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1. NAJSTARSZE DZIEJE (do X w.) . 

W dotychczasowej literaturze historia lesistych ziem Mazowsza nie 
została opracowana wystarczająco. Poważniejsze tradycje historio- 

graficzne mają jedynie badania poświęcone Podlasiu i nowożytnym dzie- 
jom. ziem kurpiowskich (tereny określane obecnie jako Puszcza Kurpiow- 
ska i Puszcza Biała). W średniowieczu były te kompleksy leśne własnością 
władcy (Zaga jnica) i biskupa płockiego (tzw. Puszcza Biskupia). Istnie- 
jące opracowania poświęcone puszczom Ponarwia obejmują jedynie okres 
nowożytny (XVI=XX w.), Z zupełnym niemal pominięciem średniowie- 
cza; z wyjątkiem ziem obecnej Puszczy Białowieskiej. Dla tej przyczyny 
skupimy uwagę na puszczach Mazowsza nadnarwiańskiego, w szczegól- 
ności prawego dorzecza rzeki Narew. O późniejszych dziejach ziem 
i państwa polskiego zadecydował, niewątpliwie, długi okres średnio- 
wieczny: od VI do końca XV w. Wtedy ufundowała się wspólnota języ- 
kowa, kulburowa i polityczna; właśnie w średniowieczu ukształtowany 
został ostatecznie krajobraz osadniczy i gospodarczy naszego kraju. Do- 
rzecze Narwi długo zachowało pierwotny charakter, ponieważ położone 
było na uboczu od centrów intensywnego osadnictwa pradziejowego, 
a ubóstwo gleb i bogactw naturalnych nie sprzyjało rozwojowi miast 
i przemysłu w dobie średniowiecznej i nawet nowożytnej. 

Pierwsze wieki naszej ery określane są w historii polskiej jako tzw. 
okres wpływów rzymskich (I—V w.) oraz żywych kontaktów z imperium: 
handlu, oddziaływań kulturowych i konfliktów zbrojnych. Z terenów 
tzw. Prasłowiańszczyzny, między Odrą, dolnym Dnieprem, Bałtykiem 
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i Karpatami, rozchodzić się zaczęły kolejne fale Słowian, zajmując 
w V—VII w. rozległe obszary na wschodzie, zachodzie i południu Euro- 
py. Na Mazowszu i obecnym Podlasiu żyła w okresie wpływów rzym- 
skich ludność prasłowiańska, która we wczesnym średniowieczu dała 
początek plemionom mazowieckim. Bałtowie, przodkowie Litwinów, Pru- 
sów i wymarłych Jaćwingów, mieszkali dalej na północy, nad Niemnem, 
na Pojezierzu Suwalskim i Mazurskim.? Przez całe pradzieje i wczesne 
średniowiecze, szeroki pas puszcz oraz duże powierzchnie torfowisk i ba- 
gien w prawym dorzeczu Narwi stanowiły słabo zaludnione terytorium, 
dzielące ludy wybrzeża Bałtyku od mieszkańców Ponarwia. Szlaki han- 
dlowe i ruchy demograficzne, na przełomie starożytności i średniowiecza 
(1V—VI w.), przesuwały się przez Mazowsze wzdłuż Narwi i Bugu. Tędy 
przechodziło odgałęzienie szlaku tzw. bursztynowego, napływały importy 
znad M. Czarnego i Bizancjum, jak również sprowadzano jeńców, aby 
sprzedać ich jako niewolników. 

IlDawne przypuszczenia jakoby bałtyccy Jaćwingowie mieszkali nad 
Narwią i w Białostockiem po Bug zostały w ostatnich 20 latach ostatecz- 
nie odrzucone. Badania archeologiczne i historyczne ustaliły, że ich 
rody, osady i cmentarzyska skupiały się na północ od rz. Łek, na pra- 
wym brzegu Biebrzy i w Suwalskiem. Jeżeli istotnie nazwy rzek: Skroda, 
dura i Wissa pochodzą z wczesnego średniowiecza, to mogły być nadane 
podczas okresowej penetracji osadniczej Galindów w VI—VIII w. lub 
późniejszego napływu uciekającej przed krzyżakami ludnosci (XIII w.). 
We wczesnym średniowieczu terenem kontaktów oraz sąsiedztwa Jaćwin- 
gów i Mazowszan była przede wszystkim Wysoczyzna Kolneńska. Dalej 
na zachód ciągnęły się nieprzerwanie niemal puszcze aż po Wkrę. Wsie 
skupiały się nad Narwią i środkowym biegiem Orzyca i Bugu. Słowiań- 
skie kurhany z VI—IX w. znane są z Białostockiego i okolic Drohiczyna. 
jest to archaiczny typ mogił nad stosami ciałopalnymi, występujący za- 
równo u pewnych plemion zachodniostowianskich, jak i wsghodnich Sto- 
wian. Podobny archaiczny charakter miało słowiańskie grodzisko w Hać- 
kach koło Bielska Podlaskiego (VI—VII w.). Wszystko wskazuje, ze zbu- 
dowali je bezpośredni przodkowie wschodniego odłamu Mazowszam.4 

zwięzły spis plemion i ludów zamieszkałych na wschód od Łaby i na 
północ od Dunaju, czyli tekst tzw. Geografa Bawarskiego z poł. IX w., 
poświadcza jedynie pośrednio funkcjonowanie szlaku nadbużańskiego od 
Prusów po Chazarów nad M. Czarnym. Obszerna relacja Ibrahima ibn 
Jakuba (z ok. 966 r.) mówi o wspólnych granicach państwa Mieszka I 
z Prusami na północy i Rusią na wschodzie. Gdzieś na Mazowszu według 
Ibrahima miało się mieścić legendarne miasto Amazonek. Wiadomość za- 
sięgnięta na dworze cesarskim Ottona świadczy nie tylko o tradycjach 
antycznej legendy, ale i o praktycznym stanie wiedzy o Mazowszu 
wschodnim. Dziś powiedzieć można tylko, że Mazowsze po Wysoczyznę 
Białostocką i środkowy Bug na wschodzie przyłączone zostało do Pań- 
stwa Polan przed 963 r., być może jeszcze przez Siemomysia, ojca 
Mieszka [.? 

Duże grody na terenie Mazowsza wzniesiono dopiero w X—XI w., 
kiedy dorzecze Narwi dostało się pod kontrolę monarchii Piastów. Naj- 
starszym z dokładniej badanych jest zapewne gród w Nowogrodzie Łom- 
zyńskim (IX—XII w.), u ujścia Pisy do Narwi. Ze względu na duże 
obszary mało żyznych gleb i obfitą szatę leśną Mazowszanie mieszkali 
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w dużym rozproszeniu, dzieląc się na kilka mniejszych szczepów. Pod- 
mokłe puszcze w dorzeczu Niemna dzieliły ich od Litwinów, zaś nie- 
przebyte bagniska prypeckie od wschodniostowianskich Dregowiczów 
i Drewlan. Z Pińska i Turowa prowadziła do Mazowsza ważna droga 
handlowa (Muchawcem i Bugiem). 
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2. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE A LAS 

Odtworzenie dawnego krajobrazu i charakteru środowiska przyrod- 
niczego z konieczności nawiązywać musi do stanu współczesnego. Umo- 
żliwia to ustalenie kierunku zachodzących przemian, czasem kontrolowa- 
ną rekonstrukcję zjawisk ekologicznych metodą retrogresji. Źródła pisane 
i mapy dostarczają danych od średniowiecza (dla Mazowsza wschodniego 
od MII w.). Sondaże geologiczne i archeologiczne pozwalają natomiast 
uzyskać szczątki roślinne z bardzo odległej przeszłości. Stąd opierając 
się na znajomości ogólnych prawideł ekologicznych i praw rządzących 
w określonych zbiorowiskach roślinnych, dokonywać można przybliżo- 
nych rekonstrukcji. Są one zupełnie wiarygodne dla mikrotopograficzne- 
go wycinka terenu, z którego pochodzą wydobyte pozostałości glebowe, 
roślinne i zwierzece.® | 

Układ moren czołowych z ostatniego zlodowacenia uformował dział 
wodny między Narwią a rzekami nadbałtyckich pojezierzy. Duże obsza- 
ry, pokryte sandrami, ciągną się równoleżnikowo w prawym dorzeczu 
Narwi, zgodnie z dawnym czołem lodowca. Już w głębokiej starożytności 
dolinę Narwi i ujście Biebrzy wyściełały utwory akumulacji rzecznej, 
namuliska i wolnoodpływowe bagna. Piaszczyste ziemie Równiny Kur- 
piowskiej i Niziny Srodkowomazowieckiej pokrywała w średniowieczu 
obiita szata leśna, uszczuplona w początkach naszej ery jedynie nad 
górnym Orzycem, brzegami środkowej Narwi i Orzem. Bogactwem na- 
turalnym Ponarwia były i są: gliny, głazy narzutowe i morenowe, rudy 
darniowe żelaza i bursztyn. Gliny i kamień były wcześnie wykorzysty- 
wane do produkcji ceramiki i w budownictwie. Rudy darniowe, zalega- 
jące w dolinie Narwi, Szkwy i Rozogi, były eksploatowane głównie nad 
Narwią. Powszechność wytopu żelaza z tych rud charakteryzowała 
zwłaszcza okres wczesnośredniowieczny.? 

