna Wielka 
Piątka wyemitowana przez 

RPA w 2019 r., samiec 
lwa, 5 randów, awers, 
w posiadaniu autora,  

2020

5-12. Polska, Lublin,  
srebrna moneta z serii 

Krugerrand – Wielka Piątka 
wyemitowana przez RPA 

w 2019 r., samiec lwa, rewers, 
w posiadaniu autora, 2020

5-16. Polska, Lublin, 
srebrna moneta z serii 

Liść Klonowy wyemitowana 
przez Kanadę w 2021 r., 

przedstawiająca samca lwa, 
nominał 5 dolarów, rewers, 

w posiadaniu autora,  
2021

5-13. Polska, Lublin, 
srebrna moneta z serii 

Krugerrand – Wielka Piątka – 
Młode Zwierzęta wyemitowana 
przez RPA w 2020 r., lwiątko, 
rewers, w posiadaniu autora, 

2020

5-14. Polska, 
Lublin, złota moneta 

wyemitowana przez Republikę 
Kongo w 2016 r. w serii Parki 

Narodowe – Duma Afryki, 
samiec lwa, 100 franków, 

rewers, w posiadaniu 
autora, 2019

5-15. Polska, Lublin, 
srebrna moneta 

wyemitowana przez Mozambik 
w 2015 r., przedstawiająca 

samca lwa, nominał 5 meticali, 
rewers, w posiadaniu autora, 

2020
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a ostatnio piękny numizmat 
przedstawiający lwicę w świe-
tle księżyca, wybity przez Men-
nicę Polską w stylu antique fi-
nish [5-18]. 

W niektórych państwach, na 
przykład w RPA, wizerunek lwa 
zobaczyć można również na 
banknotach [5-19]. 

Pamiątki, przedmioty 
codziennego użytku  
i reklama

Lwy stanowią, obok słoni, 
najczęstszy motyw pamiątek 
z motywami zwierzęcymi, ja-

5-17. Polska, Lublin, srebrna 
moneta wyemitowana przez 
Niue w 2017 r., samiec lwa, 

2 dolary, rewers, w posiadaniu 
autora, 2019

5-18. Polska, 
Lublin, srebrna moneta 

wyemitowana przez Niue 
w 2021 r., wybita w Mennicy 

Polskiej, Lwica z serii Dzika 
Przyroda w Świetle Księżyca, 

5 dolarów, rewers, 
w posiadaniu autora, 

2021 

kie sprzedawane są turystom 
w krajach afrykańskich. Głów-
nie są to rzeźbione figurki 
lwów, które w jakimś stop-
niu odzwierciedlają tradycje 
afrykańskiej sztuki. Zwykle są 
one wykonane z drewna, jak 
to spotykamy w Kenii, Tan-
zanii czy RPA [5-20], rzadziej 
z oszlifowanego kamienia, jak 
w Zimbabwe [5-21]. Lew poja-
wia się również na ręcznie ma-
lowanych pamiątkach tekstyl-
nych, takich jak obrusy [5-22] 
lub serwetki [5-23]. Szacunek 
dla lwów przebija z sentencji 
na pamiątkowych szklankach 

5-19. RPA, Kapsztad, 
banknot z wizerunkami 

samca lwa (na pierwszym 
planie) i lwicy (na drugim 

planie) wyemitowany 
przez South Africa Reserve 
Bank, 50 randów, rewers, 

w posiadaniu autora, 2019 
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5-20. RPA, Mpumalanga, 
kanion rzeki Blyde (Three 

Rondavels), stoisko 
handlowe, figurka lwa 
wyk. z drewna, wyrób 
ludowy, w posiadaniu 

autora, 2019

5-21 Zimbabwe, Harare, 
bazar, figurka lwa 

wyk. ze szlifowanego 
kamienia, wyrób ludowy, 

w posiadaniu autora, 1997

5-24. RPA, Kwa Zulu-Natal, 
miejscowość Santa Lucia, 

sklep z pamiątkami, szklan-
ka z wizerunkami lwów  

i sentencjami (Advice from 
a LION), 2019

5-22. RPA, Mpumalanga, 
kanion rzeki Blyde (Three 
Rondavels), stoisko 
handlowe, ręcznie 
malowany obrus z Wielką 
Piatką, lew drugi od 
dołu, wyrób ludowy, 
w posiadaniu autora, 2019

5-23. RPA, Mpumalanga, 
kanion rzeki Blyde (Three 

Rondavels), stoisko 
handlowe, malowana 

serwetka z wizerunkiem 
lwa, w posiadaniu autora, 

2019
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5-30. Polska, Lublin, komplet pościeli 
wyprodukowany przez firmę Lunaho-
me, Polska, fragment prześcieradła, 
w posiadaniu autora, 2020

5-31. Polska, Lublin, 
brulion z fotografiami 
lwa i lwicy na okładce, 
wyprodukowany 
w Chinach, w posiadaniu 
autora, 2020

5-32. Polska, Lublin,  
lew – znak firmowy 
samochodu Peugeot, 
umieszczony na tylnej 
części karoserii,  
2021

5-29. Szwecja, Sztokholm, 
centrum miasta, olbrzymia 

figura lwa reklamująca 
piwo, 1985

5-33. Polska, Lublin, lokal 
jednej z filii międzynarodowe-
go banku ING (Internationale 
Nederlanden Groep),  
firmowany przez dwie  
podobizny lwów, 2020

