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Dawno, dawno temu by³ po prostu jednym z ga-
tunków ¿yj¹cych na Ziemi. W jakimœ momencie zacz¹³ jednak ró¿-
niæ siê od swoich starszych w ewolucji braci i sióstr. Nauczy³ siê
nazywaæ i dzieliæ œwiat, co pozwoli³o mu na osi¹gniêcie poczucia
niezale¿noœci i rozpoczêcie "podboju przyrody". Dzisiaj, po latach
podboju i oddzielania siê od niej, dziêki rewolucyjnej nauce eko-
logii, cz³owiek spojrza³ na las ponownie jako na jeden organizm. Je-
den, ale o wielu funkcjach - doda in¿ynier pragmatyk. Las ma wiele
funkcji; dla leœnika jest "odnawialnym zasobem przyrody"; dla bio-
loga "najwy¿ej zorganizowanym ekosystemem l¹dowym"; dla Pi-
gmeja "domem"; dla turysty "wyrazem harmonii przyrody", dla my-
œliwego "³owiskiem", dla mieszkañca wsi czêsto "dzikim wysy-
piskiem odpadów". Ale las istnieje na Ziemi du¿o d³u¿ej ni¿ cz³o-
wiek nada³ mu jak¹kolwiek nazwê, bo istnieje du¿o d³u¿ej ni¿ ¿yje
sam gatunek . Kiedy znajomy geolog pokazywa³ mi
fragmenty skamienia³ych drzew sprzed 20 milionów lat, najbardziej
frapuj¹ce by³o zobaczyæ kanalik po jakimœ jak dzisiaj byœmy go na-
zwali - "szkodniku". Nowoczesny cz³owiek czasami walczy o za-
chowanie lasu zwalczaj¹c szkodniki i bywa przekonany, ¿e bez niego
przyroda nie da³aby sobie rady.

Ju¿ mniej wiêcej przed milionem lat na Ziemi ros³y lasy podobne
do dzisiejszych. Kiedy przysz³y zlodowacenia czwartorzêdowe wiê-
kszoœæ gatunków drzew wyginê³a i Europê porasta³a tundra. Gdy lo-
dowce ostatecznie siê cofnê³y, pojawi³y siê znane nam i dzisiaj ga-
tunki, takie jak brzoza, sosna, wierzba i osika. Oko³o 10 000 lat temu
w ca³ej Europie przewa¿a³y sosna i brzoza. Nastêpny okres, który na-
zywamy borealnym, to znaczne ocieplenie siê klimatu i dominacja
leszczyny, las podobny do obecnej Puszczy Bia³owieskiej pojawia
siê jakieœ 7000 lat temu: na nizinach wystêpowa³ las mieszany, na
¿yŸniejszych siedliskach gr¹d z dominacj¹ dêbów. Tak rysuje siê,
z bia³owieskiej perspektywy, przyrodniczy obraz tysiêcy lat lasu na
Ziemi. Ale przynajmniej od kilkudziesiêciu tysiêcy lat w Europie
¿yj¹ te¿ ludzie i ju¿ przed siedmioma tysi¹cami lat przyroda nie by³a
dziewicza. Las by³ przez cz³owieka zmieniany.Na temat skali tych
zmian istnieje kilka teorii. Wed³ug jednej, wielkie po¿ary wzniecone
przez ludzi spali³y lasy porastaj¹ce równiny dzisiejszych Niemiec
i Belgii ju¿ w paleolicie (J. Dorst). Wed³ug innej (A. E. Tollman)
w Ziemiê uderzy³a kometa powoduj¹c po¿ary - to wydarzenie mia³o
nauczyæ naszych przodków wytapiania metali i spowodowaæ "po-
top". Jedno nie ulega w¹tpliwoœci: historia ¿ycia na Ziemi zwi¹zana
jest z nieustaj¹cymi przeobra¿eniami. Ginê³y gatunki (choæ setki
razy wolniej ni¿ obecnie, pod presj¹ cz³owieka), zmienia³ siê klimat,
zmienia³y siê ekosystemy. W latach 4500 - 2800 p.n.e. temperatura
znowu siê obni¿y³a i pojawi³ siê powszechnie grab. Obok niego ros³y
dêby, lipy, wi¹zy i jesiony - gatunki, które i dzisiaj mo¿emy obserwo-
waæ w Puszczy.

Naukowcy pisz¹, ¿e ju¿ 7000 lat temu widoczny by³ silny wp³yw
cz³owieka na las. Wi¹za³ siê on z rozwojem kultury neolitycznej -
cz³owiek stawa³ siê pasterzem i rolnikiem, zamieniaj¹c ekosystemy
w monokultury. Stopniowo wp³yw ten rós³, w miarê jak przybywa³o
zwierz¹t hodowlanych a gleba leœna zamieniana by³a w uprawn¹
i pastewn¹. Cywilizacja nios³a zag³adê lasom. W czasach antycznych
r¹bano drewno do budowy okrêtów, domów, na budowê fortyfikacji,
dla oœwietlenia i na opa³ a pasterze wpêdzali na wypas swoje stada do

lasów. Lasy po³udnia Europy w okresie wojen perskich (ok. 500 lat p.
n. e.) musia³y dostarczyæ ogromnej iloœci drewna - jak¿e musia³y byæ
wtedy trzebione! We wczesnym Œredniowieczu w ca³ej Europie na
du¿¹ skalê karczowano lasy w zwi¹zku z rozwojem osad - potrzeba
by³o coraz wiêcej drewna na opa³ i cele budowlane, wzrasta³a te¿
powierzchnia upraw (H. H. Cramer, 1984). Nie ulega w¹tpliwoœci:
kiedy cz³owiek przesta³ byæ myœliwym i sta³ siê hodowc¹ oraz rol-
nikiem - sprowadzi³ nieznan¹ wczeœniej zag³adê ¿ycia.

Jest te¿ i inna opowieœæ o relacjach cz³owieka z lasem. Bia³oruski
etnograf A. M. Nienadawiec (1996) opisuje duchowy stosunek cz³o-
wieka do lasu, o którym pamiêæ przetrwa³a wœród wschodnich S³o-
wian. Zanim jednak pojawili siê tu S³owianie, mieszka³y inne ludy.
Na obszarze obecnej Puszczy Bia³owieskiej i w jej okolicy znalezio-
no groby z II i III wieku zwi¹zane z Gotami. Ludzie ci zajmowali siê
³owiectwem i pasterstwem, o czym mo¿na wnioskowaæ m.in. po
znajdowanych py³kach roœlin wydepczysk œwiadcz¹cych o u¿y-
tkowaniu lasu przez zwierzêta hodowlane. Czy ludzie ci czcili drze-
wa? Czy jakieœ mity regulowa³y ich zwi¹zki z przyrod¹? Prawdopo-
dobnie tak, bo kultura wielbarska, przypisywana tym ludom, mocno
odnosi³a siê do przyrody. Z okresu póŸniejszego o kilkaset lat znaj-
duje siê w Puszczy Bia³owieskiej liczne groby w postaci kopców
i obstaw kamiennych, co mo¿e œwiadczyæ o wspó³istnieniu ró¿nych
kultur s³owiañskich.

Pierwotni mieszkañcy lasów, podobnie jak Indianie, nie byli
mi³oœnikami przyrody. Mit pierwotnego raju, w którym dziki cz³o-
wiek zachwyca siê jego piêknem jest oczywiœcie bajk¹, niemniej jed-
nak las dla jego mieszkañca ¿yj¹cego tam od wielu pokoleñ jest czym
innym ni¿ dla póŸniejszego osadnika. Mieszkaniec lasu nigdy nie
postrzega go jako jakiejœ wartoœci estetycznej czy wartoœci w ogóle.
Las jest po prostu jego domem dostarcza schronienia, po¿ywienia
i wszystkiego, co jest niezbêdne do ¿ycia. Zarówno mieszkaniec
amazoñskiego lasu deszczowego, jak i pierwotny mieszkaniec lasu
europejskiego, dopóki utrzymuje siê z ³owiectwa i zbieractwa z nie-
wielkim udzia³em upraw, traktuje las jako poszerzenie swojej istoty.
Bez lasu nie ma ¿ycia. Wbrew temu, co pisz¹ niektórzy historycy,
cz³owiek ¿yj¹cy w lesie nigdy siê tego lasu nie ba³. W ciemnoœciach
nie czyha³ na mieszkañca lasu krwio¿erczy zwierz a pohukiwanie so-
wy nie przyprawia³o go o lêk. Wrêcz przeciwnie czu³ siê w nim bez-
piecznie. Strach przed mrocznym lasem i dzikimi zwierzêtami po-
jawi³ siê wœród ludzi osiad³ych: rolników, pasterzy i przyby³ych
osadników, a nie mieszkañców lasów (potwierdza to C. M. Turnbull
opisuj¹cy mieszkañców lasu - Pigmejów, Bruno Manser ¿yj¹cy
wœród zbieracko-³owieckiego plemienia Penan na Borneo, antro-
polog M. Wo³odŸko badaj¹cy Indian w Amazonii i in.). Równie¿
w Puszczy Bia³owieskiej ¿adne niebezpieczeñstwo - poza innym
cz³owiekiem - praktycznie nie zagra¿a³o jej dawnym mieszkañcom.
Cz³owiek nie by³ po¿ywieniem ¿adnego gatunku zwierz¹t (poza
uci¹¿liwymi owadami), to raczej on zagra¿a³ innym gatunkom, las
natomiast dostarcza³ mu wszystkiego co niezbêdne do ¿ycia
i, w przeciwieñstwie do rolników, mieszkañców terenów otwartych,
ludzie lasu nie byli w du¿ym stopniu nara¿eni na konsekwencje ka-
prysów pogody, plonowania, epidemie i wzajemne najazdy (J. Dia-
mond, 1992). W czasach pogañskich cz³owiek ¿yj¹cy w lesie by³
jeszcze bardzo zbli¿ony w swych zachowaniach do otaczaj¹cych go
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zwierz¹t. Maksymalnie pragmatyczny, fizycznie wrêcz zwi¹zany
z ekosystemem, maj¹cy poczucie nieskoñczonoœci przyrody i wza-
jemnych relacji. Wszystkie mity pierwotne uczy³y, ¿e naruszenie
harmonii miêdzy cz³owiekiem a jego œrodowiskiem prowadzi do ja-
kiejœ kary ze strony bogów bêd¹cych personifikacj¹ si³ przyrody.