W początkach naszej ery oraz w pierwszych fazach wczesnego śred- 
niowiecza klimat był łagodniejszy, cieplejszy i wilgotniejszy niż obecnie. 
Wegetacja była bujniejsza. Nawet na słabszych glebach mogły zacho- 
dzić korzystne procesy glekotwórcze. Bory suche, z ubogim podszyciem, 
niogły ulegać okresowemu kurczeniu się, bory świeże i lasy mieszane 
wkraczać na gorsze siedliska. Optimum klimatyczne przypadało około 
600—1000 r. Od XI w. zaczęło się zaostrzenie klimatu, z wyraźnym 
oziębieniem ok. 1200 r. Późne średniowiecze charakteryzowało sie kli- 
matem surowszym, z tendencją do długich zim, klęsk żywiołowych 
i nieurodzajów. Poprawa zaczęła następować dopiero od końca XV w.8 

Wysoki stan wód puszczańskich dopływów Narwi utrzymywał sie 
w średniowieczu zarówno dzięki klimatowi, charakterowi szaty roślinnej, 
ale również dzięki liczebności bobrów. Biebrza, Pisa, Szkwa, Rozoga. 
Omulew, Orzyc oraz Supraśl, górna Narew i Bug były wówczas zasob- 
niejsze w wody. Lasy łęgowe i inne drzewostany niżej położone nawie- 
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dzane były częstokroć przez okresowe wylewy. Mieszkańcy puszcz i śród- 

leśnych osiedli często wyprawiali się w drogę łodzią. Wytępienie bobrów 

j masowy wyrąb lasów obniżyły poziom wód i zmieniały pierwotne ukła- 

dy wodne już od £V—XVI wieku. 
Ziemie dorzecza Narwi porastały obfite i zróżnicowane siedliskowo 

lasy. Historycy i leśnicy nie potrafili dotąd dokładniej odtworzyć ich 

składu. gatunkowego, dysponując nielicznymi źródłami pisanymi. Prawi- 

towości klimatyczne i warunki glebowo-hydrograficzne przemawiają za 

dominantą borów oraz borów mieszanych na północ od Narwi i wyżej 

położonych obszarach międzyrzecza z dolnym Bugiem (Czerwony Bór 

j dzisiejsza Puszcza Biała). W szerokiej dolinie Narwi, a także ujściach 

większych dopływów, na tarasie zalewowym i nad starorzeczami, wy- 

stępowały olsy i lasy łęgowe. Sredniowieczne nazwy miejscowe oraz po- 

równawcze informacje z lubelskiej. Księgi podkomorskiej z XV w., 

m. in. dla sąsiedniej Wysoczyzny Siedleckiej, potwierdzają dominantę 

sosny. Na drugie miejsce wysuwa się dąb, rzadziej wspomniano: brzozę, 

lipę, olchę, wiąz i osikę. W prawym dorzeczu Narwi pewien udział musiał 

rnieć świerk. 

Jest prawidłowością biocenotyczną, że w lasach silnie przetrzebionych 

przez człowieka, przewagę uzyskuje dąb i brzoza. Dlatego w pewnym 

stopniu liczebny udział gatunków drzew z KIV—XV w., jaki rysuje się 

w źródłach, może być wynikiem rabunkowej gospodarki w okresie wcześ- 

niejszym. Prócz tego należy zwrócić uwagę, iż materiał źródłowy oświetla 

przede wszystkim tereny otaczające pola i osiedla, a więc na ogół obsza- 

ry z lepszą glebą, korzystniejszym nawodnieniem i położeniem topogra- 

ficznym. W rezultacie powiedzieć wolno, że w borach mieszanych i la- 

sach nad Narwią rosły także: jesion, klon, grab, modrzew, a miejscami 

i jodła. Grab poświadczony jest np. z Bródna Starego koło Warszawy, 

*w materiale wykopaliskowym z XI wieku.” 

Narew i jej dopływy roiły się w średniowieczu od ryb. W wiekach 

XV—XVI źródła pisane potwierdzają połów największych gatunków ryb 

stodkowodnych. W początku XVII w. Omulew słynęła z występowania 

pstrągów. W puszczach Ponarwia do XV w. żyły wszystkie dzikie ga- 

tunki zwierząt właściwe dla fauny Europy środkowej i wschodniej, 

włącznie z największymi ssakami trawożernymi: turami i żubrami. Co 

najmniej od XI w. duże zwierzęta łowne były pod ochroną prawną, za- 

strzeżone do polowań władcy. W średniowieczu (VI—XVW w.) lasy po- 

krywały niemal jednolitym płaszczem prawe dorzerze Narwi, ziemie 

między dolnym biegiem Narwi i Bugu oraz obszary leżące na skraju 

wododziału Bałtyku i M. Czarnego, z charakterystycznym kompleksem 

leśnym puszcz podlaskich. W większym stopniu wylesione były jedynie 

ziemie nad dolnym Orzycem i na Wysoczyźnie Kolneńskiej, gniazda osad- 

nicze w Łomżyńskiem, nad rz. Liwiec i środkowym Bugiem. 

3. HISTORIA PONARWIA W ŚREDNIOWIECZU 

Władztwo pierwszych Piastów sięgało nad Bug i źródła Narwi. Aktyw- 

ność polityczna państwa Polan wobec północno-wschodnich sąsiadów, 

Prusów i Jaćwingów, od poł. X do poł. XI w., nie miała charakteru eks- 

pansji zbrojnej. Bolesław Chrobry inspirował jedynie cywilną misję 
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chrześcijaństwa (wyprawa Wojciecha Sławnikowica do Prus w 997 r.; | 
Brunona z Kwerfurtu na pogranicze Jaćwieży i Rusi w 1009 r.). Dlatego 
obie misje zakończyły się śmiercią wysłanników. Planowana chrystiani- 
zacja i utworzenie organizacji kościelnej były więc ewentualnością nie 
zaś racją polityczną forsowaną orężnie, co stosowali np. Niemcy wobec 
Stowian.!0 

Liesiste obszary ciągnące się wzdłuż wododziału Narwi i Niemna długo 
pozostawały bez trwałej przynależności politycznej do któregokolwiek 
z ościennych państw wczesnofeudalnych. Luźne tylko osadnictwo pusz- 
czańskie eksploatowało gospodarczo te rozległe ziemie. Pierwsze kon- 
flikty wybuchły w 3 ćwierćwieczu X w. między Jaćwieżą a Rusią. Potem 
dopiero koalicja Miecława z pogańskimi sąsiadami wznowiła walki na 
pograniczu północno-wschodniego Mazowsza. 'Rozbicie tego sojuszu było 
wynikiem współdziałania Kazimierza Odnowiciela ze swoim szwagrem, 
Jarosławem Mądrym. Wtedy zapewne Janosław otrzymał Brześć i część 
Podlasia, jako podstawę operacyjną do dalszych walk z Jaćwieżą i Litwą 
oraz osłonę szlaku handlowego: Kijów — Turów — Brześć — Płock. 
Wówczas to zbudowano ruski gród w Drohiczynie (poł. XI w.), kontrolu- 
jący na granicy z Mazowszem przepływ towarow.!! 

Jest prawdopodobne, że Kazimierz Sprawiedliwy uzależnił od siebie 
w końcu AŚII w. księcia drohickiego „rozbijając jego przymierze z Jać- 
wingami. Silne wpływy polskie, przy postępującym rozdrobnieniu dziel- 
nicowym na Rusi, utrzymywały się nad Bugiem do poł. XIII w. Dlateso 
też w XII—XIH w. nastąpiło na Podlasiu przemieszanie autochtonicznej 
ludności mazowieckiej i napływowej ruskiej, które zgodnie współżyły 
pod rządami książąt ruskich.!? Całe Mazowsze nadnarwiańskie, od Puł- 
tuska po Drohiczyn, żyło pod osłoną puszcz na północy przez całe śred- 
niowiecze. Najazdy jaćwieskie (XII i 1 poł. XIII w.) i litewskie (XIII 
i pocz. XIV w.) pustoszyły zwarte osadnictwo, ale często skierowane 
były w głąb ziem Polski, do terenów bardziej od Mazowsza zasobnych. 
Ziemie środkowego Ponarwia, wokół grodów: Łomża, Wizna, Tykocin, 
Swięck, stanowiły przez XII i XIII wiek pomost do prowadzenia aktyw- 
nej polityki książąt mazowiec«ich i krakowskich na Rusi Wołyńskiej 
i wobec Jaćwieży. 