5-25. Polska, Lublin, 
breloczek na klucze 
w postaci lwa, wyprod. 
przez firmę Schou, Dania, 
w posiadaniu autora, 2020

5-26. Polska, Lublin, maskot-
ka pluszowa w kształcie lwa 
spełniająca funkcję piórnika, 
wyprodukowana w Chinach, 
w posiadaniu autora, 2019

5-27. Polska, Lublin, gipsowa 
figurka lwa z lwiątkiem 
(nawiązująca do filmu Król Lew) 
wyprodukowana w Niemczech, 
w posiadaniu autora, 2015

5-28. Polska, Lublin, 
baton czekoladowy Lion 
wyprodukowany przez 
firmę Nestle, 2020
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sprzedawanych w RPA, takich jak „Lew drze-
mie w sercu każdego dzielnego człowieka” lub 
„Lepiej być lwem przez jeden dzień, niż owcą 
przez całe życie” [5-24]. 

We wszystkich krajach świata, niezależnie od 
tego, czy kiedykolwiek żyły w nich lwy, czy też 
nie, produkowane są tysiące, a może miliony 
różnych figurek, gadżetów, maskotek i zaba-

wek w kształcie lwa lub z jego wizerunkiem 
[5-25–5-27]. Wizerunki lwów reklamują niezli-
czone towary i usługi, począwszy od batonów 
czekoladowych [5-28], piwa [5-29], pościeli 
[5-30] czy brulionów [5-31], a skończywszy 
na uznanych markach samochodów [5-32] 
czy też usługach potężnych banków o zasięgu 
międzynarodowym [5-33]. 
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lemat, kogo wybrać, rozstrzygnęła najtrafniej 
Armenia. W jej godle występują zgodnie lew 
i orzeł. Należy przy tym podkreślić, że w prze-
ciwieństwie do większości krajów, zwierzęta 
w godle Armenii nie są stylizowane i w gruncie 
rzeczy są bardzo podobne do swych żywych 
pierwowzorów [6-04]. 

Patron niezwykłego miasta

W odległości niewiele ponad 200 km od Lu-
blina, w którym mieszkam, ale już na terytorium 
Ukrainy, znajduje się piękne miasto o bogatej 
historii, malowniczo położone wśród wzgórz 
Pogórza Karpackiego [6-05], którego histo-
ryczne centrum od roku 1998 znajduje się na 
liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mia-
stem tym, liczącym obecnie ponad 700 tysięcy 
mieszkańców, jest Lwów, znajdujący się od po-
czątku swego istnienia pod patronatem lwa, 
który użyczył mu nie tylko nazwy, herbu i flagi, 
ale również odwagi i szlachetności, którymi 
to zaletami odznaczali się i nadal odznaczają 
jego mieszkańcy. Według istniejących przeka-
zów miasto zostało założone w 1251 r. przez 
władcę Rusi Daniela I Halickiego [6-06], któ-
ry nazwał je na cześć swego syna Lwa. W XIV 
wieku weszło ono na ponad 400 lat w skład 
Królestwa Polskiego, w XVIII wieku zostało 
zaanektowane przez Cesarstwo Austriackie, 
a w XX wieku (po krótkim okresie panowania 
polskiego) przez Związek Radziecki. W roku 
1991 miasto weszło w skład pierwszego w hi-
storii niepodległego państwa ukraińskiego.

We Lwowie istnieje wiele mniejszych i więk-
szych figur i płaskorzeźb przedstawiających 
patrona miasta. Najsłynniejszy z nich to duży 

6. MAGICZNE WCIELENIA LWA

Symbolika: znak zodiaku, godło wielu 
państw i miast 

Już w starożytności podzielono okrąg nieba, 
a następnie kalendarz, na 12 części, którym 
przypisano odpowiednie symbole, czyli znaki 
zodiaku, które stały się podstawą astrologii 
i sporządzania horoskopów. Jednym z tych 
znaków jest Lew, na ogół wiązany z pomyślny-
mi przepowiedniami [6-01]. Ze znakami zodia-
ku powiązany jest tarot, popularna w minio-
nych wiekach gra w karty, służąca zarazem do 
wróżenia i stawiania horoskopów. Wizerunek 
lwa widzimy na karcie numer XI, która symbo-
lizuje siłę (moc) i przedstawia lwa ujarzmione-
go przez kobietę. Dokonała ona tego siłą woli, 
bez użycia przemocy i obecnie jest zaprzyjaź-
niona z królewskim zwierzęciem [6-02]. 

Lew występuje w herbach kilkudziesięciu kra-
jów i kilkuset miast na wszystkich kontynen-
tach. Przykładowo, do krajów, w których lew 
stanowi główny motyw lub fragment godła, 
należą: Anglia, Belgia, Bułgaria, Czad, Czar-
nogóra, Czechy, Dania, Dominikana, Estonia, 
Finlandia, Hiszpania, Holandia, Kenia, Kongo, 
Luksemburg, Indie, Iran, Maroko, Norwegia, 
Sierra Leone, Sri Lanka, Szkocja. Lew jest rów-
nież częstym godłem rodów arystokratycz-
nych, jak to możemy zaobserwować na fresku 
w Kościele Pokoju w Świdnicy, znajdującym się 
pod patronatem UNESCO [6-03].