Rosyjski historyk Karcow zaludni³ prehistoryczn¹ Puszczê Bia-
³owiesk¹ dzikimi i krwio¿erczymi Jaæwingami, których póŸniej wy-
parli nios¹cy cywilizacjê Rusini. Efektowne ilustracje w ksi¹¿ce
Karcowa " " (z 1903 roku) wywar³y wp³yw na
popularne wyobra¿enia na Wschodzie, podobnie jak Kra-
szewskiego w Polsce. Nie znaleziono jednak ¿adnych œladów pobytu
w Puszczy Bia³owieskiej Jaæwingów. Ca³a Puszcza usiana jest s³o-
wiañskimi kurhanami z X - XIII wieku. Niew¹tpliwie wiêc obecnoœæ
cz³owieka i wówczas oddzia³ywa³a na las, jednak nieporównanie
mniej ni¿ w cywilizowanej czêœci Europy, gdzie lasy po prostu wyci-
nano. zamieszkuj¹cy niezbyt odleg³e bagna Polesia
oznacza³ cz³owieka wywodz¹cego siê z lasu. W folklorze bia³orus-
kim przetrwa³y podania z czasów przedchrzeœcijañskich mówi¹ce
o dwojakim stosunku cz³owieka do lasu. W jednych las jest domem
cz³owieka, daje mu schronienie i ¿ycie; w lesie ¿yli legendarni boha-
terowie: i . W drugich las przedstawiany jest jako
wróg cz³owieka - rolnika; z lasu przychodzi wszelkie z³o, mieszka³y
tam z³e duchy, diab³y, czarownice. Od ludzi zamieszkuj¹cych lasy
musi pochodziæ pierwszy wizerunek i szacunek do drzew, który
przetrwa³ w bia³oruskiej i ukraiñskiej tradycji, w nazywaniu dêbu
"starszym bratem". Któ¿ by siê oœmieli³ zabiæ starszego brata! Z kul-
tem p³odnoœci i ¿ycia wi¹¿¹ siê, przetrwa³e do niedawnych czasów,
ludowe pieœni odwo³uj¹ce siê do dêbu jako dawcy ¿ycia albo wrêcz
proœby do dêbu o ukochanego (Nienadawiec, 1996). Wœród sza-
manów z tajgi do niedawna zachowa³ siê zwyczaj specjalnej cere-
monii obchodzenia drzewa wybranego do wyciêcia i wyt³umaczenia
drzewu, dlaczego musi byæ wyciête. Zniszczenie drzewa bez istot-
nego powodu by³o traktowane jako naruszenie tabu. Na Litwie i Mo-
rawach s³ysza³em od dwóch osób relacje z niedawnych jeszcze pra-
ktyk obejmowania drzew. Ten rytua³ w obu opowiadaniach s³u¿y³
starym ludziom w poszukiwaniu ukojenia i harmonii, kiedy spoty-
kali siê z wielkim problemem. Przywodzi to na myœl s³ynny ruch
Chipko z Indii - tak nazywano w po³owie lat 70. XX wieku kobiety
obejmuj¹ce w Himalajach drzewa przeznaczone do wyciêcia na po-
trzeby zagranicznej firmy.

Wed³ug Cramera, ju¿ w XII wieku lasy w Europie zosta³y zredu-
kowane do 1/3 pierwotnych powierzchni, a w XV wieku eksplo-
atacja lasu doprowadzi³a niemal do upadku gospodarczego. W miarê
dzikie lasy przetrwa³y tylko na wschodzie Europy, zapóŸnionym go-
spodarczo i pogañskim. Gdy w Europie szesnastowieczni produ-
cenci ¿elaza musieli wstrzymywaæ produkcjê, gdy¿ brakowa³o dre-
wna, Puszcza by³a nadal dzikim, prawie pierwotnym lasem, w któ-
rym jeszcze niedawno ¿yli ludzie traktuj¹cy j¹ jako swój dom. Wie-
my, ¿e pod drzewami sk³adano ofiary. Stare drzewa bywa³y uto¿-
samiane z mêdrcami, do których mo¿na siê udaæ po poradê. Wszak
puszcza by³a ksiêg¹ m¹droœci o ¿yciu. Mo¿na by³o odczytaæ z niej
wiele niezbêdnych do przetrwania informacji. Nic dziwnego, ¿e jak
starych ludzi w kulturze plemiennej, tak i stare drzewa traktowano
jako szczególnie cenne Ÿród³o tych informacji. Kiedy ostatecznie te
pogañskie tradycje zosta³y wykorzenione? Byæ mo¿e pod koniec
Œredniowiecza, jednak nie mamy wiadomoœci o tym, czy cz³owiek
mieszka³ w Puszczy po najazdach nowej cywilizacji i jak wygl¹da³o
jego ¿ycie do wieku XV, kiedy to najwiêkszymi oœrodkami przy Pu-
szczy by³ Bielsk Podlaski (za³o¿ony prawdopodobnie kilkaset lat
wczeœniej przez ksi¹¿¹t ruskich) i Kamieniec.

Niezale¿nie od poniek¹d duchowego traktowania lasu, cz³owiek
by³ równoczeœnie pragmatykiem. Zachwyca³ siê zielonym dêbem,
ale podobny zachwyt budzi³ w nim dêbowy most. Drewno potrzebne
by³o nie tylko do wznoszenia domów i opalania, podtrzymywa³o
ca³y przemys³, s³u¿y³o do budowania okrêtów, przy pomocy których
cywilizacja podbija³a œwiat, ogrzewania browarów i gorzelni (ku-
ltura naszej cywilizacji to kultura alkoholowa), by³o u¿ywane przy

produkcji szk³a i do kopalñ. Kryzys gospodarczy, wywo³any wyciê-
ciem lasów Europy Zchodniej, spowodowa³ powstanie leœnictwa
jako planowej gospodarki uprawami leœnymi: wyr¿niête lasy liœ-
ciaste i mieszane zastêpowano sadzonymi œwierkami i sosn¹, w na-
stêpnej kolejnoœci wprowadzono pojêcie "wieku rêbnoœci", ¿eby
produkcja drewna by³a jak najbardziej op³acalna. Jednak naj¿y-
Ÿniejsze obszary, wyciête w pierwszej kolejnoœci, by³y ju¿ wówczas
od dawna wylesione i zamienione na tereny osadnicze, miasta lub
pola. Historia zachodniej cywilizacji to historia walki cz³owieka z la-
sem i dzik¹ przyrod¹. Co prawda wspó³czeœni deweloperzy chêtnie
odwo³uj¹ siê do zniszczeñ w przyrodzie spowodowanych przez
pradawnych ludzi, ale wydaje siê, ¿e s¹ to bardziej projekcje psycho-
logicznych niepokojów ni¿ potwierdzone fakty. Bardzo niewiele
wiemy o czasach najdawniejszych, wiemy natomiast bardzo dobrze,
¿e czasom nowo¿ytnym towarzyszy nieznane wczeœniej tempo wy-
mierania gatunków i kurczenia siê lasów.

Puszcza Bia³owieska - ostatni mieszany las nizinny o cechach
pierwotnych, jaki przetrwa³ na ni¿u europejskim - powoduje szcze-
gólne zainteresowanie ze strony przyrodników i mi³oœników przy-
rody, jej historia natomiast pokazuje, jak my, ludzie, podchodziliœmy
do lasu i przyrody w znanej czêœci naszej wspólnej historii. Dla wielu
Puszcza jest pierwotnym matecznikiem lasów europejskich. Jest te¿
niew¹tpliwie trwa³ym elementem polskiej, litewskiej, rosyjskiej
i bia³oruskiej kultury, od setek lat wymieniana z namaszczeniem
jako matecznik lasów, a z czasem . Jednak nawet tam, nawet
w obecnym obszarze ochrony œcis³ej Bia³owieskiego Parku Narodo-
wego znajdujemy niezliczone œlady oddzia³ywania cz³owieka na las,
od niepamiêtnych czasów.

Pocz¹tek cywilizacji zachodniej wi¹¿e siê z pocz¹tkiem eksplo-
atacyjnego stosunku ludzi do przyrody w ramach przeciwstawiania
kultury - naturze. Cz³owiek wzi¹³ Ziemiê w swe w³adanie, by czyniæ
j¹ sobie poddan¹. st³umi³ obawy przed konsekwen-
cjami z³amania regu³ wzajemnych zale¿noœci przypisuj¹c sobie,
dane mu jakoby przez Boga, prawo (L. White Jr., 1967). Zarazem
przesta³ ju¿ byæ mieszkañcem lasu, a las przesta³ byæ jego domem.
Las by³ Ÿród³em wszelakich dóbr i tylko tyle.