Rywalizacja o ziemie jaćwieskie i pograniczne rusko-jaćwieskie weszła 
w XIII w. w końcowe stadium. O podporządkowanie ziem między wiei- 
kimi jeziorami mazurskimi, Niemnem na wschodzie i Narwią na połud- 
niu sięgać zaczęły: zakon krzyżacki i Litwa, walcząc przeciw dotychcza- 
sowym wpływom mazowieckim i ruskim. Skomplikowanym układom 
i grze politycznej między poszczególnymi współzawodnikami towarzy- 
szyły nieustanne uderzenia zbrojne skierowane na Jaćwierz. Kwestia jać- 
wieska była dla kolejnych książąt mazowieckich XIII-XIV w. pierwszo- 
rzędną racją stanu, od której zależały stosunki z sąsiednimi książętami 
ruskimi, Litwą i Zakonem. Krzyżacy, zamiast stać się zbrojnym narzę- 
dziem książąt mazowieckich, wyrośli na groźnego rywala, a wkrótce 
i wroga. Po upadku Jaćwieży (80 lata XIII w.) napór Zakonu skierowany 
był nadal na wschód przeciw Litwie. Krzyżacy planowali podbić wszyst- 
kie ziemie na prawym brzegu Narwi aż po Niemen.3 

Konrad Mazowiecki (1202—1247) nie prowadził planowej kolonizacji 
puszcz, .walcząc o wpływy na Kujawach, podporządkowanie Zakonu 
io stolec krakowski. Od 1233 r. oddał zresztą Mazowsze w ręce swego 
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syna Bolesława, odtąd szybko postępował tutaj proces dalszego nozdrob- 
nienia politycznego. W ХГУ w. osadnictwo mazowieckie skupiało się 
w ziemi łomżyńskiej i wiskiej. Wysuniętymi ku północy ośrodkami były - 
Fajgród i Grajewo. Jednakże list Siemowita rawskiego i Trojdena czer- 
skiego z 1325 r. do papieża podaje, że granica mazowiecko-litewska prze- 
biegała 10 mil od Grodna. Interesujące, że konflikt litewsko-mazowiecki 
soowodował wówczas utworzenie porozumienia mazowiecko-krzyżackiego 
z jednej strony, zaś litewsko-polskiego z drugiej. Wśród ostatnich sojusz 
przypieczętowano młodocianym małżeństwem Kazimierza syna Łokietka | 
i Aldony córki Giedymina. Przymierze to przyniosło duże korzyści, będąc 
wstępem do przyszłej unii polsko-litewskiej.'4 

rwały podbój krzyżacki, połączony z zakładaniem nowych wsi, objął 
w pocz. XIV w. dopiero źródliska rz. Pisy; gdzie ok. 1344 r. założono 
Johannisburg (dziś: Pisz), Umowa Kiejstuta i Siemowita w Gnrodnie 
(13858 r.) unormowała granicę mazowiecko-litewską. Od mazowieckiego 
Rajgrodu biegła ona rz. Nettą, Brzozówką, Czarną do ujścia w Supraśl, 
daiej zaś Supraślą do Czaplinianki i Narwi. Nazwy wymienionych rzek 
miały w 1 poł. XIV w. brzmienie czysto polskie (np. Sprząśla, dziś 
supraśl), co potwierdza dawne zamieszkiwanie tych ziem przez wschod- 
nich Mazowszan. Rzeka Czaplinianka była wtedy zapewne granicą mię- 
dzy okręgiem grodzieńskim, bezpośrednio włączonym do Litwy, a Pod- 
lasiem surasko-bielskim stanowiącym odrębne terytorium administracyj- 
ne Rusi Litewskiej. Od ok. 1360 r. aż po 1386 r. nastąpiło osłabienie kon- 
taktów polsko-litewskich. Polska zwróciła się ku sprawom Rusi połud- 
niowej i Węgrom; Litwa zaś walczy intensywnie z Zakonem. W rezul- 
tacie całe Grodzieńskie i jego przedpole po Rajgród i Łek (Ełk) ulesło 
dalszym zniszczeniom, tak że osadnictwo prawie zupełnie zostało wy- 
trzebione. 15, 

Ten stan rzeczy trwał z małymi zmianami do 1408 r. Podczas walk 
z Witoldem oddał Władysław Jagiełło w 1390 r. Podlasie (Drohiczyn, 
Mielnik, Suraż, Bielsk) księciu mazowieckiemu Januszowi I, zięciowi 
Kiejstuta przez żonę Danutę Annę. Na okres 1048—1434 granica Wiel- 
kiego Księstwa Litewskiego przesunęła się na zachód pod Wiznę, co 
umożliwiło księciu Witoldowi zajęcie Tykocińskiego, na południe od 
Narwi. Litwa władała jednakże tutaj tylko przejściowo (1426—1440). 
W poł. XV w. ziemia goniądzka po raz ostatni włączona była do Litwy. 
Wtedy też, w związku z wewnętrznymi starciami na Litwie, Bolesław IV 
książe mazowiecki zagarnął na kilka lat Podlasie (1440—1443). Spory 
terytorialne między Mazowszem, Królestwem Polskim a Litwą ciągnęły 
się nieustannie przez XV i XVI wiek.!® 

Włączenie woj. podlaskiego do Korony w 1569 r. przywróciło osta- 
tecznie starą granicę z 1358 r. na rz. Brzozówce i Sokołdce Lackiej (Czar- 
na), dalej na południu zostawiając w Księstwie Litewskim miasta: 
Suprasl 1 Zabłudów, oddając zaś Podsce: Suraż, miasto Narew, Bielsk, 
Drohiczyn i Mielnik. Nieustanne fluktuacje polityczne w XI—XVI w. 
wytworzyły nad górną Narwią i środkowym Bugiem szeroką strefę mie- 
szanego osadnictwa mazowiecko-rusko-litewskiego, z pewnym udziałem 
Jaćwingów i Prusów (w XII i XIII w.). Struktura ludnościowa była do- 
datkowo komplikowana stratygrafią społeczną i sytuacją własnościową, 
crociaż dobra kościelne skupiały się głównie nad doiną Narwią, a dużych 
latyfundiów w dorzeczu Narwi do XVI w. nie było. W rezultacie całość 
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ziem nad górną Narwią oddzielonych w poł. XI w. od Mazowsza, otrzy- 
mała u sąsiadów w końcu XV w. nazwę Podlasia (ziem położonych koło 
państwa Lachów).17 

Ziemia wiska i Rajgród, na podstawie układu sukcesyjnego, przeszła 
w.ręce Kazimierza Wielkiego, co dawało osłonę Ponarwia. Większość Ma- 
zowsza pozostawała w ХШ-ХУ w. w rozdrobnieniu politycznym. Zakon 
na podstawie układu z 1255 r. nościł sobie nawet pretensje do Puszczy 
zagajnicy, tj. książęcych lasów na północ od środkowego biegu Narwi. 
Dopiero pokój w Kaliszu (1343 r.) wyznaczył trwałą granicę z Krzyża- 
kami. Przecinała ona górne biegi: Orzyca, Omulwi, Rozogi, Szkwy oraz 
Pisy i odtworzona w.1918—1920 r. dotrwała do 1945 r. 

4. GOSPODARKA LEŚNA 
ZA PIASTÓW I JAGIELLONÓW 

Gospodarcza eksploatacja puszcz mazowieckich przebiegała, podobnie - 
jak w całym państwie piastowskim, pod czujnym okiem administracji. 
Już od XI w. tereny leśne na pograniczach państwa chronione były ze 
względów militarnych, a duże obszary wewnątrz kraju stanowiły bez- 
pośrednią własność władcy. Z istoty średniowiecznego prawa feudalnego 
wynikała możliwość dowolnego dysponowania obszarami niezaludniony- 
mi przez suwerena, króla czy księcia. Jest faktem, że polowanie na gru- 
bego zwierza (niedźwiedź, tur, żubr, łoś, tarpan, jeleń) należało do przy- 
wilejów władcy. W czasach plemiennych, przed utworzeniem wielople- 
miennego państwa gnieźnieńskiego, uprawnieniami tymi dysponowala 
z pewnością starszyzna rodowa, z której powoływano naczelników ple- 
mienia. Jeszcze w XII w. wąska grupa możnych, najbliższych współpra- 
cowników dynastii, posiadała niektóre przywileje dorównujące księciu. 
Feudalizacja według wzorów zachodnioeuropejskich poszerzyła upraw- 
nienia Piastów. 