Najpoważniejszym konkurentem lwa do wy-
stępowania w charakterze godła jest niewąt-
pliwie orzeł, któremu przypisuje się również 
takie lwie cechy, jak odwagę i szlachetność. Dy-
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6-01. Polska, Lublin, 
srebrna moneta 

wyemitowana przez Niue 
w 2020 r., wybita w Mennicy 

Polskiej, przedstawiająca Lwa – 
znak zodiaku, 1 dolar, rewers, 

w posiadaniu autora, 2020

6-02. Polska, Lublin, srebrna 
moneta Kamerunu z 2021 r., 

z kartą do tarota nr XI 
symbolizującą siłę (moc), 

ukazująca lwa poskromionego 
przez kobietę, 1000 franków, 

rewers, w posiadaniu autora, 2021

6-04. Polska, Lublin, srebrna 
moneta Ceramika Grecka 

wyemitowana przez Republikę 
Armenii w 2018 r., wybita 

w Mennicy Polskiej,  
1000 drachm, awers, 

w posiadaniu autora, 2020 

6-03. Polska, Dolny Śląsk, Świdnica, 
Kościół Pokoju z XVII w., loża 
Hochbergów, malowidło ukazujące 
czeskiego lwa – element herbu 
Hochbergów z maksymą  
PAR ANIMO ROBUR (Duch równy  
sile fizycznej), 2011
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posąg lwa pierwotnie trzymającego w łapach 
tarczę herbową, który ufundował miejscowy 
patrycjusz Stanisław Szolc, a wyrzeźbił w roku 
1591 Andreas Bemer [6-07]. Lew ten został 
ustawiony na rynku przed średniowiecznym 
ratuszem i od roku 1618 znany był jako Lew 
Lorencowiczowski. Na uwagę zasługuje stoż-
kowaty pysk, przypominający niektóre wcze-
śniejsze dzieła sztuki starożytnej i średnio-
wiecznej, głównie z Półwyspu Iberyjskiego. 
Po zbudowaniu nowego ratusza w XIX wieku 
lew został przeniesiony na Wzgórze Zamkowe, 
a przed ratuszem, po obu stronach głównego 
wejścia, ustawiono w roku 1880 dwa nowe 
posągi lwów autorstwa lwowskiego rzeźbia-
rza Tadeusza Barącza. Po zniszczeniu w cza-
sie II wojny światowej, posągi zostały zrekon-
struowane w roku 1948 przez ukraińskiego 
rzeźbiarza Eugeniusza Dzyndrę [6-08]. Lwy 
trzymają w łapach herb miasta, którym jest re-
alistyczny lew w bramie potężnej baszty. Wśród 
wielu innych posągów tych zwierząt znajdu-
jących się we Lwowie do najbardziej znanych 
należą dwa duże lwy pochodzące z XIX wieku 
[6-09], leżące po obu stronach głównego wej-
ścia do XVI-wiecznej Baszty Prochowej. 

Siłą Lwowa była zawsze jego wielokulturo-
wość, wieloetniczność i wielowyznaniowość. 
Przez stulecia mieszkający w mieście Pola-
cy, Ukraińcy, Ormianie i Żydzi, a okazjonalnie 
także Niemcy i Rosjanie, budowali w zgodzie 
jego potęgę ekonomiczną i kulturalną, a każdy 
dokładał do tego rozwoju wszystko, co miał 
najlepszego. W mieście panowała i panuje do 
dzisiaj tolerancja religijna, ma ono trzy kate-
dry: rzymskokatolicką, zwaną Katedrą Łacińską 
[6-10, 6-11], greckokatolicką [6-12] i ormiań-

ską [6-13], a poza tym cerkwie prawosławne 
[6-14] i kościoły ewangelickie. W razie zagro-
żeń – a na przestrzeni wieków było ich dużo 
– mieszczanie różnych narodowości bronili 
swego miasta solidarnie i skutecznie. Sprawi-
ło to, że miasto zyskało w Polsce przydomek 
Leopol Semper Fidelis (Lwów Zawsze Wier-
ny). W mieście rozwijała się nauka i sztuka, 
co zaowocowało powstaniem wielu niezwykle 
pięknych budowli [6-10–6-18], a także rozwo-
jem nauk ścisłych i technicznych, w których 
mieszkańcy Lwowa dokonali odkryć na skalę 
światową [6-19, 6-20]. Właśnie we Lwowie 
budziła się w XIX i XX wieku świadomość 
narodowa Ukraińców, często przy pomocy 
zaprzyjaźnionych Polaków, zwłaszcza w dzie-
dzinie literatury pięknej. Niestety, działaniom 
tym wiele szkód wyrządzili ekstremiści z obu 
stron. Obecnie Lwów jest miejscem budowa-
nia przyjaznych stosunków między Polakami 
i Ukraińcami, a niektóre bolesne fakty z nie tak 
odległej XX-wiecznej przeszłości są stopniowo 
wyjaśniane. A co na to lwy? Nic. Z kamiennymi 
pyskami obserwują sytuację, ciesząc się w du-
chu, że dwa blisko spokrewnione narody coraz 
lepiej się dogadują. A co czują teraz, 16 marca 
2022 roku? Uważają, że bohaterska obrona 
Ukraińców przeciwko bandyckiej agresji Rosji 
wzbudziła podziw Polaków i pragnienie bra-
terskiego współdziałania, które przetrwa dłu-
gie stulecia.