Lasy przetrwa³y d³u¿ej na wschodzie Europy. Zachowaniu ich
sprzyja³ trudny dostêp, "opóŸnienia cywilizacyjne", k³opoty ze sp³a-
wianiem drewna nieuregulowanymi i kapryœnymi rzekami. Dziêki
temu puszcze s³u¿y³y g³ównie polowaniom mo¿now³adców, a nie
pozyskiwaniu surowca drzewnego. Jak ju¿ pisaliœmy, w okresie
wczesnoœredniowiecznym, w lasach tych mieszka³a ludnoœæ grze-
bi¹ca zmar³ych w kurhanach. Wed³ug M. Roszczenki (2003) od VI
wieku nap³ywa³a w te lesiste i trudno dostêpne tereny ludnoœæ ruska
z po³udniowego wschodu i to oni zak³adali pierwsze grody. Czy byli
to ci sami ludzie, którzy zamieszkiwali wówczas las? Nie wiadomo.
Najstarszym grodem w okolicy by³ Drohiczyn (przynajmniej od XI
wieku). Inne grodziska w pobli¿u obecnej polskiej czêœci Puszczy
Bia³owieskiej to Zbucz, Klukowicze, Haæki, Bobrówka, Mo³oczki
i Bielsk. Istnieje teoria, ¿e niektóre z nich by³y tylko miejscem schro-
nienia siê i obrony w razie zagro¿enia, a ludnoœæ ¿y³a w lasach w po-
bli¿u cieków wodnych. We wczesnym œredniowieczu rozci¹ga³a siê
tutaj ogromna puszcza, zwana póŸniej Puszcz¹ Bielsk¹. Mo¿e, po-
dobnie jak w innych miejscach na œwiecie, gdzie ludzie ¿yli w lasach,
ich schronienia by³y budowane na drzewach, nad poziomem terenu
i st¹d brak œladów archeologicznych po miejscach zamieszkiwania?
Na wschód od dzisiejszych puszczañskich miejscowoœci w Polsce
starym grodem by³ Brzeœæ - prawdopodobnie gród obronny Bu¿an
ju¿ sprzed XI wieku (pierwsza wzmianka - 1019), a Kamieniec za³o-
¿ony w 1276 roku - by³ ruskim grodem na skraju Puszczy. Puszcza
Bielska, ³¹cz¹ca siê z Bia³owiesk¹, porasta³a wówczas ogromne po-
³acie, wykarczowane w XV i XVI wieku. Prawdopodobnie od wieku
X, kiedy ksi¹¿ê kijowski W³odzimierz przy³¹czy³ te ziemie do me-
tropolii kijowskiej, mo¿na mówiæ o cywilizowaniu okolic Puszczy.
Terytorium miêdzy Bugiem i Narwi¹ nale¿a³o niegdyœ do wo³oœci
brzeskiej.

Puszcza Bia³owieska
Stara Baœñ

Poleszuk

Rymsza Maszeka

sacrum

Homo sapiens

EUROPA SIÊ CYWILIZUJE

WCHODY DO POGAÑSKIEJ PUSZCZY



zielone brygady - pismo ekologów 15nr 5 - 6 (195 - 196) maj - czerwiec 2004

Krótko, w XI wieku, ziemia brzeska nale¿a³a do Polski, po tym, jak
zaj¹³ j¹ Boles³aw Chrobry. Wed³ug J. Wiœniewskiego, w pocz¹tkach
XI w. wiêkszoœæ ziem nad Bugiem i Narwi¹ by³a zaludniona przez
Mazowszan. By³y to wtedy niedostêpne b³otniste i lesiste tereny,
wiêc chrystianizacja dotyczy³a tylko grodów a wyprawy wojenne
i zdobycze polega³y te¿ jedynie na podbijaniu grodów i wymianie za-
rz¹dzaj¹cych. Jak podaje cerkwie prawos³awne
podleg³e wo³yñskiej diecezji we W³odzimierzu, istnia³y w XIII wie-
ku w Brzeœciu, Bielsku i Kamieñcu. By³ to jednak wiek wojen i nie-
ustaj¹cych najazdów. Okoliczna ludnoœæ kry³a siê w Puszczy przed

najazdami Tatarów. W XIII wieku teren Puszczy znalaz³ siê w za-
siêgu najazdów tak¿e "cywilizowanych" wojsk (litewskich, krzy-
¿ackich), co mog³o zakoñczyæ siê wybiciem zamieszkuj¹cych j¹
"dzikich" ludzi. PóŸniej nadal pozostawa³a poza wp³ywami postê-
puj¹cego rozwoju eksploatacji lasu. W XIV wieku ziemiê bielsk¹
i brzesk¹ zajêli pogañscy Litwini, którzy jednak ³atwo ulegali wp³y-
wom ruskim. Po unii polsko-litewskiej w 1385 roku zaczêto chry-
stianizowaæ szlachtê litewsk¹ i fundowaæ pierwsze koœcio³y kato-
lickie. Na prze³omie wieków XIV i XV oraz w po³owie wieku XV
ziemia bielska nale¿a³a do Mazowsza i wówczas do pierwszych
miast nap³ynêli osadnicy polscy, zwiêkszaj¹c mozaikê narodo-
woœciow¹ regionu. Ziemie nad Bugiem i Narwi¹ oddziela³ ci¹gle od
centrum Litwy i ziem nadniemeñskich pas ogromnych puszcz, które
od wieku XV podlega³y poszczególnym zamkom i dworom, których
poddani otrzymywali prawa "wchodów" i stawali siê pierwszymi ko-
lonizatorami. W XVI wieku czêœæ ziemi brzeskiej zaczêto nazywaæ
Podlaszem ("w s¹siedztwie Lachów" - Polaków). Podlasie zosta³o
zasiedlone w wieku XV i XVI, po ustaniu najazdów jaæwieskich, li-
tewskich, tatarskich i krzy¿ackich. Wed³ug wielu badaczy okolice
Puszczy Bia³owieskiej od po³udnia do górnej Narwi zasiedlali wów-
czas ruscy osadnicy pochodzenia wo³yñskiego, czyli Ma³orusini.
Z pó³nocnego wschodu zaczêli nap³ywaæ przodkowie dzisiejszych
Bia³orusinów Rusini wywodz¹cy siê z plemion Drehowiczan i Kry-

wiczan. Uwa¿a siê, ¿e obie grupy pozostawa³y jednak oddzielone

obszarami puszcz niedostêpnych ze wzglêdu na warunki przy-

rodnicze (a w przypadku Puszczy Bia³owieskiej dodatkowo ze

wzglêdu na to, ¿e by³a w³asnoœci¹ królewsk¹) i zaczê³y siê inte-

growaæ ze sob¹ dopiero w XVIII wieku, po wyciêciu czêœci lasów,

kiedy to Ma³orusini, oddaleni od rodzimej Ukrainy, zaczêli ulegaæ

wp³ywom bia³oruskim. Pocz¹tki "cywilizowania" Puszczy Bia³o-

wieskiej musia³y siê ³¹czyæ z budowaniem tam dworów dla obs³u-

giwania traktów prowadz¹cych przez las. Ludnoœæ ch³opska poja-

wi³a siê póŸniej, w miarê wycinania lasu oraz powstawania i rozwi-

jania siê folwarków. Dwory i folwarki powstawa³y w œredniowieczu

na traktach królewskich i ksi¹¿êcych. Orszaki mog³y w nich znaleŸæ

po¿ywienie i nocleg, i z nimi, podobnie jak z osadzaniem stra¿y kró-

lewskich od XVI w. nale¿y wi¹zaæ pocz¹tki wspó³czesnego osad-

nictwa, nale¿¹cego obecnie do Polski regionu Puszczy Bia³o-

wieskiej. Co sta³o siê z wczeœniejszymi mieszkañcami Puszczy, dla

których by³a ona domem, nie wiadomo. Miasta na obecnym obszarze

regionu polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej zaczêto lokowaæ

w wiekach XV, XVI i XVII, choæ najstarszy Brzeœæ pochodzi z 1390

roku (Brañsk 1493, Bielsk 1495, Narew 1514, Kleszczele 1523, Orla

1634 Roszczenko). Ludzie ci korzystali w ró¿ny sposób z zasobów

Puszczy. Nowi osadnicy musieli najczêœciej wyr¹bywaæ las. W Kle-

szczelach, przed lokacj¹ istnia³ tylko dwór otoczony lasami, Narew

powsta³a na terenie zalesionym, podobnie Orla. Je¿eli osadnik zga-

dza³ siê osi¹œæ na " " ("surowym korzeniu", czyli sam

musia³ wyci¹æ las) nie musia³ p³aciæ czynszu przez 10 lat. Obecna

Puszcza Bia³owieska wczeœnie jednak sta³a siê królewszczyzn¹

i mieszkañcy nowych miast i osad mogli tam tylko zbieraæ owoce

leœne. Nie ochroni³o to jednak Puszczy od wypasu zwierz¹t i wyko-

rzystywania przez budników (wêglarzy zwanych budnikami od tzw.

"bud" pota¿owych - st¹d i nazwa puszczañskiej miejscowoœci Budy)

i bartników.

Latopis Wo³yñski,

syrom koreni

przyroda
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przyroda

Podobnie jak wszêdzie w Europie i tu w lasach wêglarze za-
k³adali mielerze (stosy drzewa w formie stogu, z którego wypalano
wêgiel), powoduj¹c wokó³ wylesianie du¿ych powierzchni. Osiem-
nastowieczny autor pisze o budnikach w Puszczy Bia³owieskiej jako
o przyczynie wyr¹bywania ogromnych po³aci lasu.