Ludność chłopska lub drobne rycerstwo mogło brać budulec z lasu. 
lecz tylko na własne potrzeby. Niejednokrotnie ponawiano zakaz wyrębu 
cenniejszych gatunków drzew (cis, dąb) lub z sóry ograniczano wyrąb 
polecając pozostawiać stare, zdrowe drzewa, żeby się obsiewały. Statut 
warecki z 1420 r., gdzie zaostrzono kary za nielegalne wycinanie dobrego 
budulca, nie objął jednakże niezależnegó wówczas politycznie Mazowsza. 
Stary zwyczaj słowiański pozwalał chłopom na zbieractwo (jagody, 
orzyby, zioła) i „małe polowanie” (venatio parva) z łukiem, stawianie 
pułapek i wnyków na drapieżniki i ptaki. Jednakże istniała wyraźna ten- 
dencja do ograniczania tych uprawnień (XIV—XV w.), zmierzająca do 
zupełnego zamknięcia dostępu do lasu. Prawo wypasu w książęcych czy 
prywatnych dabrowach regulowaty dokumenty, prawo zwyczajowe 
i umowa ustna. | 

Nie wykluczone, że w monarchii wczesnopiastowskiej prawo do po- 
lowania na większe zwierzęta realizowała na co dzień drużyna książęca, 
stacjonująca w grodach, będących podstawowym ogniwem władzy i ope- 
racji militarnych. Jednakże i sam panujący nieustannie jeździł po terenie 
kraju, a mając ku temu możność polował osobiście ze swym dworem. 
W X—XAIII w. istniała rozbudowana organizacja służb łowieckich (łowcy. 
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strażnicy, naganiacze, sieciarze, soxolnicy, hodowcy psów, bobrownicy 
ita.) księcia, po których pozostały czasem nazwy miejscowości (np. Psary, 
Bobrowniki). Na Mazowszu zachowało się mniej takich nazw, ponieważ 
najstarsze osadnictwo w dużym stopniu zostało zniszczone w XIII-XIV 
wieku, a puszczański charakter kraju decydował o umiejętnościach 
wszystkich mieszkańców. Zrzeczenie się władcy ze swych uprawnień do 
polowań łączyło się z nadawaniem dóbr i ziem: możnym, rycerstwu 
(szlachcie) i Kościołowi. Czasem spod immunitetu wyłączano polowania 
na tura i żubra (venatio cum magna tuba) albo na bobry. Tak więc pra- 
wo do polowań było stopniowane, rzadko zaś odstępowane przez mo- 
narchę w całości (tak do XV w.). 

Od KIV w. lasy królewskie podzielone były na okręgi (leśnictwa), 
podległe specjalnym urzędnikom (starostwa, łowczy) i różnym rodzajom 
strażników (strzelcy, łowcy, osocznicy). ,„Knieje łowieckie” dostarczały 
dziczyzny (mięso, skóry) nawet na skalę gospodarczą, czeso dowodem są 
polowania Jagiełły przed wielką wojną z Zakonem. W swoich włościach 
król czy książę miał dwory, w których się zatrzymywał podczas objazdu 
kraju. Dwory położone obok puszcz zamieniały się w stacje łowieckie. 
Wokół mazowieckiej Zagajnicy rolę dworów myśliwskich pełniły siedziby 
w Makowie, Łomży, Ostrołęce, może i w Rożanie. Tradycje z czasów 
książęcych (XIII — 1 ćw. XVI w.) miały również dwory: pod Kolnem 
(spalony przed 1549 r.), nad jez. Krusko (dziś: Serafin), nad dolną Szkwą 
oraz środkowym biegiem Rososzny (dziś: Rozoga). Ludzie związani z po- 
lowaniem i obsługą panujących mieszkali w pobliżu dworów lub nawet 
w znacznej odległości, na zewnątrz puszczy. Grób książęcego myśliwego, 
pochowanego z oszczepem, znaleziono na cmentarzysku koło grodu 
w Sypniewie. Grób można datować na AII w. m 

„Ogólną opiekę nad lasami królewskimi sprawowali starostowie (póź- 
niej dzierżawcy starostw). W procesach przeciw bezprawnym użytkow- 
nikom występowali na Mazowszu także zastępcy księcia: procuratores, 
zaufani możni i rycerze z danej dzielnicy Mazowsza. Grzywny za łama- 
nie „zapowiedzi (zakazu) szły do komory książęcej. Wartość zabitego 
łosia oceniano w pocz. XVI w. na Mazowszu na półtora kopy groszy, co 
równało się wartości 3 wołów. Prawo leśne regulowane było na Ma- 
zowszu specjalnymi ustawami, wydanymi m. in. w 1426 i 1472 r. Panu- 
jący przestrzegał także, aby nie naruszano jego monopolu bartniczego. 
W zasadzie bartnikami byli pierwotnie ludzie zależni od władcy. Na Ma- 
zowszu w dobrach rodowych rycerstwa można było dziać barcie i hodo- 
wać pszczoły, ale już od pocz: XV w. księżę wymagał od właścicieli la- 
sów, żeby otrzymywali od niego osobne zezwolenie na zakładanie nowych 
barci, a nadania zaczęły wyłączać z immunitetu prawo do bartnictwa.?? 

W Wielkim Księstwie Litewskim dobra panującego (tzw. hospodar- 
skie) objęły puszczańskie tereny na Podlasiu. W XV w. przeprowadzono 
tutaj gruntowną reorganizację osadniczą i administracyjną dzieląc teren 
na mniejsze jednostki (tzw. puszcze), usuwając dotychczasowych użyt- 
kowników i organizując ochronę lasów (tzw. osocznicy) przy pomocy 
sprowadzanych chłopów ruskich i litewskich. Największe puszcze roz- 
ciągały się nad górną Narwią, Biebrzą, Supraślą i ich dopływami. 
W XV—XVI w. od północy wyliczyć można kolejno puszcze: nowo- 
dworską, jałowską, bielską, białowieską i mielnicką nad Bugiem oraz 
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goniądzką w widłach Biebrzy i Narwi. Nazwy te pochodziły od ośrodków, 
z których zarządzano poszczeg ólnymi obszarami leśnymi. Za Środkową 
Biebrzą, ma Mazowszu, rozciągała się puszcza zwana Dybłą. Na lewym 
brzegu Narwi znajdowała się puszcza zambrowska; na południe od Łomży 
kompleks leśny Czerwonego Boru. Skomplikowane losy osadnicze i etnicz- 
ne tych ziem są w dużym stopniu opracowane.2 Podlasie było terenem 
osiedlania się kolejnych fal ludności mazowieckiej, we wczesnym śred- 
niowieczu chłopstwa, a od końca XIV w. głównie szlachty. Stąd element 
polski przeniknął w głąb Litwy i na Białoruś w XV—XVII w. 

W XIII i pocz. XIV w. handel miał jeszcze przede wszystkich cha- 
rakter luksusowy, nie stwarzając warunków do wciągnięcia w orbitę 
rynku europejskiego lesistego Ponarwia. Stabilizacja polityczna i ekono- 
miczna, jaką zapewniło panowanie Kazimierza Wielkiego także dla są- 
siedniego Mazowsza, stwarzała dogodne szanse jego rozwoju. Książęta 
mazowieccy planowali ożywić handel i gospodarkę przez nadanie praw 
miejskich wielu starym osadom lub założenie zupełnie nowych organiz- 
mów miejskich. Oto Ostrołękę lokowano na prawie miejskim w 1373 r. 
Pułtusk przed 1380 r., Przasnysz 1413 r. (lub nawet w poł. XIV w.) 
ł'omżę w 1418 r., Tykocin w 1425 r., Nowogród przed 1428 r., Ostrów 
w 1434 r., Zambrów przed 1430 r., Wiznę przed 1439 r., Wąsosz w 1436 r. 
i Radziwiłów w 1466 r. 

Pułtusk był najważniejszym ośrodkiem dóbr biskupich nad dolną 
Narwią. Centrum politycznym Mazowsza północnego był, obok Płocka, 
Ciechanów. Jednocześnie urastał on w XV w. do ważnego ośrodka gospo- 
darczego dla dużych terenów starego osadnictwa między Orzycem i Wxsrą. 
Poważną pozycję ekonomiczną zyskała szybko Łomża. 

Podobnie i na Podlasiu prawo chełmińskie uzyskały: Mielnik (1440), 
Bielsk (1440) oraz w 2 poł. XV w.: Drohiczyn, Brańsk i Suraż. Narew 
i bug były najważniejszymi arteriami handlowymi i osadniczymi. Z dóbr 
hospodarskich rozwijających się kosztem trzebieży lasów wymienić trzeba 
giównie dobra bielskie, sięgające aż po Supraśl na północy i zasiedlone 
chłopstwem ruskim. Przez cały XVI w. karczunki posuwały się ku wscho- 
dowi i północy, tak że utworzono tutaj osobne dzierżawy: narewską 
i kleszczelską. Nowo założone miasta: Kleszczele (1528) i Narew (1529), 
uzyskały kardzo obszerne uposażenia w ziemię, na której organizowały 
dalszą akcję osiedleńczą.?! 