Należy dodać, że posągi symbolizujące Lwów 
znajdują się nie tylko w tym mieście. W Lubli-
nie, u podnóża zamku stoi piękny lew trzy-
mający herb Lwowa, wzorowany na pomniku 
z Cmentarza Orląt Lwowskich (polskich dzieci 
poległych w walkach o Lwów w 1919 roku), 
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6-05. Ukraina, Lwów, 
Wzgórze Zamkowe, Kopiec 
Unii Lubelskiej (413 m 
n.p.m.), widok ze szczytu 
na stare miasto, od lewej 
Cerkiew Wołoska, kościół 
Dominikanów, Katedra 
Łacińska i ratusz, 2017

6-06. Ukraina, Lwów, 
Plac Halicki, wzniesiony 
w 2001 r. pomnik króla 
Rusi Daniela I Halickiego, 
który w 1251 r. założył 
gród obronny Lwów, 
nazwany na cześć syna 
Lwa, 2017

6-08. Ukraina, Lwów, rynek, 
lwy trzymające herb  
Lwowa, znajdujące się 
przed ratuszem, 2017

6-07. Ukraina, Lwów, 
Wzgórze Zamkowe, pomnik 
lwa ufundowany przez 
Stanisława Szolca i wy-
rzeźbiony w 1591 r. przez 
Andreasa Bemera, dawniej 
stał przed ratuszem, 2005

6-09. Ukraina, Lwów, 
wejście do Baszty 

Prochowej (XVI w.) 
z posągami leżących 

lwów z XIX w.,  
2017
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6-10. Ukraina, Lwów, 
gotycka Katedra Łacińska 
zbud. w latach  
1360-1479, widok 
z zewnątrz, 2017 

6-11. Ukraina, Lwów, 
Katedra Łacińska, wnętrze, 

renesansowa  
Kaplica Kampianów  

(Jezusa Ubiczowanego)  
z XVI-XVII w., środkowa 

część ołtarza, 2005 

6-12. Ukraina, 
Lwów, archikatedra 

greckokatolicka św. Jura 
zbud. w stylu rokokowym 

w latach 1744-1772 
w miejscu zburzonej 

świątyni gotyckiej z XV w., 
2017

6-13. Ukraina, Lwów, 
katedra ormiańska, 

najstarsza część świątyni, 
na pierwszym planie 

dziedziniec z krużgankami 
arkadowymi z 1437 r., 

w tyle kopuła prezbiterium 
z lat 1356-1363, 2017
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6-16. Ukraina, Lwów, 
Kaplica Boimów, wnętrze, 
ołtarz, 2017

6-15. Ukraina, Lwów, 
renesansowa Kaplica 

Boimów obok Katedry 
Łacińskiej zbud. w latach 

1609-1615, widok 
z zewnątrz, fragment, 

2017

6-14. Ukraina, Lwów, Cerkiew Wołoska 
(Uspienska) zbud. w latach 1571-1629, 
składająca się z dzwonnicy (Wieża Korniakta, 
z prawej), cerkwi właściwej (z lewej) i Kaplicy 
Trzech Świętych Hierarchów, 2017
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6-17. Ukraina, Lwów, 
gmach Opery (Teatr Wielki 
Opery i Baletu) zbud. 
w latach 1897-1900 
w stylu eklektycznym 
wg projektu Zygmunta 
Gorgolewskiego, 2017

6-20. Ukraina, Lwów, 
budynek Starego Uniwer-
sytetu, medalion upamięt-
niający Stefana Banacha, 
światowej sławy polskiego 
matematyka, twórcę analizy 
funkcjonalnej, profesora 
Uniwersytetu Lwowskiego, 
2017

6-19. Ukraina, Lwów, 
tablica pamiątkowa 
na gmachu Apteki 
Mikolascha, w której 
polscy wynalazcy Ignacy 
Łukasiewicz i Jan Zah 
zapalili w 1853 r. po raz 
pierwszy na świecie lampę 
naftową, 2017

6-21. Polska, Lublin, 
pomnik lwa wyk. przez 
Witolda Marcewicza, 
odsłonięty w 1995 r., 
symbolizuje więź 
z rodakami we Lwowie, 
2019

6-18. Ukraina, Lwów, 
rynek, Czarna Kamienica 
(Rynek 4) zbud. w stylu 
renesansowym w latach 
1588-1589, 2017
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który symbolizuje więź z rodakami mieszkają-
cymi w Grodzie Lwa [6-21]. 
Sprawiedliwość nakazuje stwierdzić, że od lwa 
pochodzi wiele innych nazw miejscowości na 
całym świecie. Przykładowo, León – nazwa po-
łożonego w północnej Hiszpanii miasta – to 
po hiszpańsku „lew”, a Singapur – nazwa wie-
lomilionowej metropolii w Malezji – oznacza 
w języku sanskryckim „miasto lwa”. Nie prze-
szkadza to, że dla mnie właśnie Lwów zawsze 
pozostanie najbardziej niezwykłym i zasłużo-
nym miastem, którego nazwa wywodzi się od 
lwa.

Mityczne hybrydy

Hybryda w sensie biologicznym to miesza-
niec powstały w wyniku krzyżówki osobników 
należących do dwóch różnych gatunków. Na 
przykład lwy łatwo krzyżują się z innymi ga-
tunkami należącymi do rodzaju Panthera, ale 
nie to będzie przedmiotem naszych rozważań. 
Znacznie ciekawsze, przynajmniej w moim 
odczuciu, są mityczne istoty nadprzyrodzone 
obecne w wierzeniach wielu ludów, które po-
wstały ze skrzyżowania lwa z człowiekiem lub 
innymi, rzeczywistymi lub mitycznymi, zwie-
rzętami. Wiedzę o nich czerpiemy z przekazów 
pisemnych, pomników, rzeźb i malowideł. 

