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Nowe horyzonty poznawcze nauk leśnych 
w świetle przewidywanych potrzeb 

i możliwości rozwojowych leśnictwa”) 

Новые познавательные горизонты лесных наук 

в свете предусматриваемых потребностей и возможностей 

развития лесного хозяйства 

New cognitive horizons of forest sciences in the light of expected requirements 

and developmental possibilities of forestry 

yśl przewodnia poglądów, które pragnę przedstawić w niniejszym re- 
feracie, zrodziła się w toku prac przygotowawczych do II Kongresu 

Nauki Polskiej. Wyraziła się ona w dyskusji, którą toczyliśmy wówczas 
па zadaniami i osiągnięciami nauk leśnych, a częściowo też nad ich me- 
todologicznym kształtem. 

Przebieg naszych debat uparcie rodził pytanie, dlaczego o wielkich 
problemach nauki w leśniotwie mówimy tylko przy tak odświętnych 
imprezach, jakimi są kongresy, gdy tymczasem w okresach międzytkon- 
gresowych dość szybko przechodzimy nad tymi problemami do porządku 
dziennego. Przecież wzbudzony ożytwczym fermentem kongresowym nurt 
życia nauk leśnych traci wyraźnie na wartkości i wnet wraca w swe daw- 
ne koryto, by znów przez lata całe wędrować spokojnie wśród mnogości 
powszednich drobnych spraw. Dzieje się tak zresztą nie tylko u nas, ale 
chyba w całej światowej nauce leśnictwa. Tak się bowiem składa, że na- 
wet w tym makrogeograficznym wymiarze trudno dopatrzyć się w niej 
skłonności do systematycznie aktywowanego zajmowania się najbardziej 
fundamentalnymi problemami swego rozwoju. 

1 Referat wygłoszony 5XI1975 r. w Sękocinie na walnym zebraniu członków 

Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAR:   
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Czy znaczy to, że nauki leśne oparły się rosnącej fali rewolucji паг 
ukowo-technicznej i uchylając się od jej presji, ograniczają się tylko do 
prostej kontynuacji tradycyjnych kierunków badań i klasycznych postaw 
teoretycznych? Nie, taki wniosek byłby z pewnością niesłuszny. Gdy prze- 
śledzimy rozwój nauk leśnych choćby tylko w granicach ostatniego 
ówierówiecza, to musimy stwierdzić, że zarysowuje się w nim szeneg cech 
świadczących wyraźnie o jego postępującym masilaniu się na wielu odcin- 
kach doświadczalnictwa leśnego. Przede wszystikim więc istotne zmiany 
zaznaczyły się w rozwoju techniki i technologii różnych procesów pro- 
dukcyjnych, czy w ogóle w dziedzinie postępu technicznego w leśnietiwie, 
który przez szereg poprzednich dziesięcioleci nie mógł wyjść poza ramy 
nieśmiałych prób i fragmentarycznych rozwiązań. Nawiasem mówiąc 
znaczne wzmożenie tempa postępu technicznego w naukach leśnych było 
odpowiedzią na wyłaniającą się konieczność szybkiego przejścia z dk/sten- 
sywnych na intensywne formy gospodarki leśnej ii ma pilną potrzebę mak- 
symalizacji efektów gospodarozo-produkcyjnych przy zaostrzającym się 
wzroście zapotrzebowania na drewno i znanych trudnościach jego zasfpo- 
kojenia. 