W końcu XIV w. nastąpił rozwój kontaktów handlowych Mazowsza 
z Zakonem. Drewno i produkty leśne z Mazowsza spławiano Narwią i Bu- 
giem do Gdańska, a stąd dalej na zachód Europy. Wśród towarów leś- 
nych ważne miejsce zajmował tzw. wańczos, tj. grube i krótkie deski 
dębowe. W początkach XV w. był to główny towar eksportu mazowiec- 
kiego. W XV w. zaczęto spławiać drewno i z lasów Podlasia; od XV w. 
tratwy na Narwi wiozły również zboże. Spław organizowali kupcy mało- 
polscy, krzyżaccy i miejscowi mazowieccy. Były to częstokroć znaczne 
operacje handlowe. Np. w 1404 r. kupiec z Zakroczymia Mikołaj Ba- 
rankiewicz dostarczył do Malborka 65 tys. sztuk wańczosu. W księgach 
miejskich Gdańska pod r. 1454 zapisano transakcje z miastami mazo- 
wieckimi, wśród których przodowały: Łomża, Rożan, Tykocin i Ostro- 
ięka, na dalszym planie pozostawały: Zakroczym, Pułtusk, Nur, Wizna 
1 Ciechanów.?2 | 

Przemysły leśne i kolonizacja rolna rozwijały się głównie w lasach 
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prywatnych. Prowadziło to nie tylko do zmniejszania się powierzchni 
leśnych, lecz równie selektywnego zubożania drzewostanów, Puszcze 
królewskie pozostały dłużej, jako mniej intensywnie eksploatowane. 
Np. na przełomie XV i XVI w. spotykamy nad Omulwią dopiero pierw- 
sze osady rolnicze: Ruda Omulew (dziś: Grabowo), Ruda Olszewska (dziś: 
Glszewka), Ruda Czarnotrzew, koło Nowogrodu zaś Ruda Skrądzka. 
Wszystkie one miały genezę związaną z przemysłami leśnymi lub prze- 
róbką rudy darniowej.?3 Jednakże dorzecze Orzyca, Skrody i Pisy zostały 
już w XV w. znacznie wylesione; podobnie i ma południe od Narwi na- 
dania monarsze na rzecz szlachty przyczyniły się do znacznych wylesień. 
Lustracje dóbr królewskich z XVI w. roją się od uwag i stwierdzonych 
faktów łamania zakazów i bezprawnego poszerzenia posiadłości szlachec-. 
kich kosztem lasów panującego (szczegómie w Łomżyńskiem). 

Spław wiślany towarów leśnych przyczynił się do znacznego podnie- 
sienia gospodarki Mazowsza nadnarwiańskiego. Atoli pod koniec XVI w. 
eksport mazowiecki znacznie zmalał. Lasy nie „zagajone” (tj. zastrzeżone 
przez monarchę) zostały w dużym stopniu wyeksploatowane. Pojawiły się 
zakazy wyrębów także w dobrach kościelnych. Próbowano wprowadzić 
bardziej racjonalną i mniej rabunkową gospodarkę zasobami leśnymi. 
Koniunktura rozwinięta w oparciu o handel drewnem była utrzymana 
dzięki bartnictwu i jego wytworom (miody pitne w XV—XVI w.) ale 
głównie dzięki eksportowi zboża. W XVI w. przybywali do Warszawy 
kupcy z Wilna, Brześcia, Grodna i miast podlaskich (rzadziej z Kowna, 
Nowogródka czy Kobrynia). Dość żywy udział kupiectwa Warszawy 
w transakcjach odległych kontrahentów, polegający przede wszystkim 
na pośrednictwie, utrzymywał się przez cały XVI w. Dogodne położenie 
geograliczne i komunikacyjne miasta pozwalało mu korzystnie prospe- 
rować, tym bardziej, że od ok. 1544 r. Warszawa zaczęła odgrywać coraz 
ważniejszą rolę polityczną.?* | 

Naturalnym terenem działania dla ośrodka warszawskiego w XVI w. 
był teren Mazowsza nadwiślańskiego i zachodnie Podlasie. Nur, Kamie- 
niec, Zakroczyn i Łomża reprezentowały dawniejsze punkty ciążenia 
i układy gospodarcze, stanowiąc porty dla ziem Mazowsza północnego, 
głównie Ponarwia. Warszawski rynek regionalny objął lesiste obszary 
prawobrzeżne, po ziemię liwską włącznie, wkraczając także do ziemi 
drohickiej. Było to naturalne dążenie do scalenia dawnego antroporegio- 
nu Mazowsza nizinnego, którego Podlasie stanowiło w istocie wschodni 
subregion. Penetracja kapitału warszawskiego poświadczona jest w Dro- 
hiczynie występowaniem tam miary warszawskiej i wyraźnymi wpływami 
na terenie tego miasta warszawskich eksporterów zboża: Baryczków 
i Melchiora Walbacha. W 1567 w. Krzysztof Grajewski podejmował się 
dia Walbacha zorganizować transport drewna z dorzecza Muchawca. Ba- 
dania ustaliły istnienie bezpośrednich kontaktów M. Walbacha z kupiec- 
„twem Brześcia i Pińska.?5 

9. DALSZE LOSY PUSZCZ NAD NARWIĄ 

Nowożytne losy Ponarwia są historią dalszego wylesiania tej krainy. 
Większe kompleksy leśne utrzymały się jedynie na północ od Narwi 
(obecna Puszcza Kurpiowska), między dolną Narwią i Bugiem (dziś: Pusz- 
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cza Biała) oraz w górnym dorzeczu Narwi (Puszcza Knyszyńska i Biało- 
wieska). Pokryta piaskami sandrowymi Równina Kurpiowska ma tylko 
WYSPY lepszych gleb, które w XVII-XVIII w. zostały wykorzystane do 
zatożenia osad: Baranowo, Gleba, Kadzidło, Lipniki, Dylewo z okolicą 
i Wołkowe na północny-wschód od Myszyńca. Sam Myszyniec powstał 
w poł. XVII w. jako ośrodek misji jezuickiej. Dla XVI i XV w. wiele 
konkretnych danych o stanie zasiedlenia i użytkowania puszcz podają 
lustracje dóbr królewskich i „Opis Mazowsza” mióra J ędrzeja Swie- 
cickiego (pocz. XVII w.). Wnętrze Zagajnicy scharakteryzował Świe- 
cicki jako okolicę nieurodzajną i niezamieszkaną, gdzie rzeki otfitują 
w ryby, wśród których najznakomitsze są pstrągi. 

"W dlustracjach puszcze na prawym brzegu środkowe j Nanwi charaxteryzowane 
były ogólnikowo. Z opłat rzemieślników Ostrolęki i Nawogrodu oraz obowiązków 
bartniczych wynika, że głównym drzewem budulcowym na tym obszarze była sosna 
i dąb. Stare dąbnowy miały charakter głównie lasów łęgowych. Jako domieszka 
w borach występowała brzoza, używana do garbowania skór i inne gatunki liścia- 
ste, z których pędzono smołę i uzyskiwano węsiel drzewny. Zastanawia jący jest 
brak wzmianek o świerku, który musiał tutaj występować w, wilgotniejszych bo- 
rach. Według wiadomości z 1576 r. w dorzeczu Pisy dominowały drzewa ielaste, 
lecz jeszcze w początkach XVII w. występowało równocześnie wiele innvcn gatun- 
ków: dęby, graby, klony. Mniej liczne były: lipy, wiązy, jesiony i brzozy. 