Chocia¿ od wieku XVI królowie polscy chronili Puszczê, nie za-
przestano rozwoju przemys³u. Przyk³adem ekspansji przemys³owej
na tych terenach mo¿e byæ za³o¿enie w puszczañskich ostêpach, na
pocz¹tku XVII wieku huty Ruda (póŸniejszej Narewki), przez rudni-
ka Tomasza Wydrê-Polkowskiego. Tam, gdzie las nie zosta³ wyciêty,
ulega³ przekszta³ceniom i silnej presji ze strony budników i bartni-
ków, a m³ode pokolenie drzew by³o wyrywane i zjadane przez wypa-
sywane na du¿¹ skalê byd³o. Cz³owiek by³ ju¿ od dawna hodowc¹
a wypasy zwierz¹t w lesie przetrwa³y w Puszczy do czasów najnow-
szych. Zwierzêta wypasane w lasach przenosi³y te¿ choroby na zwie-
rzêta ¿yj¹ce dziko. Niemniej jednak w wiekach XV i XVI Puszcza
musia³a siê rozci¹gaæ jeszcze bardzo daleko, skoro po³o¿ona obecnie
na po³udnie od Kleszczel wioska Po³owce (obecnie przejœcie gra-
niczne) jest wymieniana w dokumentach z XV i XVI wieku jako osa-
da królewskich osoczników pilnuj¹cych granic Puszczy. Tymi
osocznikami byli - lud turecki znad Morza Czarnego, zwa-
ny te¿ Bia³owie¿cami. Istnieje teoria, ¿e od nich mo¿e wywodziæ siê
nazwa puszczy (na pewno nie od "bia³ej wie¿y" w Kamieñcu, jak po-
daje Karcow - pomalowanej na bia³o za carskim ukazem). Podobnie,
osad¹ osoczników i strzelców by³a za³o¿ona w XVI wieku miejsco-
woœæ Czy¿e, dziœ oddalona kilkanaœcie kilometrów na zachód od Pu-
szczy.

Po³owcy

Jak ju¿ wspomnieliœmy, dla utrzymania traktów królewskich
i ksi¹¿êcych osadzano wœród lasów bojarów (drobna szlachta ruska).
W opisach wymienia siê jako bojarskie wsie Saki, Ancuty, Iwanki
i in. Dwory i folwarki musia³y byæ liczne. Przy trakcie z Litwy do Ko-
rony ju¿ w XV wieku istnia³ dwór w obecnej Trzeœciance, zwanej
wówczas Troœcianic¹. Wiemy te¿ o dworach, folwarkach i maj¹tkach
wokó³ Puszczy i na jej obszarze przynajmniej od XVII wieku a¿ do II
wojny œwiatowej. Od folwarku Lady wziê³a nazwê Puszcza Ladzka,
w Narwi by³ dwór królewski. Do dziœ zachowa³y siê po stronie
polskiej tylko nieliczne œlady po nich: stare drzewa, aleje, resztki
ruin, wzgórza (Wojnówka, Masiewo, Jancewicze, Stary Dwór nad
Siemianówk¹) i jedyny zachowany dworek z pocz¹tku XX wieku
w Jod³ówce. Wiele z tych dworów zosta³o zniszczonych w czasach
najnowszych. Dwór Jancewicze rozebrano w latach 70. XX wieku.
Liczne œlady po dworach przetrwa³y po stronie bia³oruskiej. Takie
nazwy dawnych wsi jak Putiska, Puciska czy Puci³ki wi¹¿¹ siê
z obowi¹zkiem tzw. s³u¿by putnej, czyli noszeniem listów i konta-
ktowania siê miêdzy dworami.

Innym czynnikiem niszcz¹cym lasy by³y nowoczesne polowa-
nia. W przeciwieñstwie do polowañ ludów ¿yj¹cych w lesie, polowa-
nia w³adców chrzeœcijañskich w czasach historycznych znaczy³y
konsekwentne wybijanie wszystkich zwierz¹t (G. Karcow, 1903).
Zapêdzano je w specjalne zagrody lub sieci i póŸniej zabijano. Z cza-
sem, gdy dla wygody myœliwych zaczêto sztucznie zagêszczaæ iloœæ
zwierzyny p³owej, têpi¹c przy tym drapie¿niki powoduj¹ce "szko-
dy", myœlistwo przyczyni³o siê poœrednio do zniszczenia m³odych
drzew liœciastych i zmianê proporcji sk³adu gatunków (do dziœ obser-
wujemy to w Puszczy Bia³owieskiej), gdy¿ nagromadzone sztucznie
zwierzêta jeleniowate "zjada³y las".

Ju¿ w pocz¹tku wieków œrednich, kiedy miejsce zbieracko-
³owieckich i ³owiecko-hodowlano-rolniczych wspólnot zast¹pi³o
bardziej zorganizowane i rozwarstwione spo³eczeñstwo, myœlistwo
zaczêto uwa¿aæ za szlachetn¹ rozrywkê przys³uguj¹c¹ jedynie panu-
j¹cym i mo¿nej szlachcie (C. J. Kochanowski, 1885). Dotyczy³o to
tak¿e Puszczy Bia³owieskiej odk¹d sta³a siê królewszczyzn¹. Polo-
wania królewskie, pocz¹wszy od Jagiellonów, przypomina³y wy-
prawy wojenne - trwa³y wiele dni, panuj¹cemu towarzyszy³o liczne
grono dworzan, ziemianie i szlachta obowi¹zani byli dostarczaæ goñ-
ców i psy, na wozach ci¹gniêto sieci, którymi ogradzano wielkie po-
³acie lasu, tabory ludzi zajmowa³y siê gotowaniem potraw (C. J. Ko-
chanowski). Nie jest prawd¹, ¿e Puszczy siê wówczas nie ciê³o.

Gloger wspomina, ¿e prof. Pawiñski odnalaz³ na Pó³wyspie Ibe-
ryjskim informacje o drzewach masztowych sprzedawanych z Pu-
szczy Bia³owieskiej do Hiszpanii i Portugalii w XV i XVI wieku,
czyli w czasach kiedy wokó³ Puszczy zak³adano ju¿ pierwsze osady
osoczników. W XVI wieku, w czasach Zygmunta Augusta, Puszczê
pomierzono i od tego czasu, podzielona na stra¿e leœne by³a ju¿ pla-
nowo zarz¹dzana. Wznoszono te¿ w niej budowle s³u¿¹ce tym wiel-
kim przedsiêwziêciom, jakim by³y polowania. Jak czytamy w
" " z 1885 roku, w Puszczy Bia³owieskiej
w XVI wieku tak wygl¹da³ utworzony tam zwierzyniec królewski
(wielka kletnia) -

Oko³o 1705 roku ca³kowicie
wytêpiony zosta³ w Puszczy Bia³owieskiej jeleñ (S. Kossak, 2001).
O stosunku cz³owieka do przyrody w tych czasach najlepiej œwiad-
czy opis polowania Augusta III w 1757 roku, przytoczony w

. Za pomoc¹ 1000 w³oœcian i chmary psów napêdzano
zwierzynê do owego ogrodzonego ostêpu a nastêpnie naganiano j¹
pod namioty ustawione na specjalnych wywy¿szeniach. Stamt¹d
król i królowa strzelali do nagonionych pod lufy zwierz¹t a dwóch
strzelców nabija³o nieustannie broñ podawan¹ parze królewskiej.
Królowa ca³y czas by³a zajêta czytaniem ksi¹¿ki i tylko od niech-
cenia strzela³a - zabijaj¹c zreszt¹ 20 ¿ubrów. Po ³owach, zarówno
w czasach królewskich, jak i carskich urz¹dzano wielkie zabawy, al-
kohol la³ siê bez umiaru, strzelano w powietrze, wypuszczano ognie
sztuczne, s³owem cz³owiek tryumfowa³ nad natur¹, przez chwilê
czu³ siê nieœmiertelny.

Nie tylko rzezie zwierz¹t, tak¿e nieustanne penetrowanie Pusz-
czy i wykorzystywanie jej na ka¿dy dostêpny sposób mia³o nieustan-
nie miejsce - jak pisze O. Hedemann

(1939)

W XVI wieku, sk¹d pochodz¹
najstarsze zapisy, w Puszczy by³y ju¿ tysi¹ce barci, co oznacza, ¿e
by³a ona intensywnie u¿ytkowana (A. Keczyñski, 2003). Czy tra-
dycja bartnictwa ³¹czy siê gdzieœ z czasami wczesnoœred-
niowiecznych S³owian zamieszkuj¹cych Puszczê u schy³ku pier-
wszego tysi¹clecia? A mo¿e najazdy w wieku XIII ca³kowicie wylu-
dni³y Puszczê? Na pewno w wiekach XVI i póŸniej bartnictwo by³o
tu zajêciem uregulowanym prawnie rz¹dowymi przepisami Rzeczy-
pospolitej. Wed³ug tego samego autora ju¿ w XVII wieku nie by³o
zak¹tka w Puszczy, gdzie nie by³oby s³ychaæ huku siekier i las nie by-
³by spowity w dymach bartników okadzaj¹cych swoje nadrzewne
barcie. I dzisiaj, uwa¿ny obserwator, chodz¹c po obszarze ochrony
œcis³ej, a wiêc jedynym fragmencie Puszczy, gdzie od ponad 80 lat
nie prowadzi siê ¿adnej dzia³alnoœci gospodarczej, mo¿e znaleŸæ œla-
dy presji cz³owieka na las sprzed wieków.