Troska o wzmożenie produkcji masy drzewnej przyświeca oczywiście 
nie tylko technicznym, lecz również przyrodniczym i ekonomicznym dzie- 
dzinom nauk lesnych. Ale wydaje się rzeczą wprost paradoksalną, że 
miast przyczyniać się do integracji różnych dziedzin wiedzy leśnej, uru- 
chomiła ona w nich procesy i mechanizmy raczej dezintegracyjne. Pobu- 
dziła bowiem badaczy różnych specjalności do szukania optymalnych roz- 
wiązań w ramach oderwanych od siebie i zbyt jednostronnie traktowanych 
założeń koncepcy jnych. Przy szybkim wyodrębnianiu i usamodzielnianiu 
się coraz węższych poddyscyplin i kierunków badawczydh łatwo diocho- 
dziło do dominacji ich partykularnych tendencji rozwojowych nad bar- 
dziej uniwersalistycznymi postawami, które wynikają z postulatu cato- 
ściawego ujmowania leśnictwa i jego złożonych powiązań z innymi 
gałęziami gospodarki. Nic więc dziwnego, że taka indytwidualizacja i róż- 
nicowanie się koncepcji badawczych przy zanikaniu lub wiprost braku 
więzi międzydyscyplinowych sprawiły, że dziś przedstawiciele różnych 
nauk leśnych lub różnych „szkół” w obrębie tej samej dyscypliny bardzo 
często całkiem odmiennie zapatrują się na kwestię optymalnego modelu 
gospodartki leśnej w warunkach zmienionej i ciągle szybko zmieniającej 
się rzeczywistości. | 

Do takiego zróżnicowania poglądów przyczynia się też w niemałej 
mierze mglistość prognoz dotyczących przemian cywilizacyjnych w inite- 
resujących nas perspektywach czasu. Nie sposób przecież wyobrazić sobie 
jakiejś wizji przyszłego leśnictwa i racjonalnej idei rozwoju nauk leśnych 
bez sięgnięcia wyobraźmią w przyszłość. Trzeba zaś pamiętać, że horyzomit 
czasowy, na którym należałoby oprzeć podstawy wispółczesnej strategii 
i taktyki rozwojowej nauk leśnych nie powinien się zamyikać w granicach 
tylko najbliższych 20—30 lat, lecz musi z konieczności wybiegać nawet 
dość daleko poza rok 2000. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ewentualne 
braki wyobraźni futurologicznej współczesnego pokolenia leśnilków dadzą 
się najdotkliwiej odczuć dopiero tym generacjom społeczeństwa, którym 
za 100 lub więcej lat żyć przyjdzie może już w „erze postindustrialnej”, 
w całkiem innych niż dziś warunkach. . 
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Nie naszym zadaniem jest podejmowanie tu próby zarysowania progmo- 
zy kształtu świata w tak prawie niewyobrażalnej dla nas przyszłości. 
Jednakże w celu ogólnoorientacyjnego naszkicowania sytuacji, w których 
zacznie się w całej pełni sprawdzać trafność i wartość dzisiejszych naszych 
naukowych idei i inicjatyw gospodarczych w prakityce leśnej, spróbujmy 
pokusić się o krótkie przedstawienie choćby tylko hipotetycznej roli la- 
sów i leśnictwa w naszym regionie makrogeograficznym w początkach 
nadchodzącego stulecia. 

Sądzę, że nie popełnimy pomyłki, jeśli założymy, że rola ta będzie 
większa, a z całą pewmością bardziej złożona i trudniejsza niż dziś. Jej 
wiellkość należy mierzyć oczytwiście nie tylko wskaźnikami zapotrzebo- 
wanilia na drewno i leśne użytki uboczne, ale również, a nawet przede 
wszystkim, wskaźnikami tych wiielorakich przyrodniczych funkcji, jakie 
formacje leśne mąją i długo jeszcze będą miały do spełnienia w naszej 
strefie biogeograficznej. Chodzi tu o funkcje wodochronne, klimatyczno- 
melioratywne, glebochronne, rekreacyjne, czy wreszcie krajobrazotwórcze 
w najszerszym efsologiczno-geograficznym tego słowa znaczeniu. 