Na Mazowszu bartnictwo było gałęzią gospodarki leśnej, która dość 
diugo odgrywała znaczną rolę. W XVI w. bartnictwo mazowieckie utrzy- 
mywało jeszcze swoje znaczenie, czego dowodem jest spisanie wówczas 
lokalnych praw zwyczajowych: dla starostwa przasnyskiego (1559 r.) 
i dla starostwa łomżyńskiego (1617 r.). Ośrodkami bartnictwa nad Narwią 
były w Polsce przedrozbiorowej: Nowogród, Ostrołęka i Łomża. Lustra- 
cje dóbr na Mazowszu mówią o bartnikach przy opisie lasów, nie zaś 
osiedli. Bartnikami w puszczach królewskich mogli być zarówno pod- 
dani królewscy, szlacheccy jak i chłopi z dóbr kościelnych, a nawet 
mieszczanie i szlachta. Nie było nigdy wydzielonej kategorii społeczne 
bartnikow, co przy istnieniu osobnego sądownictwa bartnego (obieralni 
fawnicy i starosta) dawało możność formowania się międzystanowej re- 
prezentacji grupy zawodowej.?7 

W czasach Zygmunta Starego obowiązki bartników sprowadzały się 
do: danin w miodzie (1 rączka czyli 6 garncy), opłaty za prawo do po- 
lowania (tzw. kunowe) i dostarczenia stogu siana od strzelców kurpiow- 
Skich. Później można było zamienić wszystko na czynsz w pieniądzu. 
Jednostką gospodarczą w bartnictwie był tzw. bór, tj. 60 barci rozrzuco- 
nych w lesie. W miarę kurczenia się lasów i masowych wyrębów 
w XVI=ŹVIII w. liczba barci zmniejszała się szybko, a bartnicy coraz 
szerzej zabiegali o dodatkowe pożytki w obrębie lasu. Chodziło tu słównie 
o sianożęcie i karczunek spłachetków roli (tzw. kąty), co najlepiej rysuje 
się w dziejach osadnictwa Puszczy Kurpiowskiej (XVIII-XIX w.). 

Bartnicy mieli uprzywilejowany wstęp do lasu, dodatkowe uprawnie- 
nia do drewna (budulec, opał), lecz również obowiązki naprawy mostów, 
grobli i podmokłych dróg przez puszczę. Atrakcyjność tego stanowiska 
prawnego poddanych królewskich (przywilej Zygmunta Wazy z 1630 r.) 
1 dogodne warunki osiedlania się przyciągały na Mazowsze i Podlasie 
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kolonistów z całej Rzeczypospolitej do końca XVIII w. Jednakże po- 
wszechne przekonanie o zupełnej niezależności i zbójeckim życiu Kur- 
piów nad Narwią jest tylko w części uzasadnione ich wystąpieniami 
zbrojnymi w: 1655, 1708, 1733—1735, 1738, 1794, 1807 i 1809 r. Nie 
zawszę miały one charakter walki klasowej, równie często było to po- 
wołanie pod broń poddanych królewskich do rozgrywek politycznych.* 

Osadnictwo w lasach i ich eksploatacyjna gospodarka: wyrąb budul- 
ca, potażnictwo, pędzenie smoły, darcie łyka, wypas bydła i bartnictwo, 
doprowadziły do trwałych zmian w drzewostanach Ponarwia. „Przemysły 
leśne” i wypalanie karci powodowały niejednokrotnie wybuchy pożarów, 
co także zmieniało na pewien okres kierunex rozwoju zbiorowisk roślin- 
nych. Już pod koniec XVIII w. i w 1 poł. XIX w. lasy miały cha- 
rakter przede wszystkim borów mieszanych, z dominantą sosny i świerka 
oraz domieszką dąbu. Inne gatunki drzew liściastych stanowiły zdecydo- 
waną mniejszość. Jednorodne drzewostany łatwo ulegały kięskom żywio- 
łowym, pożarom, huraganom i masowym szkodom powodowanym przez 
owady.** 

Dzieje Puszczy Białej (niegdyś: Biskupiej) zostały niedawno opraco- 
wane monograficznie.39 Utrzymanie dużych obszarów leśnych w centrum 

kraju do XIX w. jest wynikiem długotrwałego pozostawania w ręku jed- 

nej instytucji i ciągłości zarządzania tymi terenami od ŹI w. do 1796 r., 

a potem przejęcia przez administrację państwową. Biskupi płoccy prowa- 

_ dzili tutaj konsekwentną i dalekowzroczną gospodarkę, wydzielając 

w średniowieczu jedynie niewielkie wyspy żyźniejszych gleb pod kolo- 

nizację. Natomiast obszary wzdłuż traktu łączącego Wyszków z Pul- 

tuskim oraz okręg zarządzany z Brańszczyka i Broku były starannie 

chronione puszczą, przeznaczoną do łowów i gospodarki leśnej. Większa 

akcja osadnicza podjęta została dopiero w 30 latach XVIII w. i miała na 

celu głównie odbudowę pierwotnego stanu, sprzed zniszczeń. Większe 
postępy poczyniły karczunki w Puszczy Białej dopiero w XIX w., po 
sekuiaryzacji zarządu. 

Puszcza Knyszyńska i inne lasy Wysoczyzny Białostockiej dostały 

się ро rozbiorach najpierw w ręce Prus (1795—1807), a po upadku Księ- 

stwa Warszawskiego znalazły się w cesarstwie rosyjskim. W poł. XIX w. 

stosowano na Podlasiu: 180-letnią kolej rębności dla dębu, 120-letnią 

dla sosen, a 100—120-letnią dla świerków. Zręby zalesiano sztucznie lub 

pozostawiano pod odnowienie naturalne. Bliższe dane, którymi dysponu- 

jemy np. o gospodarce w Puszczy Białej, potwierdzają na ogół jedno- 

stronność kierunku odnowienia: podsiewanie i sadzenie sosny. Co prawda 

starano się również wprowadzić gatunki liściaste i bardziej użyteczne, 

ale nie były to zabiegi masowe. Ze szkółek modrzewia, klonu i jesionu 

wysadzono np. w 1861 r. w Królestwie Polskim: 1200 sadzonek modrze- 

wia i 40000 klonu. Duża część lasów królewskich na Podlasiu przeszła 

w ręce prywatne, drogą rozdawnictwa urzędnikom carskim, dygnitarzom 

dworskim i kolejnej sprzedaży. Poważnie ucierpiały wówczas nawet lasy 

kiałowieskie, szczególnie ich część wschodnia.”! 

Tak jak w średniowieczu puszczą łowów książęcych na Mazowszu 

była Zagajnica, w nowożytności funkcję tę dla monarchy pełniła Puszcza 

Białowieska. Od końca XVI w. weszła ona w skład ekonomii brzesko- 

kobryńskiej i przez cały XVII i XVIII w. podlegała szczególnej ochronie. 
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. żywiołowo 'wdzierające się osadnictwo chłopskie i szlacheckie było ciagle 
kontrolowane i rugowane z jej krawędzi. Walkę z prawem „wchodu” do 
Puszczy podjął w latach 1765—1780 podskarbi królewski A. Tyzenhauz. 
Lasy nad górną Narwią były przede wszystkim terenem polowań ii bart- 
nictwa. Ochrona prowadzona w imteresie tych gałęzi gospodarki leśnej 
była często rygorystycznie egzekwowana. Dla potrzeb administracyjnych 
i ekonomicznych przeprowadzono podział na kwatery” i „straże”. W sie- 
demdziesiątych latach XVIII w. było 13 straży, co stanowiło ok. 94 tys. ha 
powierzchni lasu. Osobna ordynacja z 1795 r. określała zakres uprawnień 
i obowiązków administracji lasów królewskich. Po rozbiorach administra- 
cja przeszła do dóbr cesarskich. Białowieża pozostawała do 1918 r. wy- 
łączonym z gospodarki leśnej rezerwatem łowieckim. Nadmiar zwierzyny 
na zamkniętym obszarze spowodował w XVII w. zmiany w naturalnym 
odnowieniu pewnych części Puszczy Białowieskiej, czego rezultaty prze- 
śledzić można do dzisiaj.32 

Likwidację bartnictwa rozpoczęły państwa zaborcze: Prusy w latach 
1795—1807, w Królestwie Polskim pod. berłem carów w latach 1816—1855. 
W 1816 r. odebrano strzelcom kurpiowskim bnoń i zabroniono polowań. 
Planowe cięcia nie oszczędzały drzew bartnych, tak że bartnictwo zamie- 
niało się co najwyżej w pasiecznictwo. Lasy rządowe znalazły się pod 
ścisłą kontrolą i ochroną prawną. Powstrzymano samorzutne karczunki 
i wstęp do lasu ludności chłopskiej. Głód ziemi na wsi starano się za- 
spokajać parcelacją nieużytków i skrawków leśnych, gdzie powstawały 
karłowate gospodarstwa rolne. Prowadzono systematyczną weryfikac ję 
własności chłopskiej w lesie, z tendencją do jej maksymalnego ograni- 
czenia. Pod koniec XIX w. pojawiły się na Mazowszu i Podlasiu ostatnie 
nowe osiedla na terenie karczowanym w lasach państwowych.33 Niewąt- 
pliwie uwłaszczenie chłopów w 1861 i 1864 r. było faktem przełomowym, 
zamykającym całą epokę historyczną Polski i długi okres dziejów 
w użytkowaniu lasów nad Narwią. Stosunki feudalne odeszły bezpowrot- 
nie w przeszłość, ustępując miejsce drobnej własności ziemi i nowym 
tendencjom ekonomicznym rozdzącego się kapitalizmu. Osiemdziesiąt lat 
pomiędzy uwłaszczeniem a reformą rolną w 1944 r. było szczególnie trud- 
nym okresem dla rolniczej ludności Mazowsza i Podlasia. Niejednokrot- 
nie praca w lesie była jedyną realną możliwością dodatkowego zarobku. 
Lasy państwowe i prywatne uległy zresztą dalszemu zmniejszeniu i de- 
wastacji, głównie podczas obu wojen światowych. 