Pomimo tego odzia³ywania, po czêœci z powodu braku nowo-
czesnych œrodków technicznych, a po czêœci z przyczyny ogromnej
si³y samej przyrody i nienaruszenia w istotny sposób obszaru Pu-
szczy Bia³owieskiej - a¿ do XX wieku nie uda³o siê jej w znacz¹cy
sposób upodobniæ do zniszczonych obszarów poza Puszcz¹. Wielkie
znaczenie dla dotrwania Puszczy do naszych czasów mia³a ustawa
królewska z po³owy XVI wieku, nakazuj¹ca s³u¿bie leœnej pilno-
wania, by nie dzia³y siê szkody drzewom i zwierzêtom. Z dzisiejszej
perspektywy mo¿emy powiedzieæ, ¿e by³a to pierwsza inicjatywa
ochrony przyrody w Europie. Pomimo tych przepisów, wynika-
j¹cych bardziej z mi³oœci do polowañ ni¿ do przyrody, Puszcza nie
by³a chroniona w takim stopniu, by ustrzec j¹ od przekszta³ceñ. Przy-
byli tu mieszkañcy, paraj¹cy siê korzystaniem z jej zasobów, nie byli
dawnymi ludŸmi lasu lecz zainteresowani byli tym, czym i cz³owiek
wspó³czesny: jak najwiêkszym zyskiem przy najmniejszym wy-
si³ku. Nie bogacenie siê a dzielenie siê i zwi¹zane z nim poczucie
równowagi by³o koniecznoœci¹ w kulturze zbieracko ³owieckiej. No-
wi gospodarze mieszkali poza lasem a wchodzili do niego, ¿eby coœ
wzi¹æ, tak samo jak rolnik wchodzi na pole lub do warzywnika.

KRÓLEWSKIE £OWY

CO JESZCZE MO¯NA WZI¥Æ…

Historii ³owiectwa w Polsce

ogromny ostêp, zaros³y dêbami, otoczony parka-

nem i p³otami. Spêdzano tam zwierzêta, które królowie z przyrz¹-

dzonych w tym celu altan zabijali.

Historii

³owiectwa

Dzieje Puszczy Bia³owieskiej

w Polsce przedrozbiorowej nie by³o tu kawa³ka lasu, gdzie no-

ga ludzka nie stanê³a, gdzie rêka ludzka nie zostawi³a po sobie przy-

najmniej zaciosu toporem na drzewie.
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Dlatego administratorzy królewskich ekonomii donosili do Kra-
kowa, ¿e bartnicy psuj¹ drzewa i wzniecaj¹ po¿ary. W XVI wieku za-
czê³o siê te¿ rozdawanie przywilejów Puszczy królewskim fawo-
rytom i pojawi³y siê maj¹tki. Znaczn¹ rolê w gospodarce puszczañ-
skiej odgrywa³ tak¿e pota¿, eksportowany do Gdañska i Królewca,
a budnicy, wed³ug opisów z pocz¹tku XIX w., przyczyniali siê do du-
¿ych zniszczeñ przyrody. Pêdzono równie¿ dziegieæ, smo³ê i nadal
wypalano wêgiel drzewny. W XVIII w. na terenie Puszczy by³o 80
pieców smolnych i dziegciarskich (Franciszek Gliñski,

, 1889). Pracê tê wykonywali ludzie przywiezieni z odle-
g³ych stron, dla których las by³ przede wszystkim magazynem su-
rowca.
O budnikach tak pisa³ w XIX wieku Franciszek Gliñski:

[…]

Kolejnym naprawiaczem gospodarki w Puszczy, pod koniec
wieku XVIII, by³ na swój sposób nowoczesny ekonomista, pod-
skarbi litewski Antoni Tyzenhaus, który

(Gliñski) Celem tych
inwestycji by³o umo¿liwienie sp³awiania wielkiej iloœci drzewa
i w ten sposób podratowanie bud¿etu. Koniec XVIII wieku to tak¿e
pierwsze na wielk¹ skalê wdarcie siê drwali w las za spraw¹ Kata-
rzyny II, która rozda³a Puszczê swoim faworytom. Wyciêto 40 000
hektarów lasu - blisko jedn¹ czwart¹ Puszczy (S. Kossak, 2001)!
Mo¿emy sobie wyobraziæ jak wielkie na te czasy prace trwa³y w Pu-
szczy. Dzisiaj, patrz¹c na mapê bia³oruskiej czêœci Puszczy, widzimy
wielki wyr¿niêty klin lasu od wschodu - to trwa³y œlad po polityce
Katarzyny. Kolejni ludzie sprowadzani do pracy zasiedlali okolice.
Ju¿ nie dwieœcie kilkadziesi¹t rodzin z pocz¹tków królewszczyzny,
ale tysi¹ce ludzi, ró¿nego pochodzenia, zamieszkiwa³o puszczañskie
okolice. Polana Bia³owieska, która w XVII wieku by³a jeszcze nie-
wielkim obszarem z folwarkiem przy dworze myœliwskim, sto lat
póŸniej staje siê osad¹ licz¹c¹ 20 domów i zajmuj¹c¹ powierzchniê

ponad 7 km , aby w kolejnych stuleciach podwoiæ swoj¹ powierz-
chniê i daæ warunki dla ¿ycia tysiêcy ludzi. Las "cofa siê" tak¿e od
zlokalizowanych pierwotnie na jego obrze¿u miejscowoœci, daw-
nych stra¿y królewskich, maj¹tków i osad. Las jest wycinany i ni-
szczony. W 1811 roku szaleje w Puszczy przez kilka miesiêcy wielki
po¿ar zaprószony przez ludzi.

Pod okupacj¹ rosyjsk¹ pocz¹tkowo próbowano tak¿e pozyski-
waæ drewno na maszty i na budulec ale pod koniec lat 20. XIX wieku,
ze wzglêdów na wysokie koszty, Departament Lasów Okrêtowych
zrezygnowa³ z pozyskiwania drewna z Puszczy, nie zaprzestano jed-
nak ciêæ. Nie szlachetnoœæ cz³owieka, lecz ekonomika oraz budz¹ca
dziœ uœmiech korupcja, oszustwa i niegospodarnoœæ carskiej admini-
stracji, opisane przez Karcowa, zadecydowa³y, ¿e eksploatacja nie
by³a jeszcze wiêksza.

Simona Kossak zwraca s³usznie uwagê na czêsto pomijany
epizod krótkotrwa³ej faktycznej ochrony. Na samym pocz¹tku wieku
XIX, za cara Aleksandra I, zabroniono carskim ukazem wstêpu do
Puszczy wszystkim, poza posiadaczami specjalnej przepustki, a po-

lowaæ mo¿na by³o tylko po uzyskaniu zgody cara. W roku 1820
Aleksander I zakaza³ wszelkich ciêæ w Puszczy, bo obawia³ siê, ¿e
stuk siekier wyp³oszy ¿ubry. Stan ten utrzyma³ siê tylko przez osiem
lat. By³ to jedyny znany okres ca³kowitej ochrony przyrody w Pu-
szczy Bia³owieskiej. Jak pisz¹ wspó³czeœni, nie uchroni³o to jednak
Puszczy od dalszego niszczenia, bo miejscowa ludnoœæ masowo k³u-
sowa³a i krad³a drewno. Po pierwszym rozbiorze Polski upad³a sieæ
królewskich stra¿y i morale mieszkañców okolic Puszczy. Przy-
wi¹zani wówczas jeszcze bardziej do Polski ni¿ do Rosji mieszkañcy
okolic Puszczy masowo wsparli powstanie listopadowe, co po jego
upadku spowodowa³o usuniêcie dotychczasowych pracowników,
stra¿y i upadek kontroli nad kradzie¿ami i k³usownictwem. Wybito
ca³kowicie ³osie i sarny. Kara za zabicie ¿ubra by³a symboliczna.
Sch³opiali strzelcy, osocznicy i budnicy dziêki nowemu prawu wy-
kupywali z czasem ziemie pod gospodarkê, uszczuplaj¹c bazê ¿ero-
w¹ dla ¿ubrów i dostêp do wodopojów. Pojawi³ siê natomiast nowo-
czesny handel. W opisie Karcowa mo¿emy szczegó³owo przeczytaæ
o dêbach i dziesi¹tkach tysiêcy sosen wycinanych przez s³u¿by car-
skie i ró¿ne firmy dzia³aj¹ce na tym obszarze. Poza ogrodzonym
przez jakiœ czas terenem wokó³ obecnej miejscowoœci Bia³owie¿a,
który by³ obszarem przeznaczonym dla ¿ubrów, prowadzono nawet
zrêby zupe³ne. Karcow wspomina, ¿e w okresie pierwszych 70 lat
pod okupacj¹ rosyjsk¹ w Puszczy nie polowali ¿adni znamienici
goœcie, natomiast ¿ubry i tak ginê³y, jak zreszt¹ ca³a zwierzyna, bo
oprócz zwyk³ych polowañ, na niebywa³¹ skalê rozprzestrzeni³o siê
k³usownictwo. Interesuj¹ca jest informacja, ¿e do uszczuplenia stada
¿ubrów zaczêli siê przyczyniaæ w pierwszej po³owie XIX wieku na-
ukowcy, którzy przyje¿d¿ali do Bia³owie¿y z ró¿nych stron Europy
w celu upolowania okazu gin¹cego gatunku ¿ubra do swoich kolek-
cji.

W 1882 roku Henryk Sienkiewicz relacjonuj¹c swoj¹ wyprawê
do Puszczy pisa³, ¿e od ka¿dego ch³opa, zaskarbiwszy sobie jego uf-
noœæ, mo¿na kupiæ rogi lub skórê ¿ubra, bo wszyscy nauczyli siê k³u-
sowaæ. Nie bez znaczenia mog³a tu byæ specyfika pogranicza, ró¿-
nych kultur i narzucanych wraz ze zmianami politycznymi - zmian
w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. W innym miejscu ten popularny autor
nadmienia te¿ o przywi¹zaniu ludnoœci do okolicy pisz¹c, jak bud-
nicy opowiadaj¹ o swoim stosunku do Puszczy i ¿e za ¿adn¹ cenê nie
przenieœliby siê poza ni¹. Obok eksploatacji przyrody pojawia siê
w¹tek emocjonalny.