Na te ostatnie pragnąłbym zwrócić szczególną uwagę, gdyż są one na 
ogół ciągle jeszcze nie doceniane, wobec wielkich nadziei, jakie pokłada 
się w rozwój tzw. sozotechniki *. Tymczasem jeśli nawet przyjmiemy, że 
sozotechnika przyszłości zdoła zapewnić przeciętnemu mieszkańcowi na- 
szej planety względne maksimum komfortu ekologicznego, to jasne, że cel 
ten będzie mogła osiągnąć, m. in. pod warunkiem odpowiedniego wkom- 
ponowania lasów w krajobraz kulturalny naszych ziem i zabezpieczenia 
ich bytu w układzie przestrzennym onaz w proporcjach ilościowych nie- 
zbędnych do podtrzymania pożądanej równowagi w przyrodzie. Trzeba 
zreszitą z satystalkcją stwierdzić, że z ważmością polifunkcyjnej, a w tym 
także'fizjotaktycznej roli lasów % coraz pełniej liczą się już obecnie funda- 
mentalne założenia naszych planów gospodarczych. Przewidują one mia- 
nowicie dalszy, choć już nile tak intensywny wzrost lesistości kraju, re- 
kulitywacje i rekonstnukcje lasów na terenach uprzemysłowionych, zakła- 
danie lasów ochronno-krajobrazowych, jak również dalsze wysiłki w kie- 
runku wzmożenia produktywności lasów i optymalnego sterowania ich 
melioratywnym wpływem na śmodowiisikio przyrodnicze. 

Potrzeby rozwoju leśnictwa uwzględniia się również w perspektywicz- 
nej koncepcji planu przestrzennego zagospodanowania kraju. Opracowany 
u nas policentryczny system węzłowo-pasmowy * stwarza leśnictwu sze- 
rokie pole manewru przede wszysiikim w okach sieci wyznaczonej przez 
centra miejsko-przemysłowe i łączące je pasma infrastruktury komuni- 
kacyjnej. Prócz tego plan umożliwia zakładamie lasów otulinowych wokół 

* Sozotechnika — ogół technicznych zasad i środków ochrony środowiska przy- 

rodniczego. 

$ Fizjotaktyczna rola lasów — rola lasów wynikająca z ich wpływu na kształ- 
towanie krajobrazu ekologicznego (fizjocenozy — w rozumieniu A. Wodziczki). 

a Policentryczny system węzłowo-pasmowy — system przestrzennego zagospoda- 

rowania kraju opierający się na rozwoju wielu ośrodków (węzłów) życia 

społeczno-gospodarczo-kulturalnego połączonych ze sobą pasmami infrastruktury, 

której najważniejszymi elementami są układy komunikacyjne, energetyczne oraz 

wymiany informacji.



miiast i wzdłuż głównych szlaków komumikacyjnych, co może mieć do- 
niosłe znaczenie dlia nacjonalinego kształtowania oblicza kraju. Nadal jed 
nak pozostaje nie rozstrzygnięte pytanie, jak powiimno się wpisać w ten 
plan przestrzenną wizję optymalnej lesiistości i jak w ogóle należy po- 
dejmować sens optymalnej lesistości w kategoriach teorii planowania 
przestrzennego. 