Najczęściej spotykanymi tego rodzaju krzy-
żówkami są sfinksy, posiadające tułów lwa 
i głowę człowieka. Wśród nich najbardziej 
znany jest Wielki Sfinks, znajdujący się w Egip-
cie, w pobliżu Wielkich Piramid w Gizie [6-22, 
6-23]. Wybudowano go ok. 2500 r. p.n.e. 
za panowania faraona Chefrena, a jego obli-
cze jest najprawdopodobniej podobizną tego 

władcy. W starożytnym Egipcie powstało bar-
dzo dużo innych, mniejszych sfinksów, niektóre 
przedstawiają panujących wówczas faraonów 
[6-24, 6-25]. Sfinksy znane są również ze sta-
rożytnej Grecji, gdzie występowały jako lwy 
z głowami i piersiami kobiet, często ze skrzy-
dłami [6-26]. Grecy uważali je za krwiożercze 
istoty, które pożerały ludzi nieumiejących od-
powiedzieć na zadane im zagadki. 

Znacznie spokojniejszymi istotami były egip-
skie kriosfinksy (symbolizujące boga Amo-
na), powstałe przez połączenie tułowia lwa 
z głową barana. Istoty te tworzyły słynną Aleję 
Sfinksów, starożytną drogę procesyjną o dłu-
gości ok. 2700 metrów, prowadzącą od Świą-
tyni Narodzin Amona w Luksorze do świątyni 
Amona-Re w Karnaku. Aleja Sfinksów zyskała 
ostateczny kształt w latach 380-362 p.n.e. za 
panowania faraona Nektanebo I z XXX dyna-
stii. Najbardziej znany jej fragment znajduje 
się opodal świątyni Amona-Re w Karnaku [6-
27], natomiast ostatnio (w listopadzie 2021 r.) 
otwarto dla turystów całą, zrekonstruowaną 
Aleję Sfinksów. 

Jest rzeczą interesującą, że również chrześci-
jaństwo stworzyło podobną krzyżówkę, cho-
ciaż w zupełnie innej konwencji i z odmiennym 
przesłaniem. Jest to skrzyżowanie lwa i baran-
ka wielkanocnego, symbolizującego Chrystusa. 
Taką istotę przedstawia średniowieczna rzeźba 
znajdująca się w Pałacu Cesarskim w Gosla-
rze (Niemcy), ma ona typowy kształt baranka 
wielkanocnego, ale głowę i łapy lwa [6-28]. 
Niewątpliwie symbolizuje zarazem męstwo 
i ofiarność, a zatem zalety, którymi powinien 
odznaczać się dobry chrześcijanin naśladujący 
Chrystusa. 
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6-22. Egipt, Memfis, Giza, piramidy Chefrena (z lewej) 
i Cheopsa, na pierwszym planie Wielki Sfinks zbud. 
prawdopodobnie w latach 2558-2532 p.n.e., wys. 20 m, 
dług. 73 m, 2001 

6-23. Egipt, Memfis, Giza, 
Wielki Sfinks, zbliżenie, 
widok z boku, 2001

6-27. Egipt, Teby, Luksor, 
świątynia Amona-Re 

w Karnaku, Aleja Sfinksów 
(w postaci kriosfinksów) 

powstała w latach  
380-362 r. p.n.e., 

prowadząca do pierwszego 
pylona świątyni, 2001

6-24. Egipt, Kair, 
Muzeum Egipskie, sfinks 
przedstawiający królową 
Hatshepsut, panującą jako 
faraon Egiptu w latach 
1479-1458 p.n.e., 2001

6-25. Chorwacja, Split, 
pałac Dioklecjana, perystyl, 
egipski sfinks z czarnego 
granitu z czasów 
panowania Totmesa III 
(lata 1459-1425 p.n.e.), 
przywieziony przez 
Rzymian do Splitu, 2006

6-26. Grecja, Ateny, 
Narodowe Muzeum 
Archeologiczne, 
rzeźba przedstawiająca 
skrzydlatego sfinksa, wyk. 
ok. 570 r. p.n.e., 1996

6-28. Niemcy, Dolna 
Saksonia, Goslar, Palac 
Cesarski (Kaiserpfalz), 
rzeźba lwa w postaci 
baranka, wyk. w latach 
1100-1300, 2018
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6-31. Nepal, Katmandu, 
centrum, Plac Durbar, 

hinduistyczna świątynia 
Sziwy i Parwati zbud. 

w 1790 r., przed świątynią 
posągi dwóch manasów – 

lwów-smoków, 2015

6-32. Nepal, Katmandu, 
Patan, Pałac Żywej Bogini, 
brama wejściowa z dwoma 
manasami po bokach, 
2015

6-33. Nepal, Katmandu, centrum, 
Plac Durbar, pałac królewski, wrota 
prowadzące na dziedziniec Sundari 
Chowk, strzeżone przez dwa manasy 
(lwy-smoki), 2015

6-30. Niemcy, Berlin, 
Muzeum Pergamońskie, 
posąg asyryjskiego boga 
Shedu-Lamassu z pałacu 
króla Aszurnasirpala II,  
wyk. w latach 883-859 
p.n.e., 2017