Wiek XIX to wiek nowoczesnej gospodarki, rozwoju przemys³u
i … wiek leœnictwa. Rosyjski okupant korzysta³ z wzorów domi-
nuj¹cej wówczas w Europie gospodarki niemieckiej i kiedy w 1842
roku naliczono 300 000 powalonych martwych sosen wielkich roz-
miarów, uznano to za niebywa³e marnotrawstwo ([…] z

[…], 1888). W nastêpnym roku wy-
s³ano wiêc do Puszczy specjaln¹ komisjê, która rozdzieli³a j¹ na 540
dwuwiorstowych czêœci (kwarta³ów) i wyznaczy³a 180 letni okres
ciêcia lasu dla sosny i 90 letni dla pozosta³ych gatunków. Gliñski,
który w swoim (ocenzurowanym carsk¹ cenzur¹) opisie Puszczy
Bia³owieskiej musia³ wychwalaæ imperatora pisa³:

Te olbrzymy pokazywane na moskiewskiej
wystawie nie by³y jednak zas³ug¹ gospodarki cz³owieka, lecz
œwiadectwem, ¿e ostatnia ju¿ w Europie Puszcza coraz s³abiej siê
broni przed siekierami i pi³ami. W 1883 roku Puszczê "dor¿niêto"
wprowadzaj¹c jeszcze gêstsze podzia³y na kwadraty o boku jednej
wiorsty (1 wiorsta = 1,0668 km).

Geografja
popularna

Do wy-
niszczenia lasów na Litwie w ogóle, a w Bia³owie¿y w szczególnoœci,
obok wzmiankowanej powy¿ej, nader w swych skutkach zgubnej hoj-
noœci królów, przyczyni³y siê równie¿ niema³o tu i ówdzie po-
urz¹dzane w puszczy przeró¿ne zak³ady przemys³owe, z których
jeszcze w XVI stuleciu egzystowa³y tam ju¿ a¿ cztery hamernie ¿elaza
i ogromna pota¿arnia. Do zak³adów tych i fabryk specyalnie sprowa-
dzeni zostali z Mazowsza i ¯mudzi robotnicy, znani pod nazw¹ "bud-
ników". Wojny, po¿ary lub burze, chocia¿by najsro¿sze nawet,
nie mog³y przyczyniæ tyle i tak dotkliwych szkód lasom, ile ich wyrz¹-
dzili budnicy. Gdziekolwiek tylko z toporem w rêku a strzelb¹ na
plecach zatrzyma³ siê budnik, choæby na czas nied³ugi - las literalnie
stawa³ siê pustyni¹. Tylko nieprzebyte trzêsawiska b³otne ratowa³y
odwieczne, niebotyczne sosny i olbrzymich siwych dêbów ostatki od
niczego nieszczêdz¹cych r¹k budnika.

wszystkie, obficie puszczê
Bia³owiesk¹ zraszaj¹ce rzeki, z zawalaj¹cych je powa³ów drzewnych
pooczyszcza³, koryta ich, gdzie tego wymaga³a potrzeba, sprostowa³,
rzekê Narew zaœ z Narewk¹, przy samem ich ujœciu, po³¹czy³ za
pomoc¹ kana³u, który przep³ywa przez rozleg³e b³oto "Nikor" zwane
i znany jest pod nazw¹ "Tyzenhauzowskiego" .

przyczyny
jednak nader utrudnionego sp³awu, znacznego oddalenia od portu
i zupe³nej niemo¿noœci pozbycia siê choæ czêœci powa³ów na miejscu
marnowa³o siê bezpowrotnie

Rezultat, raz
umiejêtnie zaprowadzonej i ci¹gle podtrzymywanej, racyonalnej
gospodarki - okaza³ siê œwietnym. Kto w roku 1882 zwiedza³ przemy-
s³owo-artystyczn¹ wystawê w Moskwie nie móg³ nie zwróciæ uwagi
na wznosz¹c¹ siê tam wielk¹ piramidê u³o¿on¹ z drzewa z puszczy
Bia³owieskiej pochodz¹cego. Olbrzymiej szerokoœci z kilkusetletnich
drzew wypi³owane deski i do pó³tora nieraz arszyna w œrednicy
maj¹ce próby poprzecznego ciêcia pni dêbu, jesionu, grabu, klonu
i sosny, oraz okazy ja³owcu i brzozy, które równie¿ do znacznych
w puszczy dorastaj¹ rozmiarów - zwraca³y na siebie powszechn¹
uwagê specyalistów.

CZASY CARSKIE

2

przyroda
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przyroda

To "udro¿nienie" Puszczy wi¹za³o siê z planowym zamie-
nianiem jej w wielkie, nowoczesne gospodarstwo. Jelenia sprowa-
dzono z Pszczyny w 1865 roku ponownie, ¿eby by³o na co polowaæ,
a w 1891 roku, na polecenie cara wypuszczono zupe³nie obce ga-
tunki, m.in. azjatyckie marale (S. Kossak, 2001)! W 1897 roku po-
prowadzono przez Puszczê kolej do samej Bia³owie¿y a w 1903 bar-
dzo nowoczesn¹ jak na owe czasy szosê.

Patrz¹c na wspó³czesn¹ mapê Puszczy Bia³owieskiej, podzie-
lonej na kwadraty o boku zbli¿onym do kilometra, próbujê sobie wy-
obraziæ jak wielk¹ pracê wykonano w latach 40. XIX wieku! Kiedy
chodzê po ma³o dostêpnych miejscach obszaru chronionego, na któ-
rym od blisko stu lat nie prowadzi siê gospodarki, widzê na tle nieba
linie zaznaczone przez korony drzew wzd³u¿ ciêæ wyznaczaj¹cych
carskie drogi. Jaki tu musia³ byæ wówczas ruch, jaki tumult ludzi,
koni - wycinano wielkie drzewa, wywo¿ono, wykopywano ziemiê,
¿eby zrobiæ nasypy grobli na podmok³ych terenach, kopano rowy…
Pada³y drzewa, ucieka³y zwierzêta (ostatni niedŸwiedŸ pad³ w 1878
roku), ca³a Puszcza sta³a siê ³atwo dostêpna. Wszêdzie mo¿na by³o
dojechaæ po siatce wyr¿niêtych i utrzymywanych dróg. Nie wiemy,
czy ktokolwiek ¿a³owa³ "zabijanej" duszy Puszczy - chyba nie, ra-
czej imperium szczyci³o siê wprowadzaniem nowoczesnej, na mod³ê
zachodni¹, gospodarki leœnej i ³owieckiej. Tak¹ w³aœnie drog¹ pod-
wieziono rosyjskiego naturalistê Iwana Szyszkina, ¿eby móg³ nama-
lowaæ scenkê z "dzikiej przyrody" prastarej puszczy i wystawiæ
w galerii w Petersburgu.

Ale Szyszkin nie by³ odosobniony. Wiek XIX to nie tylko postêp
w eksploatacji zasobów przyrody, to tak¿e w Europie i Ameryce na-
rodziny romantyzmu i wra¿liwoœci na przyrodê. Mickiewicz tês-
kni¹c za rodzinn¹ Litw¹ (to dzisiejsza Bia³oruœ), krajem lat dziecin-
nych i gin¹cym œwiatem szlacheckim. Pomimo tej w¹skiej perspe-
ktywy zawar³ w Panu Tadeuszu tak¿e podziw dla dzikiej przyrody
Puszczy, w³aœnie w aspekcie jej dzikoœci. Na skraju Puszczy Bia³o-
wieskiej sta³ dwór Kraszewskich i Józef Ignacy zachwycaj¹c siê ni¹,
pisa³ w 1846 roku:
[…]

Narodowy pokrzepiciel serc Henryk Sienkiewicz by³ jednak wi-
dokiem Puszczy Bia³owieskiej zniesmaczony - tyle drewna siê tam
marnuje - uwa¿a³, a mateczniki gdzie drzewa pokrywa³y mchy i wil-
goæ napawa³y go obrzydzeniem; pisa³ wrêcz o "plugawej wilgoci"
wœród dziczy i zgnilizny. Podziwia³ Niemców za ich gospodarkê,
gdzie drzewa wycina siê zanim umr¹, a las jest posprz¹tany z ga-
³¹zek. Z pewnoœci¹ ten patriotyczny prozaik pisz¹cy ku pokrzepieniu
serc daleki by³ od spojrzenia przyrodniczego, jakie w Ameryce re-
prezentowa³ wczeœniejszy przecie¿ od niego H. D. Thoreau kszta³-
tuj¹c wspó³czesn¹ tradycjê ochrony przyrody. Szesnaœcie lat po
Sienkiewiczu, Wac³aw Sieroszewski skomentowa³ w 1898 roku
ró¿nicê miêdzy dzik¹ czêœci¹ Puszczy i "wysprz¹tanym" z martwego
drewna zwierzyñcem carskim krótko:
(poza zwierzyñcem JK)