Istotną sprawą dla teoretycznej podbudowy perspektywicznego roz- 
woju leśnictwa jest pogłębiamie wiedzy o głównych trendach zmian, któ- 
rym nadal ulegać będzie nasza ekosfera 5 w związku z postępem urbani- 
zacji uprzemysłowienia, dynamiką stosunków demograficznych, rozmie- 
szczeniiem sił wytwórczych w przestrzeni socjodkonomicznej itp. Zasadni- 
czą wiagę dla przyszłej pozycji gospodlarki leśnej ma, jak wiemy, nie 
tylko geografia tych zjawisk, ale i ich przyrodnicze i ekonomiiczne kon- 
sekiwencje. Trzeba bowiem bardzo poważnie liczyć się*z tym, że procesy 
cywilizacyjne przekształcają środowisko przyrodnicze nieuchronnie, a ich 
kostzty ekologiczne dla leśnictwa będą przynajmniej przez jeszcze trudny 
do przewidzenia czas rosmąć, a nie maleć. W tej chwili skupiamy ciągle 
jeszcze uwagę głównie na szkodach, jakie w lasach powoduje przemysło- 
wie zanieczyszczenie atmosfery. Z coraz liczniejszych prac badawczych 
wiemy już jednak, że nie jest to jedymy czynmik cywilizacyjny, kitóry 
determinuje warunki egzystencji lasu. W miarę postępującego nasycenia 
biosfery potężniejącymi i różnicującymi wpływami technosfery * należy 
liczyć się z wieloma innymi czymnikami o bardzo mało dotąd znanym 
efekcie synekologicznym 7. W grę mogą wchodzić zmiany tła radiacyjnego 
przy wzrastającej aktywności sziłucznych i maturalnych źródeł promie- 
niowania jonizującego, zmiany w stopniu i kierunku chemicznego skaże- 
nia powłoki glebowej przez różne pozaprzemysłowe źródła kontaminacji 
środowiska, zmiany struktury i matężeniia pola elektromagnetycznego 
w pobliżu dużych centrów przemysłowych. Wiemy znesztą, że i geografia 
przemysłu, osadnictwa, sieci dróg komunikacyjnych, stosuników hydrogra- 
ficznych i hydrologicznych zmienia się często pod presją różnych poza- 
planowych okoliczności, co pociąga za soba niejednokrotnie niieoczekiwiane 
przeorganizowanie struktury przestrzennej poszczególnych regionów, sta- 
wiając mało labilne i trudne adaptujące się leśnictwo w sytuacjach bar- 
dzo niekorzystnych. Do tego dołącza się nowy czynnik będący nośnikiem 
wielu procesów ekologicznie nieobojętnych dla lasu; jest nim wzmagająca 
się penetracja turystyczna terenów leśnych. Wpływ wszystkich tych 
czynników i zmian pociąga za sobą sukcesję procesów wtórnych, nieraz 
daledko ważniejszych niż zmiany o charakterze pienwotnym, bo wybitnie 
komplikujących racjonalne sterowanie gospodarką leśną w czasie i prze- 
strzeni. 

Nową sytuację w samym układzie przyrodniczych warunków produlkcji 
leśnej stwarza oczywiście też szybko postępująca technizacja leśnictwa. 

5 Ekosfera — ta część powłoki geograficznej (geosfery), w której kształtują się 

ekologiczne warunki życia na Ziemi. ` 

6 Technosfera — ta część powłoki geograficznej (geosfery), która pozostaje pod 

modyfikującym wpływem rozwoju technicznej działalności człowieka. 

1 Efekty synekologiczny — efekt wyrażający się w zmianach całych złożonych 

układów ekologicznych. 
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Z jednej strony otwiera ona rozległe szanse intensyfikacji gospodarki le- 
śnej przy ogromnym zwiększeniu efekłtywności zabiegów techniczno- 
gospodarczych i produkcyjnych, z drugiej jednak strony przyczymia się 
do zakłóceń naturalnego układu stosunków przyrodniczoleśnych wskutek 
naruszania sprzężeń kompensacyjnych * i rozkojarzenia więzi, które kształ- 
tują się między komponentami ekosystemu leśnego w trybie długotrwa- 
łych procesów lasotwórczych, Ten. stan rzeczy w jakimś istotnym stopniu 
z pewnością warunkuje możliwości produkcyjne gospodarstwa leśnego, 
lecz jego wszystkich następstw w długich łańcuchu reakcji środowiskowej 
niestety niie umiemy dziś jeszcze dokładnie przewidzieć i wyjaśnić. Wie- 
my natomiast — i to prawie na pewno — że dalsza ewolucja na drodze 
do intensyfikacji gospodarki leśnej będzie coraz bardziej przybliżać model 

- gospodarstwa leśnego do modelu wysoce uprzemysłowionego gospodar- 
stwa rolnego. Zapowiedzią tego kierunku w leśniictwiie jest upowszech- 
nianie platacyjnego systemu uprawy drzew z zastosowaniem komplekso- 
wych metod nowoczesnej agrotechniiki i daleko posuniętej mechanizacji 
wiszysiikiich procesów priodukcyjnych. 