PRZYPISY 

1W obszernym opracowaniu, poświęconym dziejom leśniatwa i przeszłośdi lasów 
w Polsce, pominiębo zupełnie puszcze środkowego i dolnego Ponarwia: Dzieje 

 'lasów, leśnictwa i drzewnictwa 'w Polsce, red. A. Żabko-Potopowicz, 
Wamnszawa 1965 (s. 545—716). Dano tutaj jedyniie zarys dziejów Puszczy Knyszyń- 
skiej i Białowieskiej. Por. też: F. A. Ossendowski, Puszcze polskie, Po- 
znań (br. (ok. 1938). 

*J. Tyszkiewicz — Przemiany kultumowe i etmiczne na pograniczu bałto- 
słowiańskim w I—VII w. n.e., „Przeg. Hist.”, tt. 63, 1972, nr 2, s. 201, 215. 

385 Zajączkowski — Problem Jaćwieży w historiografii. „Zapiski TNT", 
t. XIX, 1953, zesz. 1—4, 5. 17—56. 

1J. Tyszkiewicz — Proces slawizacji ziem dorzecza Niemna w VI—XI w. 
„Przeg. Hist.”, t. 64, 1973, nr 1, s. 12—15. 
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> Рог. У. Natanson-Leski — Panstwo Mieszka Pierwszego. „Studia Wczesno- 
średniowieczne”, t. IV, 1958, s. 19. 

6S. Kurnatowski, т. Wiślański — Rola archeologii w  ibadaniach histo- 
ryczno+przyrodniczych mad przemianami środowiska geograficznego. „Studia 
z dziejów gospodarstwa wiejskiego”, t. VIII, 1966, s. 49—55. ©. т 

“A. Zbhbieralski — Gornictwo i hutnictwo wezesnosredniowieeczne. „Situdia 
z dziejow gomnictwa i hutnidtwa”, t. I, 1957, s. 17—26. 

*K. G órski — Z problematyki seografii historycznej: wpływ klimatu. „Kw. 
HKM” 1965, nr 3, s. 546. 

9A. Zabko-Potapowicz — Dotychczasowy stan badań nad rozmieszczeniem 
lasów i zasięgiem poszczególnych gatunków drzew w Polsce do poł. XII wieku. 
„Sylwan 1959, nr 2, s. 1—34; J. Tyszkiewicz — Środowisko maturalne 
i antroporegiocńy w dorzeczu Narwi przed 1000 lat, Wrocław 1975, $. 58—59. , 

1 Pisze o tym wyraźnie współczesny kronikarz Th ietmar — Chronicon, liber VI, 
cap. 90. 

1J. Tyszkiewicz — Mazoqwisze półnoano-wschodniie we rwoezesnym Sredinio- 
wieczu, Wroclaw 1974, s. 143—157. 

2K. Musianowiaz — Przyczynki do osadnictwa mazowieckiego ma Podlasiu 
w XII=XIII w. „Świiatowit” t. XXI, 1955, s. 241—274. 

3B. Włodarski — Rywalizacja o ziemie pruskie w poł. XIII w., Torun 1958. 
4E. Długopolski — Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951, 

s. 234, 247. | 
DH. Łowmiański — Agresja Zakonu krzyżackiego mna Litwę w XKIII—XV w. 

„Przeg. Hist.”, t. XLV, 1954 nw 2, s. 354—360; J. Tyszkiewicz — Zarys dzie- 
jów oxzoiuie Białegostoku od starożytności do początku XVI w., Studia i materiały 
do dziejów m. Białegositioxu, cz. I, Białytsitox 1965, s. 66—70. 

eĄ. Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa — Spory sraniczne polsko-litewskie 
w XV—XVII w., Wilno 1938. 

TJ. Wisniewski — Podlasie, Słownik Siarozytnosci Słowiańskich, t. IV, 
Wroclaw 1970, s. 172—174. Tutaj literatura przedmiotu. | 

eK. Slaski — Okres wolnego wykłorzystywamia lasu. Lasy a osadnictwo, Dzieje 
lasów, leśniiciwa i drzewnictwa w Polsce, s. 43—60. 

sT. Tymieniecki — Łowiechwo na Mazowszu w XV w. ,„Pnzeg. Hist.” t. XX, 

1916, s. 44—59; A. Wolff — Sbudia nad urzędnikami mazowieczimi 1370—1526, 
Wrocław 1962. 

“O. Hedemann — Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej, 
Warszawa 1939; A. Wawrzyńczyk — Rozwój wielkiej własności ma Pod- 
lasiu w ХУ i XVI w., Wroclaw 1951; J. Wiśniewski — Rozwój (osadnictwa 
na pograniczu polsko-rusko-litewskiim od konca XIV do poł. XVII w., „Acta 
Baltico-Slavica , t. I, 1964, s. 115—135. | 

1J. Wiśniewski — Rozwój osadnictwa, s. 124. 
=M. Biskup — Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV w., 
Warszawa 1959, s. 56—60. | 

sF. Piaścik — Osadnictwo w Puszczy Kumpiowsx<iej, Warszawa 1939, s. 24. 

*J. Tyszkiewicz — Uwagi had krajobrazem środkowego Mazowsza i War- 
 szawy w wiexach średnich, „Roaz. Wansz.”, $. XVI, 1976 (w druku). 

A. Keckowa — Melchior Walbach. Z dziejów kupiectwa warszawsikiego, War- 
szawa 1955, s. 118—122, 126, 147. 

65. Pazyra — Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego, Wanszawa 1974, 
s. 163. Tutaj opracowanie krytyczne i publikacja oryginalnego tekstu. 

TR. Żukowski — Bawtnictwo w Zagajnicy Łomżyńskiej w okresie od XVI do 
połowy XIX wiexu, Białystok 1965; K. Heymanowski — Z badań nad go- 
spodarka bartną na Mazowszu (XV—XVIII w.), „Sylwan” 1970, nr 4, s. 29—50. 

*B. Baranowski — Walka chłopów kumpiowskich z feudalnym uciskiem, War- 
szawa 1951; A. Chętnik — Życie puszczańskie Kurpiow, Warszawa 1971, 
$. 94—71. 

9 Dokumentację w tym względzie mamy dla sąsiedniej Puszczy Piskiej: H. Ugsla 
— Piuszdza Pisza, Dzieje lasów, leśnictwa i drzewniatwa w Polsce, s. 572—573. 

30M. Żywirska — Puszcza Biała. Jej dzieje i kultura, Warszawa 1973, s. 22—137. 

"A. Reindl — Puszcza Knyszyńsko-Białostocka, Dzieje lasów, leśnictwa i dnzew- 
mictwa w Polsce, s. 590—591; B Szymański, Materiały do monografii Puszczy 
Białej, „Sylwan 1969, nr 4, s. 75. | 
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?J. Brinken — Memoire descriptif sur la for6t imperiale de Bialowieża en 
Lituanie, Varsovie 1828; Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej, Warszawa 1968. 
red. J. B. Faliński. 

33F. Piaścik — Osadnictwo w Puszczy Kurpiowskiej. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 14 lipca 1976 r. 

Краткое содержание 

История пущ в бассейне реки Нарев до сих пор достаточно не разработана. 

Эта территория долго сохраняла свой первобытный характер, поскольку была рас- 

положена на отшибе центров интенсивного исторического поселения. 

Скудность почв и отсутствие естоственных богатств в Мазовии и Подлесье не 

сопсобствовало также развитию городов и промышленности. Племена балтов 

с давних времен занимали Мазурское и Сувальское Приозерье. Это были прусы 

и ядвинги. В Х—ХШ в. поселения ядвингов доходили до среднего течения реки 

Бебжа; Колненская возвышенность была территорией сживленных контактов между 

ядвингами и мазовшанами. С середины Х в. бассейн верхней Нарви вместе со всей 

Мазовией представлял восточную часть польского государства. Борясь за‘ возрож- 

дение государства поёле антифеодальной революции 1037—1039 Казимир Одновитель 

заключил союз с киевским князем Ярославом Мудрым. После подавления бунта 

в Мазовии Казимир отдал Руси: город Брест с окружающей территорией и всю 

восточную часть Подлесья. С тех пор она оставалась в руках русских князей, а с кон- 

ца ХТ в. была подчинена Великому Литовскому Княжеству. Голько в ХУ в начато 

применять в Литве и Руси название «Подлесье» как территории соседствующей 

с польским государством’ с постоянно проживающим там смешанным мазовецко-рус- 

ским населением. | 

В бассейне р. Нарев преобладали боры и смешанные боры. В долинах больших 
притоков и над Нарвой росли ольсы и пойменные леса. Преобладакмщей древесной 

породой в лесу была сосна. В свете исторических источников на следующих местах 

находились: дуб, береза, липа, ольха, вяз, осина и граб. Трудно оценить какое было 

участие ели. Меньшее значение имели: ясень клен, лиственница и пихта. В пущах 

жили до ХУ в влкючительно все породы диких зверей характерных для Центральной 

Европы вместе с самыми болыними: туром, зубром, медведем, лосем и другими. 
Обилие и разнообразие видов рыб хорошо засвидетельствовано для ХУ—ХУ!Г в. 