Najnowsze czasy - to okres wojen, okupacji niemieckiej w czasie
I Wojny Œwiatowej (kiedy to Puszczê pokryto sieci¹ kolejek i ruszy³a
systematyczna eksploatacja na wielk¹ skalê i kiedy wymordowano
wszystkie ¿ubry), okresu miêdzywojennego i rabunkowej wycinki
przez angielsk¹ firmê The Century European Timber Corporation
(w latach 1916 - 1922 Niemcy, Rosjanie i Polacy wyciêli ponad 10
mln m. szeœc., czyli 1/3 zasobów Puszczy! PóŸniej wielkie zrêby wy-
kona³a angielska firma), ponownej okupacji niemieckiej i sowiec-
kiej, wreszcie przedzielenia Puszczy Bia³owieskiej wylesion¹ grani-
c¹ miêdzy dwoma pañstwami, a tak¿e z ró¿nym nasileniem w ró¿-
nych okresach czasu gospodarki leœnej. Wszystko to spowodowa³o
najwiêksze w historii przekszta³cenie Puszczy Bia³owieskiej. Pomi-
mo, ¿e cz³owiek prowadzi³ dzia³alnoœæ w Puszczy od najdawniej-
szych czasów, dotrwa³a ona w niespotykanej nigdzie indziej kondy-

cji do czasów wspó³czesnych. Dzisiaj, maj¹c nowoczesne œrodki,
cz³owiek rozpocz¹³ systematyczn¹ eksploatacjê. Poza siedmioma
procentami polskiego obszaru (tyle zajmuje obszar ochrony œcis³ej)
¿adne miejsce nie by³o w pe³ni bezpieczne od ingerencji cz³owieka.
Chocia¿ dzisiaj mówimy powszechnie o ekologii, musimy pamiêtaæ,
¿e w latach okupacji rosyjskiej roczny wyr¹b nie przekracza³ 10 tys.
m. szeœc. Podczas gdy w planie gospodarczym na pocz¹tku XXI
wieku, pomimo deklaracji w³adz o ochronie przyrody, plan pozy-
skania drewna wynosi rocznie 150 000 m. szeœc.! A jednak w³aœnie
najnowsze czasy przynios³y po raz pierwszy zupe³nie inne spoj-
rzenie na dzik¹ przyrodê. Najpierw nieœmia³o, pojedyncze osoby, lu-
dzie kultury, naukowcy a wkrótce coraz liczniejsze rzesze spo³e-
czeñstwa zaczê³y siê domagaæ ochrony Puszczy Bia³owieskiej z po-
wodów ju¿ nie tylko pragmatycznych, naukowych czy innych racjo-
nalnych: zaczêto siê domagaæ ochrony Puszczy, bo sta³a siê syno-
nimem dzikiej przyrody, przyrody pierwotnej, naturalnej. I chocia¿
przez wieki Puszcza by³a przez cz³owieka przekszta³cana, to teraz
cz³owiek w³aœnie zacz¹³ myœleæ o oddaniu przyrodzie czêœci tego,
z czego j¹ ograbi³. Ju¿ nie ochrona jednego czy kilku gatunków, nie
ochrona jakichœ pojedynczych s³ynnych drzew, które mo¿na ogro-
dziæ p³otkiem (oœmieszaj¹c je w ten sposób parafrazuj¹c s³owa
indiañskiego wodza Seattle) ale ochrona naturalnych procesów, po-
zostawienie przyrody sobie samej sta³a siê has³em przychodz¹cym
na myœl, kiedy mówimy o Puszczy Bia³owieskiej. To myœlenie za-
znaczy³o siê mocno po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1990 roku i po-
jawieniu siê spo³ecznego ruchu ekologicznego. Rzecznikami ochro-
ny ca³ej Puszczy Bia³owieskiej stali siê miêdzy innymi Czes³aw Mi-
³osz i Ryszard Kapuœciñski, pod apelem o niewycinanie starych
drzew w Puszczy podpisa³o siê niedawno 130 profesorów polskich
uczelni.

Na razie ¿¹dania ochrony ca³ej puszczy i zrezygnowania z go-
spodarki na jej obszarze napotykaj¹ na opór ze strony wielu leœników
zajmuj¹cych siê czêœci¹ gospodarcz¹ i ze strony czêœci urzêdników
resortu œrodowiska i polityków oraz spo³ecznoœci lokalnych, których
¿ycie by³o w ostatnich pokoleniach zwi¹zane z eksploatacj¹ Puszczy.
Ale zmiany spo³eczne postêpuj¹ szybko i coraz wiêcej, przede
wszystkim m³odych ludzi mieszkaj¹cych w regionie Puszczy, doma-
ga siê jej wiêkszej ochrony. Na wiosnê 2004 roku Towarzystwo O-
chrony Krajobrazu z Hajnówki zebra³o tysi¹c podpisów miesz-
kañców regionu Puszczy Bia³owieskiej pod ¿¹daniami wiêkszej
ochrony Puszczy. Wielu z sygnatariuszy to w³aœnie ludzie m³odzi.
Przed szeœædziesiêciu laty jeden z dyrektorów Bia³owieskiego Parku
Narodowego Jan Jerzy Karpiñski, porówna³ poranion¹ Puszczê Bia-
³owiesk¹ do Wawelu. Znaj¹c doskonale wszystkie wartoœci przy-
rodnicze Puszczy, ostatecznie nawo³ywa³ do jej ochrony pisz¹c, ¿e
Puszcza "zawiera tajemnicze piêkno i ksiêgê dziewiczej natury", ¿e
¿ycie Puszczy jest "dziwnie tajemnicze, nieub³agane i cudownie mi-
mo to zharmonizowane. "

Mniej wiêcej w tym samym czasie kiedy w Petersburgu ukazuje
siê wielkie dzie³o Georgija Karcowa, opisuj¹ce historiê Puszczy Bia-
³owieskiej z perspektywy ³owieckiej, wiêc eksploatatorskiej i gospo-
darczej (zachwyt przyrod¹ wystêpuje tylko w kontekœcie mê¿nych
jej zdobywców i m¹drych gospodarzy) w Warszawie ukaza³a siê
ksi¹¿eczka Walentego Miklaszewskiego , w której
autor zwraca uwagê na wartoœæ lasu w takim stanie, w jakim stwo-
rzy³a go przyroda.

pisze, apeluj¹c:
Dla tego prekursora nowoczesnej ochrony lasu

ogromnie wa¿na by³a te¿ edukacja - dzisiaj powiedzielibyœmy jêzy-
kiem psychologii: "przez osobiste doœwiadczenie". W miejsce naka-
zów i zakazów oraz podawania suchej wiedzy proponowa³ on ucze-
nie siê od nieskrêpowanych procesów przyrodniczych - obserwacjê
cudu ¿ycia dzikiej przyrody (W. Miklaszewski, 1905). Miklaszewski
krytykowa³ las gospodarczy, przyrównuj¹c go do têpoty wojska,
a inny, znany przyrodnik B. Dyakowski ju¿ w roku 1898 po-
pularyzowa³ szacunek do naturalnego lasu, pisz¹c w 1908 roku o tra-
gicznych zniszczeniach w Puszczy.

POCZ¥TKI ŒWIADOMOŒCI EKOLOGICZNEJ

WIEK WOJEN I TECHNIKI

Po wielokroæ przeje¿d¿a³em Puszczê Bia³owiesk¹
której malownicze drzewa jeszcze stoj¹ mi przed oczyma. Nie

wiem czy w ca³ej Europie znajduje siê gdzie las tak pierwotnej epoki.

Po urokach puszczy
przechadzka tutaj wyda³a nam siê ma³o zaj-

muj¹ca.

Wróæ do przyrody!

Chodzilibyœmy po tym lesie do koñca, znajduj¹c

zawsze coœ godnego uwagi Nie poprawiajmy natury,

która wie co robi!.

wolnej
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KOMERCYJNA OCHRONA PRZYRODY

CZYJA PUSZCZA?

Puszcza Bia³owieska nadal jest lasem gospodarczym, chocia¿
stanowi u³amek procenta powierzchni lasów w Polsce. Nadal bra-
kuje woli politycznej, ¿eby ten jedyny w swoim rodzaju obszar
zwróciæ naturze. Eksploatuj¹c las, przyrodê równie¿ mo¿na czê-
œciowo chroniæ. Niektórzy nazywaj¹ to "m¹drym kompromisem".
Cz³owieka mo¿na te¿ utrzymaæ przy ¿yciu wycinaj¹c mu np. jedn¹
nerkê a równoczeœnie chroni¹c przed cholesterolem. Jednak takiego
postêpowania kompromisem nie nazwalibyœmy. Gospodarka w Pu-
szczy Bia³owieskiej prowadzona jest tak, by zachowaæ trwa³oœæ lasu,
choæ nie zmienia to faktu, ¿e las jest silnie przekszta³cany, bo bierze
siê pod uwagê przede wszystkim rachunek ekonomiczny. Dziœ, przy-
rodnicy badaj¹cy Puszczê s¹ w znacznej czêœci jej obroñcami, ale na-
ukowiec staje siê te¿ coraz bardziej uzale¿niony od rynku. Do gos-
podarczo-politycznych zagro¿eñ dla Puszczy Bia³owieskiej a tak¿e
innych lasów, dosz³o jeszcze jedno, kto wie czy nie równie niebez-
pieczne jak poprzednie: to zagro¿enie turystyk¹. A w³aœciwie prze-
mys³em turystycznym i procesami dyktowanymi przez rynek. Praw-
dziwe zagro¿enia wszêdzie na œwiecie p³yn¹ zwykle ze strony prze-
mys³u i ró¿nych dziedzin gospodarki. Leœnictwo, pod presj¹ idei
ekologicznych, z ³atwoœci¹ zmieni³o jêzyk na proekologiczny two-
rz¹c swoist¹ nowomowê. Drzewa wycina siê i sprzedaje po to, ¿eby
by³y œrodki na ochronê przyrody albo, ¿eby "ods³oniæ m³ode poko-
lenie"; zwierzêta siê strzela, ¿eby pomóc przyrodzie i zarobiæ na do-
karmianie; bada siê ka¿dy kawa³ek lasu po to, ¿eby mieæ argumenty
dla jego ochrony; ³apie siê dzikie zwierzêta, ¿eby lepiej je poznaæ
i skuteczniej chroniæ; sprowadza siê turystów po to, ¿eby zostawiali
pieni¹dze i region siê rozwija³, urz¹dza siê wiêc masowe imprezy, bo
wiêcej turystów oznacza wiêcej pieniêdzy. Ju¿ Jan Gwalbert Pa-
wlikowski proroczo przestrzega³ (maj¹c wówczas konkretnie na
myœli Tatry, gdzie jego s³owa sprawdzi³y siê a¿ nadto) przed wszelk¹
komercj¹ i turystyk¹. Demagogiczne has³a demokratycznego udo-
stêpniania przyrody, po³¹czone z zasad¹ maksymalizacji zysków,
prowadz¹ do coraz wiêkszej ingerencji, zadeptywania i zaœmiecania.
Skoro wybudowano w Bia³owie¿y kilka wielkich hoteli a planuje siê
dalsze, to dla ich goœci trzeba przyrodê udostêpniæ taki proces jest
nieuchronny, bo inaczej hotele zaczn¹ przynosiæ straty. Chwilowym
ratunkiem by³oby znaczne powiêkszenie parku narodowego, ale
przed tym broni siê resort i leœnicy oraz lokalni politycy o ¿yciowych
doœwiadczeniach z okresu rozwoju regionu w oparciu o produkcjê
surowcow¹.