Jest to droga do osiągania coraz większej wydajności produkcji masy 
dtzewnej z hektara, lecz trzeba pamiętać, że takiej maksymalizacji pro- 
dukcji nie da się plogodzić z optymalizacją pozaprodukcyjnych funkcji 
lasu. Trzeba ponadto mieć na względzie i tę okloliczność, że usztucznianie 
struktury biologicznej lasu, przez jej redukcję do postaci formacji plan- 
tacyjnej, stwarza warunki, w których walka' o zdrowie drzewostanu po- 
chłaniać będzie znacznie większe nakłady sił i kosztów niż to się dzieje 
dziś. Coraz liczniejsze sygnały takich właśnie perspektyw napływają 
z różnych obszarów Świata i byłoby niewybaczalnym błędem ich lekce- 
ważenie. Szukanie nowych dróg intensyfikacji produkcji leśnej jest dziś 
bezspormą konieczmością, lecz jeśli nie ma się ono skończyć fiaskiem lub 
społecznie szkodliwymi i trudnymi do naprawienia następstwami, musi 
się je podporządkować rygorom ścisłej wielostronnej kontroli naukowo- 
badawczej, gdyż ryzyko niepowodzeń może kosztować zbyt drogo jeśli 
Już nie nas samych, to przyszłe pokolenia naszego społeczeństwa. 

Jak z tego wymika, wylbór najodpowiedniejszej przyszłościowej kon- 
cepcji gospodarowania zasobami leśnymi jest pod bardzo wieloma wzglę- 
dami niełatwy. Wymaga on uwzględmiemia licznych kwestii, które do- 
tychczas nie zostały przez naukę dostatecznie wyjaśnione. Tymczasem 
leśnictwu, a w tym rówmież i naukom leśnym będzie się stawiać coraz 
większe wymagania, aby w ciągle zmieniającym się świecie las z jeszcze 
większą niż dawniej efektywnością nie tylko produkował więcej drewna 
i innych użytków, ale ponadto spełniał w przyrodzie rolę potężnego ho- 
meostatu * niwelującego skutki ekologicznego stresu cywilizacy jnego ". 

8 Sprzężenie kompensacyjne — według teorii stabilności O. Langego taki 

typ sprzężenia zwrotnego, który określa warunki stabilności układu regulacji. 

> Homeostat — układ zdolny do utrzymywania się w stanie homeostazy, czyli 

równowagi funkcjonalnej. Tu — system mechanizmów regulujących stosunki eko- 
logiczne w środowisku przyrodniczym. , 

0 Stres cywilizacyjny — stan napięcia stosunków biocenotycznych w środowi- 

sku przyrodniczym wywoływany przez bodźce (stresory) związane z rozwojem cy- 

wilizacji, np. z postępem uprzemysłowienia.



W zwiazku z tym trudno oprzeć się przeświadczeniu, że jeśli u progu 
wispółczesnej rewolucji naukłowo-techniicznej racjonalną gospodarkę leśną 
uznawało się za sztukę wymagającą dużej głębokiiej wiedzy teoretycznej 
i dużego doświadczenia, to dziś, a tym bardziej za lat kilkadziesiąt lub 
sto, trzeba ją będziie uznać za jeszcze większą sztulkę, której uprawianie 
na bazie obecnych naszych zasobów wiiedzy teoretycznej i doświadczeń 
praktyki nie może rokować wiielkich nadziei. 

Cóż zatem należałoby począć? Czy ulec katastroficznym sugestiom 
autorów Raportu Rzymskiego '! i wołać o szybkie ustanowienie granic 
wzrostu społeczno-gospodarczego? Taka myśl byłaby oczywiście nie do 
pnzyjęcia. Lecz, aby wskazać właściwe rozwiązanie w oparciu o nauki le- 
śne, musimy sobie wpierw jasno uświladomić, czym właściwie są dziiś te 
nauki j jaki jest ich status poznawczy. 