6-29. Polska, Lublin, 
srebrna moneta 
przedstawiająca gryfa, 
wyemitowana przez 
Niue w 2021 r., wybita 
w Mennicy Polskiej, 
2 dolary, rewers, 
w posiadaniu autora, 2021 
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6-34. Indie, Madhya 
Pradesh, Khajuraho, 
zachodnia grupa świątyń, 
rzeźba mitycznego lwa 
(sardula) z chłopcem 
– założycielem dynastii 
Chandella, stojąca przed 
świątynią Kandariya 
Mahadev (z XI w.), 2015

6-35. Indie, Madhya 
Pradesh, Khajuraho, 
zachodnia grupa świątyń, 
rzeźba mitycznego lwa 
(sardula) z chłopcem 
– założycielem dynastii 
Chandella, stojąca przed 
świątynią Lakshmana 
(z X w.), 2015

6-36. Polska, Lublin, 
srebrna moneta 

wyemitowana przez 
Republikę Czadu w 2018 r., 

przedstawiająca lwa Mandalę, 
5000 franków, rewers, 
w posiadaniu autora,  

2020 

W starożytnym Egipcie czczono również 
hierokosfinksy, powstałe przez połączenie tu-
łowia lwa z głową sokoła. W mitologii wielu 
kultur występuje gryf, powstały przez połą-
czenie tułowia lwa z głową i skrzydłami orła 
[6-29], symbolizujący odwagę i potęgę. Z kolei 
mitologie perska i grecka stworzyły dwa groź-
ne dla ludzi potwory, odpowiednio: mantyko-
rę, z ciałem lwa, głową człowieka, skrzydłami 
smoka lub nietoperza i ogonem skorpiona, 
oraz chimerę, najczęściej z ciałem lwa, głową 
kozy i ogonem węża. Dla odmiany, pozytywną 
funkcję spełniało obecne w wierzeniach asy-
ryjskich opiekuńcze bóstwo Shedu-Lamassu 
z głową człowieka, tułowiem lwa i skrzydłami 
ptaka [6-30]. 

Groźne hybrydy powstałe przy udziale lwa 
znane są również w Indiach i krajach sąsied-
nich. Najgroźniej prezentują się manasy po-
wstałe z połączenia elementów ciała lwa 
i smoka, których posągi stoją często na straży 
świątyń [6-31] i pałaców [6-32, 6-33] w Kat-
mandu, stolicy Nepalu. W Indiach mityczną 
istotą wywodzącą się od lwa jest sardula. Przed 
hinduistycznymi świątyniami w Khajuraho po-
wstałymi między X-XI wiekiem widzimy rzeź-
by przedstawiające sardulę mocującego się 
z chłopcem, którym jest Chandravarman, bo-
ski założyciel dynastii Chandella i budowniczy 
świątyń, obdarzony ogromną siłą [6-34, 6-35]. 
Scena ta stała się godłem dynastii Chandella. 
Z buddyzmu wywodzi się natomiast mandala, 
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6-37. RPA, Kapsztad, 
widok z Góry Stołowej na 
podłużną skałę o kształcie 
leżącego lwa (sfinksa), 
mającego z przodu głowę 
(Lion’s Head), a z tylu zad 
(Signal Hill), 2019

mistyczny rysunek oparty na harmonijnym po-
łączeniu kwadratu i koła, pierwotnie wykorzy-
stywany do medytacji, obecnie także do celów 
dekoracyjnych i w tatuażu. Lew jest jednym 
z ulubionych motywów tego rysunku, o czym 
świadczy fakt, że Mandala Lion stał się tema-
tem monety, wyemitowanej przez Republikę 
Czadu w 2018 r. [6-36]. 

Góra na krańcu świata

Na południowym krańcu ojczyzny lwa – Afry-
ki, nad miastem Kapsztad wznosi się słynna 
Góra Stołowa (1085 m n.p.m.), z unikalną 
szatą roślinną, uznana w 2012 roku za je-
den z nowych cudów natury. Gdy popatrzy-
my z płaskiego jak stół wierzchołka w stronę 
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miasta i Oceanu Atlantyckiego, zobaczymy 
w dole niezwykłą formację geomorfologiczną: 
podłużną górę, wyraźnie wzniesioną na po-
łudniowym krańcu, nieznacznie obniżoną na 
długim, środkowym odcinku i lekko wzniesio-
ną na północnym krańcu [6-37]. W XVII wieku 
holenderscy odkrywcy tych okolic uznali, że 
góra przypomina leżącego lwa (sfinksa) z wy-
raźnie wzniesioną głową, wygiętym grzbie-