С Х! в. большинство лесных территорий, представляющих собственность короля, 

подлежало контролю государственной администрации. Охота за крупным зверем 

разрешалась только королю или князю. Они тоже могли отдать леса в аронду, давая. 

ограниченные права на охоту или пчеловодство. Контролировалась также вырубка 

ценнейших сортиментов строительного материала и древесных пород. Старый обы- 

чай разрешал крестьянам собирать плоды и охотиться на мелкие звери (с луком. 
или при помощи ловушек и капканов). 

В ХУ-—ХУ в. зарисовалась тенденция ограничения этих привилегий в пользу 

владельца территории (дворянство, костел, король). С ХУ в. королевские леса подле- 

жали специальным чиновникам (староста, фельдъегерь) и стероглись разными кате- 

гориями стражников. Подобным образом было в Подлесье, в Великом Литовском 

Княжестве, где тогда ликвидированы были старые мазовецкие деревни, чтобы уве- 

личись и обеспечить территории подлежащие королю. 

В Мазовии лесным комплексом, который дольше всего сохранялся исключительно 

для охоты князей (до 1526 г) и королей была «Загайница», пуща между реками 

Ощиц, Писа и Нарев. На севере её органичивала граница с государством кресто- 
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носцев, а позднее с Пруссией, установленная в 1343 г. Развитие торговли и много- 

численные локализации городов (с конца ХПУ до начала ХУТГ в) в бассейне р. Нарев 

дали возможность развития эксплоатации лесных ресурсов. Болышая потребность 

на лесные товары в Западной Европе вызвала значительное истребление пущ над 

р. Нарев, а также обеднение оставленных насаждений, оскудение с самых ценных 

древесных пород и видов древесного сырья. Массовым образом сплавлялся по Нарве 

и Висле: строительный материал, мачты, дубовая клёпка (так наз. ванчосы), дре- 

весная зола, смола и деготь. Пчеловодство развивалось прежде всего в Мазовии. 

Давало оно доходы господствующим лицам и обеспечивало сырье для производства 

медовухи (наряду с пивом самый распространенный напиток) и экспорт воска. Позд- 

нее всех сельскохозяйственные поселения охватили земли настоящей Курпевской 

Пущи (с середины ХУП в) и часть Беловежской Пущи, которая специально была 

оставлена для королевской охоты. | 

Summary 

The history of primeval forests in the river basin of Narew was not suffidvently 

known until now. This area for long mainitained :lts primeval nature, because it was 

situated out-of-the-way of ceniters of an initensive primeval colonisation. 

Poverty of soils and natural resources in Masovia and Podlasie did not favour 

the development of towns and industry. Вай ‘tribes occupied (the Mazurian and Su- 

walki Lake Districts from ancient ‘times. They were called Prussians anid Jaéwings. 

During the X—XII cenlituries settlaments of Jacwings reached the central course 

of the Biebrza River; Kolno Upland was ‘the area of frequent ‘conitacts between 

Jacwings amd Masovians. From the middle of Xith century the basin of upper 

Narew constituted, allong with enltire Masovia, the eastern part of the Pilast’s 

state. While fighting for the reconstnuction of state following ‘to ‘the anti-feudal 

revolution of 1037—1039 Casimir the Restorer allied himself with the Prince of 

Kiev, Jaroslav tthe Wise. Following ‘to the defeat of mutiny in Masovia, Casimir 

gave to Russia the castle of Bresit together with county and ‘the whole eastern part 

of Podlasie. Since then it remained in hands of Russilan, princes and from tthe enid 

of the XIIIth century it was subondinated фо the Grand .Duchy of Lithuania. lt was 

only in the XVith century when the name „Podlasie” came into use in Lithuania 

and Russia, for ithe area neighbouring the Polish state and permanenitly inhabited 

by a mixed populaition of Masovian and Russian origin. 

Coniferous anid mixed coniferous forests. prevailed on lands in tthe rivier (basin 

of Narew. Alder woods and bottomland forests oocunred iin valleys of greater tribu- 

taries and along the Narew River. Pine was the tree species prevailing in fores'ts. 

In the light of historical evidences next in importance were: oak, birch, limetree, 

alder, elm, ‘trembling aspen, and hhornbeam, The propontion of spruce could hardly 

be assessed. Of lesser importance were: ash, maple, larch, and fir. Primeval forests 

were until the XVth century inclusive imhatited by alll species of wildlife characte- 

ristic for tthe central Europe, ithe biggest including: aurochs, ‘bison, bear, moose, etc. 

Abundance and diversity of fish fauna is well documented for XV—XVIth centuries. 

Beginning with the Xilith century the majority of ‘forest areas, constituting the 

property of ruler, was subjected to the imspection by state administnałtion. Big game 

hunting was reserved for prince or king. He only could designate forests for caolomi- 

satich and grant permissions for restricted hunting or primitive bee-keeping. Cutting 

of more valuable lumber assortments and tree species was also checked. Ancient 

custom allowed peasants (to collect forest firuilts and hunt small game (with arch or 
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with the aid of traps and snares). In XIV and XV centuries a trend was outlined to 
restrict these privileges in favour of land-owners (gentry, church, king). Since 
XIVth century royal forests were supervised by special officials (starosts, masters 

of the hunt) and were looked after by various kinds of guards. The situation was 
similar in Podlasie and Grand Duchy of Lithuania, where even old Masovian 
villages were removed in order tto increase and protect the area subjected to the 
ruier, 

Primeval forest called „Zagajnica”, situated among. Orzyc, Pisa, and Narew 
Rivers, was a forest tract for longest protected exclusively for prince and royal 
hunting (until 1526) in Masovia. It was restricted to the north by the boundary 
establishad in 1343 wiith Teutonic Omder state, and later with Prussia. The develop- 
ment of trade anid numerous locations: of towns (since the end of XIVth until the 
beginning of XVIth century) in the (basin of the Narew River rendered possible 
the development of the exploitation of forest hesounces Great demand for forest 
products in western „Europe caused a considerable depletion of primeval forests 
along the Narew River anid impoverishment of remaining stands deprived of the 
most valuable species and kinds of wood raw-material. Lumber. masts, oak staves, 
wood-ash, pitch, and tar were in masses rafted on Narew and Visitula Rivers. Bee- 
keeping was developed mostly in Masovia. It gave income to kings and provided 
raw-material for mead production (besides of beer the most common beverage) 

and export of wax. Farming colonization came at latest to lands of the present 
Kurpicwslxi Forest (from the mid of XVIIth century) and ito the part of the Biało- 
wieza Forest, which was purposedily left for noyal hunting. 
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Praca charakteryzuje środki 
prawne, techniczne i ekonomi- 
czne zapobiegające niszczeniu 
i skażeniu poszczególnych ele- 
mentów środowiska: wody, po- 
wietrza, atmosierycznego, zieleni 
miejskiej. Omawia systemy 
opłat za szkody wyrządzone 
w środowisku przyrodniczym 

_ich skulteczność, oraz propozycję 
dla warunków polskich. Anali- 
zuje wydatki ponoszone na 
ochronę środowiska, a także ko- 
rzyści ekonomiczne i społeczne 
świadczące o efektywności 
przedsięwzięć ochronnych. Po- 
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Wiesław Grochowski. UBOCZ- 
LEŚNA. NA PRODUKCJA 

Warszawa: PWN 1976, 571 s., 
zł 90. 

Długo oczekiwany napisany 
przez wybitnego znawcę zagad- 
nienia, wieloletniego prof. zw. 
SGGW i IBL, wydany po raz 
pierwszy w Polsce podręcznik 
akademidki z dziedziny ubocz- 
nego użytkowania lasu. Zawiera 
całokształt ubocznej produkcji 
leśnej a wiięc: żywicowanie, u- 
żytkowanie składników roślin 
leśnych, kory, listowia i soku 
drzew leśnych, użytkowania ru- 
na leśnego, wikliny oraz pro- 
duktów pochodzenia zwierzęce-   
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