Otóż z metodologilcznego punktu widzenia nie mają one, jak wiadomo, 
jednolitego profilu. W ogólności jest to grupa nauk i gałęzi wiiedzy o bar- 
dzo heterogenicznej strukturze. Można w niej wyróżnić 3 wiielkie działy: 
przyrodniczo-, techniczno- i ekonomicznoleśny. Jednakże granice między 
wspomnianymi działami są nieostre i zacierają się w miarę, jak przecho- 
dzimy z przedmiotowego na problemowy system planowania badań. 
Bardziej szczegółowa struktura wiewnętrzna nauk leśnych przedstawia 
się jeszcze mniej przejrzyście. lch podział na dyscypliny, poddyscytpliny 
itp. opiera się na bardzo różnych zasadach. Ze względu na poznawczo- 
utylitarny charakter nauk leśnych na podziale tym zaciążyła w dużej mie- 
rze ich funkcja usługowa w stosunku do pralktyiki, ale w niemałym też 
stopniu odbija się na nim tradycja kultywowana w różnych ośrodkach 
dydaktycznych lub badawczych. W każdym razie rozwijając się nierów- 
nomiernie i często spontanicznie w rozmaitych koneksjach z różnymi 
innymi dziedzinami nauki, nauki leśne nie mają dziś ani jasno sprecyzo- 
wanego zakresu działania, ani jednolitego modelu budowy, ani tym bar- 
dzeij jednolitej bazy metateoretycznej £Ż, która mogłaby je cementować 
przy całej różnorodności ich cząstkowych celów, stosowanych procedur 
i technik badawczych. Szukając jakiegoś wspólnego dla nich punktu 
opiarcia, można by upatrywać go w tym, że idh nadrzędnym celem jest 
rozbudowa naukowych podstaw gospodarki leśnej. Stąd wynika inna ich 
wspólna cecha, mianowicie to, że są to nauki empiryczne, a więc czerpią- 
ce swe treści poznawcze z doświadczenia i w formułowaniu swych twiier- 
dzeń odiwołujące się do doświadczeniia. Zalicza się je w całości do nauk 
praktycznydh, czyli takich, których podstawowym elementem jest tok 
postępowania celowościowego, a mianowicie poszukiwanie naukowo za- 
sadnych dróg przekształcania pewnej przyr odniczej rzeczywistości zgodnie 

" Raport Rzymski — publikacja Klubu Rzymskiego D. H. Meadows, D. L. 
Meadows, J. Randers, W. W. Behrens) ogłoszona w 1972 r. pod ty- 
tułem: „The Limits to Growth” (polski przekład wydany w 1973 r. pt. „Granice 
wzrostu”); na podstawie analizy zaostrzającego się w świecie kryzysu ekologicznego 
domagała się przyhamowania wzrostu produkcji materialnej w celu osiągnięcia 
„równowagi światowej”. 

iż Metateoria — sformułowana w metajęzyku teoria, która opisuje jakąś teorię 
sformalizowaną. Tu autor ma na myśli teorię hierarchicznie wyższego rzędu w sto- 
sunku do teorii cząstkowych (teorię teorii). 
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z określonymi, naukowo umotywowanymi celami. Ich stopień refleksji 
teoretycznej jest przy tym bardzo zróżnicowany. Przynajmniej część 
z nich nie zadowala się czysto utylitarnymi funkcjami, lecz np. z racji 
swej piropedeutycznej pozycji w całym kiomipleksie nauk leśnych progra- 
mowo poszukuje szerszej teoretycznej generalizacji wyników swych kadań 
i te — mówiąc językiem Windelbanda — reprezentują dziedziny 
o charakterze nomotetycznym *. Inne poprzestają raczej na wykorzysty- 
wianiu danych doświadczenia i „gotowych” praw do ustalania dyrektyw 
lub rozwiązań praktycznych wykazując przy tym ćzęsto w procesie po- 
znawczym przewagę elementu idiograficznego 14 nad elementem nomo- 
tetycznym. 