- pisa³ Pawlikowski
(1913). W roku 2003 wyciêto wzd³u¿ i tak przeoranej i ogrodzonej
granicy polsko-bia³oruskiej, która jak wielka rana przecina jeden or-
ganizm Puszczy, ponad 400 ponadstuletnich drzew i drzew ro-
sn¹cych w ponadstuletnich drzewostanach - wiele w nowoutwo-
rzonym rezerwacie przyrody. W rezerwatach przyrody poza parkiem
narodowym nie wolno poruszaæ siê mieszkañcom okolicznych miej-
scowoœci ani turystom (z wyj¹tkiem nielicznych szlaków turystycz-
nych), ale wje¿d¿aj¹ tam ciê¿kie maszyny wywo¿¹ce wycinane
œwierki zaatakowane przez kornika drukarza lub inne drzewa w ra-
mach tzw. ciêæ sanitarnych, chocia¿ przyrodnicy apeluj¹, ¿e powin-
niœmy chroniæ procesy naturalne a w lesie naturalnym nie mo¿na mó-
wiæ o "szkodnikach". Coraz wiêkszy jest ruch na udostêpnianych
drogach przez Puszczê. Planuje siê poszerzanie istniej¹cych dróg,
budowê parkingów (przy okazji kolejne tysi¹ce drzew bêdzie mo¿na
wyci¹æ). W gruncie rzeczy ka¿de wyciêcie drzewa lub inne naru-
szenie przyrody mo¿na z ³atwoœci¹ usprawiedliwiæ koniecznoœci¹
polityczn¹, obronnoœci kraju, bezpieczeñstwa ruchu, bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy (to nie ¿art - tak leœnicy wyt³umaczyli wyciêcie
trzech ponadstuletnich dêbów w rezerwacie przyrody), nadrzêdno-
œci¹ rozwoju, dbaniem o stan sanitarny czy innymi szlachetnymi
celami.

Rejon Puszczy Bia³owieskiej okreœla siê mianem pogranicza.
Przewa¿a tutaj ludnoœæ bia³oruska, choæ w czêœci tak¿e z korzeniami
etnicznymi ukraiñskimi, ale mieszkaj¹ te¿ Ukraiñcy i Polacy. W d³u-

giej historii tych ziem przewijali siê Goci, Ma³orusini, Dregowicze,
Mazowszanie, mo¿e zapuszczali siê tu Jaæwingowie - choæ œladów
ich nie znaleziono, przybysze ze ¯mudzi i Mazowsza, Rosji i Nie-
miec, handel prowadzili ¯ydzi. Puszcza by³a we w³adaniu Litwy,
Polski, Rosji, Niemiec i Sowietów… Mieszkali tu wyznawcy ró¿-
nych wierzeñ, religii i mitów przyrody, prawos³awni, potem unici, i
na powrót prawos³awni, katolicy i wyznawcy Moj¿esza, ewange-
licy… Dzisiaj s¹ jeszcze nieliczni baptyœci, buddyœci, adwentyœci,
badacze pisma œwiêtego i inni. Wszyscy ci ludzie w bardziej lub
mniej zamierzch³ych czasach przyjêli jak¹œ wiarê (czêsto nie maj¹c
w ogóle wyboru i wbrew w³asnej woli). Ka¿da z tych grup mia³a
swoje "opisanie œwiata", swoje relacje z Puszcz¹, a tak¿e swoich "ob-
cych". Toczy³y siê tu swoiste wojny o wp³ywy pomiêdzy Cerkwi¹
i Koœcio³em katolickim, co wyraŸnie widaæ w opisie rosyjskiego pi-
sarza W. Krestowskiego z koñca XIX w. (

). A byli jeszcze ludzie w³adzy i poddani; magnaci,
szlachta i ch³opi, panowie i s³udzy; myœliwi i naganiacze; ci, którzy
dzier¿yli w³adzê i ci, którzy musieli byæ pos³uszni; ruchy narodowo-
wyzwoleñcze, w³oœciañskie i robotnicze. Ci, którzy dawali pracê
i inni, dramatycznie jej potrzebuj¹cy. Dzisiaj nadal mo¿na siê spot-
kaæ z ró¿nymi historiami tych samych ziem, w zale¿noœci od przy-
wi¹zania do poczucia to¿samoœci bia³oruskiej, ukraiñskiej czy pol-
skiej. To¿samoœci narodowe, etniczne, grupowe czy stanowe pozwa-
la³y trwaæ ró¿nym tradycjom i postrzegamy je jako wartoœci. Nie za-
pominajmy jednak, ¿e czasami pozwala³y równie¿ prowadziæ wojny,
usprawiedliwia³y niewolenie "innych", niszczenie "obcych" tra-
dycji, a czêsto tak¿e niszczenie przyrody. Wiele tradycji powsta³o
w³aœnie dla zakamuflowania prawdziwych intencji, do których cz³o-
wiek nie chcia³ siê przyznaæ (np. niektóre tradycje ³owieckie). Dla-
tego bojê siê o los przyrody, kiedy s³yszê, ¿e jest ona dobrem jakiegoœ
jednego narodu lub grupy, albo ¿e… wszyscy mamy do niej równe
prawo. Kiedy ws³uchujê siê w obawy jakie rodz¹ wszelkie nowe od-
krycia archeologiczne z Puszczy Bia³owieskiej widzê, ¿e demony
nie œpi¹. Czy Puszcza nale¿y siê Rusinom, a mo¿e Polakom? Kto ma
do niej prawo? Kiedyœ pewien obroñca Puszczy Bia³owieskiej dzieli³
siê pomys³em na utworzenie w jej sercu muzeum tradycji polskiej.
Niedawno lokalny polityk napisa³, ¿e mniejszoœæ bia³orusko-pra-
wos³awna jest zagro¿ona, bo "obcy" chc¹ jej odebraæ Puszczê chro-
ni¹c jej przyrodê! Wszyscy tu jesteœmy przybyszami, a w ca³ej hi-
storii tylko nieliczni naprawdê tej Puszczy bronili. Na takich stra-
chach i podzia³ach mo¿na budowaæ politykê, ale wówczas bêdzie to
polityka z wszystkimi znanymi jej negatywnymi nastêpstwami, pro-
wadz¹cymi do dalszego cierpienia i podzia³ów. Prowadz¹c "s³uszn¹"
politykê mo¿na spokojnie niszczyæ przyrodê. Inne, skrajnie antro-
pocentryczne i populistyczne has³o g³osi, ¿e Puszcza przetrwa³a
dziêki ludziom tutejszym, albo dziêki leœnikom, naukowcom, rz¹-
dz¹cej partii itp. Mówi¹ tak wszyscy uzurpatorzy; ci, którzy chc¹ so-
bie nadaæ mandat do w³adania jakimœ dobrem.

Z perspektywy przyrody, jej niewyczerpalnego, choæ daj¹cego
siê niszczyæ, bogactwa i harmonii procesów Puszcza Bia³owieska
nie jest ani twoja, ani moja. A raczej jest, ale naszym - parafrazuj¹c
Norwida - wspólnym obowi¹zkiem. Maj¹c nieznane wczeœniej mo-
¿liwoœci, cz³owiek ponosi najwiêksz¹ historycznie odpowiedzial-
noœæ za zachowanie przyrody.

Simona Kossak,

Tylko pierwotna i wolna, a nie przez spekulacyjne uprzystêpnia-
nie zniewolona przyroda godna jest mi³oœci

Od Bia³egostoku do Pusz-

czy Bia³owieskiej

To, ¿e jeszcze nie podzieli³a losu innych puszcz, po których zo-

sta³y tylko nazwy, wynika z jej zda siê niewyczerpalnych si³ ¿y-

ciowych, ze straszliwego haraczu p³aconego ³owcom zwierzyny i po-

³o¿enia geograficznego - z dala od skupisk rolniczej ludnoœci i wie-

lkich miast, le¿¹ca na pograniczu krajów i narodów, ukryta wœród

bagien przetrwa³a. Ciê¿ko okaleczona, ograbiona z drzew i ze zwie-

rz¹t, ale we wspó³czesnej Europie jedyna przypominaj¹ca jeszcze

prapuszczê, która szeœæ tysiêcy lat temu otula³a Ni¿ Europejski od

Karpat po Ba³tyk.

Na oczach naszego pokolenia rozgrywa siê ostatni akt jej

dziejów.

Saga Puszczy Bia³owieskiej

A. Janusz Korbel

przyroda