6-38. RPA, Kapsztad, 
widok z Zatoki Stołowej 

na Kapsztad, górę 
w kształcie leżącego 
lwa i Górę Stołową 

(z tyłu) w promieniach 
zachodzącego słońca, 

2019

tem i lekko podniesionym zadem. Zgodnie 
z tym, nazwali najwyższy punkt tej góry (669 
m n.p.m.) Lwią Głową (nazwa przetrwała 
do dziś) i tylny, lekko wzniesiony zad (350 m 
n.p.m.), Lwim Ogonem (obecnie jest to Wzgó-
rze Sygnałowe). Kształt leżącego lwa jest do-
brze widoczny także od strony oceanu [6-38] 
i wydaje się przypominać, kto był niepisanym 
władcą kontynentu przez setki tysięcy lat. 
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bardzo trudne i należy się liczyć z tym, że być 
może nasze prawnuki będą oglądać lwy jedy-
nie w muzeach, obok dinozaurów i mamutów. 
W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych 
opublikowanej przez Międzynarodową Unię 
Ochrony Przyrody (IUCN) lew jest zaliczony 
(moim zdaniem zbyt optymistycznie) tylko do 
gatunków narażonych (vulnerable), a w niektó-
rych rejonach swego występowania, takich jak 
kraje Afryki Zachodniej i Indie – do gatunków 
krytycznie zagrożonych (critically endangered). 
W ostatnich stu latach liczba lwów na świecie 
zmniejszyła się dziesięciokrotnie, w ostatnich 
trzydziestu latach dwukrotnie, a według czar-
nych prognoz w roku 2050 dzikie lwy znikną 
z powierzchni globu. Czy do tego musi dojść?

Aby odpowiedzieć na to pytanie przeanali-
zujmy pokrótce przyczyny tego katastrofalnego 
stanu rzeczy. Najważniejszą przyczyną jest wy-
pieranie lwa z dotychczasowych siedlisk przez 
szybko rosnącą rdzenną ludność Afryki. Jest to 
problem trudny do rozwiązania, zważywszy, że 
zapewnienie godnego poziomu życia ludności 
afrykańskiej jest bezwzględnym priorytetem. 
Rozwiązaniem wydaje się skierowanie migracji 
ludzi na obszary atrakcyjne gospodarczo, na 
przykład jako tereny budowy ekologicznego 
przemysłu, ale nieatrakcyjne dla lwów. Jeszcze 
trudniejszym wydaje się rozwiązanie problemu 
rywalizacji pomiędzy lwami a rdzenną ludno-
ścią o mięso hodowanego bydła oraz o mię-
so dzikich ssaków kopytnych, na które wciąż 
polują plemiona uprawiające tradycyjne myśli-
stwo. Tutaj również rozwiązaniem wydaje się 
translokacja ludności na tereny nieatrakcyjne 
dla lwów. Realizacja takich projektów zmierza-
jących do dobrowolnej migracji lub transloka-

7. POSŁOWIE

I tak oto dotarliśmy do końca tej książki, ma-
jącej na celu przedstawienie za pomocą obra-
zów różnorodnej tematyki związanej z lwem. 
Jeżeli choć w części spełniła ona Państwa 
oczekiwania i zapoznała z chociażby kilkoma 
nieznanymi dotąd, a interesującymi, obrazami, 
wówczas będę uważał, że zadanie, jakie przed 
sobą postawiłem, zostało spełnione. 

Książka w żadnym razie nie pretenduje do 
miana pracy naukowej, być może zasługuje 
na określenie fotoesej. Głównym celem, jaki 
przed sobą postawiłem, była próba wykazania, 
że lew stanowi trwały element naszej kultury 
i jest tematem niezliczonych arcydzieł sztuki. 
Uosabia on szlachetność, przedsiębiorczość 
i odwagę, stawiany jest jako wzór tych cnót, 
niewątpliwie jest w jakimś sensie kultowym 
zwierzęciem. Niektóre z tych cnót mają pokry-
cie w rzeczywistości: lwy są inteligentne, od-
ważne i zorganizowane. Jako jedyne z wielkich 
kotów polują zespołowo, co pozwala im na 
skuteczne atakowanie dużo większych i silniej-
szych zwierząt, takich jak bawoły, żyrafy, hipo-
potamy, a nawet słonie. Wykazano, że lwice 
dzielą się zdobyczą z rannymi towarzyszkami, 
które nie są w stanie samodzielnie się wyżywić, 
a w obronie młodych gotowe są do najwięk-
szych poświęceń. I wreszcie last but not least – 
lwy wciąż stanowią sztandarową atrakcję przy-
ciągającą do Czarnego Lądu miliony turystów, 
którzy przy tej okazji poznają piękną przyrodę 
afrykańską. 

Z rozważań tych wypływa jeden niezbity 
wniosek: dalsze istnienie lwa jest po prostu 
ludziom potrzebne. A tymczasem nieubłaga-
ne liczby wskazują, że osiągnięcie tego będzie 
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cji ludności, przy znaczących subwencjach ze 
strony władz, wymaga odpowiednich działań 
rządów państw afrykańskich przy nieodzownej 
pomocy finansowej państw bogatych, głównie 
z Europy, Ameryki Północnej i Azji. 

Kolejną przyczyną spadku liczebności lwów 
są działania przestępcze takie jak kłusownic-
two, najczęściej w celu zdobycia kości i innych 
części ciała lwów, eksportowanych do krajów 
azjatyckich jako pseudoleki lub pseudoafrody-
zjaki. Lwy zabijane są również przez pasterzy 
bydła w odwecie za zabite przez nie krowy. 
I to w szczególnie okrutny sposób, za pomocą 
toksycznych środków ochrony roślin. Legalne 
zabijanie lwów w postaci polowania dla tro-
feów jest zakazane w większości państw afry-
kańskich, ale niestety nie we wszystkich. Jako 
możliwe przeciwdziałania w skali świata na-
leży rozważyć:   wprowadzenie surowszych 
kar za kłusownictwo;  zakaz zabijania lwów 
w celu handlu ich kośćmi (co niestety odby-
wa się legalnie lub półlegalnie w niektórych 
państwach afrykańskich) i egzekwowanie su-
rowych kar za nieprzestrzeganie tego zakazu; 
 wyśledzenie dróg przerzutowych kości lwów 
i innych zwierząt na Daleki Wschód, co umoż-
liwi skuteczne konfiskaty tego towaru i nało-
żenie wysokich kar na przemytników;  akcja 
oświatowa w krajach azjatyckich, począwszy 
od szkół podstawowych, w celu położenia 
kresu nieuzasadnionemu naukowo handlowi 
kośćmi, mającemu swe podłoże w kryminalnej 
chciwości handlarzy-oszustów i bezbrzeżnej 
ciemnocie kupujących;  zakaz indywidualnej 
dystrybucji środków ochrony roślin w niektó-
rych krajach afrykańskich, przy równoczesnym 
powołaniu specjalnych ekip do ich stosowania; 

