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mapa szkocji
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WyzWanie Macnaba  
(Macnab challenge)

Witold Daniłowicz

Nazwisko Macnab występujące w nazwie konkursu odnosi się do posta-
ci będącej wytworem fantazji szkockiego pisarza Johna Buchana, który 
w 1925 r. opublikował powieść pod tytułem „John Macnab”. Bohatera-
mi książki jest trzech dobrze urodzonych kolegów z Londynu (prawnik, 
bankier i minister), którzy jadą na wakacje do Szkocji na zaproszenie 
swojego przyjaciela, będącego właścicielem dużego majątku ziemskiego. 
Ponieważ pobyt okazuje się dość nudny, mężczyźni postanawiają się roze-
rwać w bardzo oryginalny sposób. Wymyślają mianowicie postać Johna 
Macnaba i w jego imieniu wysyłają „wyzwania” trzem sąsiadom swojego 
gospodarza. Każdy otrzymuje ostrzeżenie, że John planuje kłusować na 
terenie jego majątku w podanym terminie i strzelić tam byka oraz złowić 
łososia, a następnie dostarczyć im pozyskane sztuki tak, że nie zostanie 
zauważony, a jego tożsamość nie będzie odkryta. Tym samym „wyzywa-
ją” więc adresatów, aby udaremnili ten zamiar. Po licznych perypetiach 
trzej przyjaciele, działający pod wspólnym pseudonimem, dopinają swego 
i wszystko się dobrze kończy. Jeden z nich poślubia nawet córkę jednego 
z sąsiadów.

Od momentu opublikowania powieści Buchana minęło wiele lat. Zapew-
ne zostałaby zapomniana, gdyby nie fakt, że wyczyn dokonany przez jej 
bohaterów stał się inspiracją dla brytyjskich myśliwych. Postanowili oni 
przekuć go w coś w rodzaju współzawodnictwa, które zyskało dużą popu-
larność w Zjednoczonym Królestwie. Macnab Challenge w swojej klasycz-
nej postaci polega na tym, że „sportowiec” (by użyć angielskiego określenia 
sportsman, które w tym wypadku odnosi się zarówno do myśliwego, jak 
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Szkocka rzeka Tay
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i wędkarza) podejmujący wyzwanie musi w ciągu jednego dnia, tj. między 
wschodem a zachodem słońca, złowić łososia, strzelić dwie pardwy oraz 
upolować byka jelenia.

Nawet osobom średnio zorientowanym w temacie wędkarstwa i łowiec-
twa w Szkocji nietrudno będzie się domyślić, że dokonanie takiego wyczy-
nu nie jest rzeczą prostą. Złapanie łososia, który płynie w górę strumie-
nia na tarło i w tym czasie nie żeruje, wymaga ogromnej pracy, a przede 
wszystkim sporo szczęścia. Pozyskanie pardw wydaje się dość łatwe, ale 
po pierwsze nie ma ich wiele, a po drugie – podrywają się bardzo wcze-
śnie i przemieszczają z dużą prędkością, nisko, nierównym lotem. Strzały 
są zatem dalekie i trudne. Z kolei podejście byka w górach pozbawionych 
drzew i krzewów oraz bronionych przez roje meszek okazuje się przed-
sięwzięciem nie tylko męczącym, lecz także czasochłonnym.

Miesięcznik „The Field”, najpoważniejszy angielski magazyn poświęcony 
łowiectwu, wędkarstwu i jeździectwu bardzo się przyczynił do popularyza-
cji Macnab Challenge. Kilka lat temu powołał do życia nieformalny klub, 

Pierwsza zdobycz – byk szkockiego jelenia
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do którego mogą należeć wszyscy zdobywcy tego wyróżnienia. Co roku 
pod koniec listopada „The Field” organizuje kolację, na którą stawiają się 
w smokingach zwycięzcy z danego roku. Każdy z nich dostaje pamiątko-
we spinki do mankietów i nabywa prawo do noszenia klubowego krawata.

Idea Macnaba stała się tak popularna wśród myśliwych i wędkarzy czer-
piących z wzorców brytyjskich, że powstało wiele lokalnych odmian tego 
„wyzwania”. W miejscach, gdzie nie występuje łosoś, łowi się inną rybę, 
gdy nie ma byków, strzela się kozła lub inną zwierzynę grubą, a w przy-
padku braku pardw pozyskuje się inne ptaki. Ogólna zasada pozostaje 

Dwie pardwy upolowane z podchodu na wrzosowisku
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W tym miejscu rozegrała się walka o łososia

Ostatni element walki – łosoś złowiony tuż przed zapadnięciem zmroku!
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jednak taka sama – w jeden dzień należy złowić rybę oraz upolować grube-
go zwierza i ptaki.

W sumie w „The Field” zarejestrowanych jest 10 różnych odmian Macna-
ba, w tym Macnab Afrykański, do zdobycia którego wymaga się strzelenia 
dwóch stepówek (sandgrouse) i antylopy impala oraz złowienia strzępie-
la słodkowodnego (tigerfish), Macnab Argentyński, w przypadku które-
go trzeba złapać złotą doradę oraz pozyskać 200 gołębi i dzika, a nawet 
Macvermin (czyli dosłownie „Macszkodnik”), w którym stawką są: duży 
szczur, szczupak i dwie sroki. 

Może nadszedł czas na stworzenie polskiej wersji Wyzwania Macnaba?

Typowy szkocki krajobraz – wrzosowisko  z murkami rozgradzającymi pastwiska