Dla unikmięcia nieporozumień muszę dodać, że określenie „praktycz- 
ny” w odmiesieniu do charakteru nauk leśnych ma inny wydźwięk poję- 
ciowy niż ten sam przymiotnik używamy w języku potocznym. Nauka 
praktyczna nie jest mianowicie synonimem nauki, która w swej teore- 
tycznej warstwie śwliieci zawsze tylko blaskiem odbitym. W gruncie 
rzeczy błoiwiem żadna nauka w ścisłym tego słowa znaczeniu nie moze 
być pozbawiona jakiegoś własnego teoretycznego zrębu, lecz zawsze ma 
pewne swoje własne zagadnienia teoretyczne, które ona właśnie i tylko 
ona jest w stanie uchwycić i rozwiązać. Uwaga ta odnosi się oczywiście 
w całej rożciągłości również do nauk leśnych, lecz z tego nie wynika 
jeszcze, że rozwój tych nauk w ich obecnym kształcie prowadzi automa- 
tycznie i sukcesywnie do powstania mocnej i spójnej teoretycznej pod- 
budowy leśnictwa. 

Przeciwnie, gdy krytycznie przyjrzymy się aktualnej sytuacji nauk 
leśnych na tle ich zbiorowego wkładu do nozwoju podstaw leśnictwa 
w skali światowej, to przekonamy się, że pod wieloma względami budzi 
опа poważny niedosyt. Składa się na to wiele okoliczności. Do najważ- 
niejszych z nich zaliczyć należy fakt, że w nauce naszego stulecia szcze- 
gólnie silnie zazmacza się tendencja pogłębiającego się rozpadu poszczegól- 
nych dyscypliim na coraz węższe autonomiczne specjalności. Specjalizacja 
w nauce jest obiektywną koniecznością już choćby ze względu na ogra- 
niczoną pojemność informacyjną ludzikiego intelektu i na potężniejący 
zalew informacji naukowej. Proces ten byłby nawet zjawiskiem bardzo 
pożądanym, gdyby nie to, że owe pospiesznie rodzące się nawe wąskie 
specjalności zwykle szybkio sie wyosobniaja, wytwarzają swój własny 
hermetyczny język i niekomunikatywny aparat pojęciowy, tracą z cza- 
sem między sobą więź i jeśli nawet nie ulegają już dalszej dysocjacji, to 
żyją własnym, wyabstrahowanym życiem, ograniczając się racze j do ku- 
mulowania przyczymków naukowych niż do teoretycznego wzbogacania 
swych treści poznawczych. 

Poszukiiwanie szerokilch syntez teoretycznych we wipółczesnych na- 
ukach leśnych należy dziś niestety do zjawisk coraz rzadszych. Opraco- 
wania naukowio-monograficzne grzeszą nazbyt często przeładowaniem 
faktograficanym. Tam zaś, gdzie wąsk oempirycznym badaniom nie towa- 

13 Nomotetyczne nauki — nauki, które dążą do wykrywania i formułowania praw 
dotyczących danych dziedzin rzeczywistości. 

i4 Idiograficzne nauki — nauki, które poprzestają na ustalaniu, opisywaniu 
i wyjaśnianiu jednostkowych faktów. 
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rzyszy dość mocny nurt prac teoriobwórczych, rodzi się zawsze niebez- 
pieczeństwo przyczynkarstwa, dalszego zwężania horyzontów poznaw- 
czych i wyjałowienia oraz stagnacji myśli naukowej. W Кгайсомгут 
przypadku teorię zastępują komwilacje o bardzo eklektycznej strukturze 
lub twardo opierające się falsy.ikacji 5 dogmaty. Tymczasem nauka bez 
teorii jest jak łódź bez steru. Dryfując na. oślep, łatwo schodzi na bez- 
droża i nie tylko staje bezradna wobec stawianych jej zadań, ale jakże 
często obiera kierunek niewłaściwy, czy nawet szkodliwy dla 'wspiieranej 
przez nią praktyki. Aby uniknąć tego dryfu tnzeba sterować jej rozwo- 
jem, a to wymaga ciągłej systematycznej kontroli jej metodologicznego 
modelu i bardzo wnikliwego, krytycznego badania jej tendencji rozwo- 
jowych. | 