 wypłacanie przez władze samorządowe lub 
zarządy parków narodowych odpowiednio 
wysokich odszkodowań za zabite przez lwy 
krowy, a także premii pieniężnych dla miejsco-
wej społeczności w przypadku, gdy żaden lew 
nie zostanie zabity na określonym obszarze 
w ciągu określonego czasu;  wprowadze-
nie bezwzględnego zakazu polowań na lwy 
we wszystkich państwach afrykańskich;  do 
czasu wprowadzenia w Afryce ogólnego zaka-
zu polowań, wprowadzenie i egzekwowanie 
(przez konfiskatę i wysokie kary) zakazu przy-
wożenia trofeów myśliwskich pochodzących 
z zabitych lwów przez wszystkie kraje, w tym 
Polskę (tak jak to uczyniły Stany Zjednoczone).

Jak widać, zarówno zachowanie dotych-
czasowych siedlisk lwów, jak i powstrzymanie 
nielegalnego ich zabijania wymaga potężne-
go zastrzyku finansowego. Naśladując Napo-
leona, można powiedzieć, że zachowanie na 
powierzchni naszej planety gatunku Panthera 
leo wymaga trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy 
i jeszcze raz pieniędzy. Od razu nasuwa się py-
tanie: skąd je wziąć? 

Można wskazać dwa rodzaje źródeł: dota-
cje ofiarowane przez rządy bogatych państw 
lub przez międzynarodowe organizacje (takie 
jak UNESCO) oraz fundusze pochodzące ze 
społecznych zbiórek. Doświadczenie uczy, że 
zbiórki takie mogą przynieść nieoczekiwanie 
korzystne rezultaty, zwłaszcza, jeżeli są zorga-
nizowane w sposób atrakcyjny. I tutaj chciał-
bym poddać pod rozwagę pewien projekt: 
jak już ostatecznie zakażemy polowań na lwy, 
zamieńmy je na bezkrwawe łowy aparatami 
fotograficznymi i kamerami filmowymi! Zasa-
da takich łowów powinna być prosta: za każ-
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dego upolowanego (czyli sfotografowanego 
lub sfilmowanego lwa żyjącego na wolności) 
wpłacamy dobrowolnie na fundusz określonej 
organizacji działającej na rzecz ochrony lwów 
jakąś niewielką kwotę, na przykład jedno euro 
lub jednego dolara. Mało? Pomnóżmy to przez 
miliony turystów odbywających co roku foto-
safari na sawannach Afryki. A może za dużo? 
Gdyby chodziło na przykład o gnu, to pewnie 
zbankrutowalibyśmy, ale lwy występują w sta-
dach liczących co najwyżej kilkanaście lub góra 
kilkadziesiąt osobników, a zatem kwoty nie 
będą wygórowane. Powodzenie akcji zależało-
by w dużym stopniu od prężności organizacji, 
na rzecz której wpłacalibyśmy pieniądze i jej 
dobrych relacji z rządami państw afrykańskich 
lub zarządcami obszarów chronionych, które 
byłyby beneficjentami zbiórki. Nie zaszkodzi 
spróbować!

Podsumowując, sytuacja lwów na świecie 
jest bardzo trudna, ale bynajmniej nie bezna-
dziejna. Wśród afrykańskich decydentów ro-
śnie świadomość, że dochody z fotosafari na 

określonych obszarach mogą być wyższe od 
dochodów z działalności gospodarczej, a to 
sprzyja zachowaniu siedlisk dzikich zwierząt, 
w tym lwów. Można oczekiwać, że omówio-
ne w poprzednich rozdziałach, zapowiedziane 
działania rządu RPA na rzecz ochrony lwów po 
raz kolejny pokażą światu wizerunek tego pań-
stwa jako źródła postępu! 

Od roku 2013 obchodzimy 10 sierpnia Mię-
dzynarodowy Dzień Lwa. Na świecie istnieją 
prężne towarzystwa naukowe lub społecz-
nościowe, które działają efektywnie na rzecz 
ochrony wielkich kotów i innych dzikich zwie-
rząt, takie jak: Blood Lions, World Animal Pro-
tection, Panthera, WildAid, WildCRU (Wildlife 
Conservation Research Unit), Lion Recovery 
Fund, African Impact, National Geographic 
Society’s Big Cats Initiative, University of Min-
nesota Lion Center, a efekty ich działalności 
zaczynają być widoczne. Pozwala to na ostroż-
ny optymizm, a zatem jest szansa, że przyszłe 
pokolenia będą się cieszyć widokiem naszych 
kultowych zwierząt!
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