Nieodłączniie z pracą nad doskcnaleniem modelu strukturaln ego nauk 
leśnych powinny postępować wnikliwe badania nad ich paradygmatem **. 
Według znanej teorii Thomasa Kuhna, zmiana paradygmatu ma za- 
sadnicze znaczenie dla struktury rewolucji naukowych. Ukazuje bowiem 
badaczom nowe perspektywy poznawcze, do pociąga za sobą łańcuch. pro- 
cesów naukcwotworezych az do wstrzasniecia podstawa całych systemów 
teoretycznych i ich filozoficznych aspektów. Baczne krytyczne przy:jrize- 
nie się paradygmatom i orientacji metodologiiczn ej, np. socjologii, rozpę- 
tało do dziś trwającą burzę w tej dziedziinie nauki, skłaniając badaczy do 
gruntownej rekonstrukcji swych warsztatów naukowych i rewizji swych 
ujęć procedury i tematyki badawczej. Wydaje się, że podobna burza 
przydałaby się bardzo naukom leśnym. Uzasadnia ją to choćby tylko trzy 
następujące motywy. Po pienwsze — radykalnie zmieniające się wamunki 
i potrzeby nozwojowe gospodarki leśnej ma tle przemian ogólmocywiiliza- 
cyjnych, po drugie — rewolucyjne zmiany w fundamentach nauk biolo- 
gicznych, ekonomicznych i technicznych, na których opiera się współ- 
czesny gmach właściwych nauk leśnych i po trzecie — nadmierna dyspie- 
rsja nauk leśnych, która nawet przy najsprawniejszym systemie 
koordymacji nie daje szans ich należytego wykorzystania do rozwiązywa- 
nia kluczowych problemów współczesnego i przyszłego gospodarowania 
zasobami leśnymi, jeśli jednocześnie nie będzie się dokomytwać wiielikie 
aggiornamento teorii leśnictwa. 

Przez teorię rozumiem w tym wypadku system twierdzeń wyraża ją- 
cych prawa i hipotezy naukowe oraz wynikaj ących z nich dyrektyw, od- 
powiednio uporządkowanych i konsekwentniie powiązanych ze sobą okne- 
ślonymi stosunkami logicznymi, który to system leży lub powinien leżeć 
u podstaw nauk leśnych, spełniając wymogi metedologicznej poprawności. 
Miarą wartości tak pojmowane j teorii jest jej instrumentalna przydat- 
ność do ścisłego wyjaśniania różnych aspektów badan ej rzeczywistości, 
porządkowania wykrywanych praw, sprawdzania ich logicznej kohe- 

1" Falsyfikacja — w logice: postępowanie prowadzące do wykazania, że jakieś 
twierdzenie jest fałszywe. Twierdzenia sprawdzalne empirycznie są twierdzeniami 
falsyfikowalnymi, czyli poddającymi się falsyfikacji. 

'8 Paradygmat — według Th. S. Kuhna („The Structure of Scientific Re- 
volutions” 1962) przyjęty przez daną społeczność uczonych pewien model lub wzo- 
rzec uprawiania nauki, określający ich postawę badawczą. Zmiany paradygmatów 
leżą u podstaw rewolucji naukowych. 
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rencji 7, doskonalenia aparatu pojęciowego nauki, pogłębiania heurystycz- 
nych dyspozycji * danej gałęzi nauk, a wreszcie ukazywania najwłaściw- 
szych zasad celowego rozwiązywania określonych badań praktyki 
gospodarstwa leśnego. Roziwój teorii zapobiega wąskiemu empiryzmowi 
w nauce i dozbraja naukę w niezbędne prawomocne i sprawidzalne pod- 
stawy skutecznego posługiwania się jej osiągnięciami w działalności 
praktycznej. 

W zwiiązkiu z tym jednak może ktoś ze zdumieniem zapytać, jak to 
możliwe, aby nauki leśne, mające za, sobą już tak długą historię rozwoju, 
mogły teraz znaleźć się w obliczu braku własnej spójnej empirycznie 
zwieryfilkowanej myśli teoretycznej. Na pytanie to postaram się odjoo- 
wiedzieć krótko. Każda z nauk, jak hodowla, ochrona, użytkowanie lasu 
itp. opierała się zawsze na jakichś założeniach teoretycznych. Każda 
z nich starała, się też te założenia weryfikować i rozbudowywać w ramach 
swych kompetencji. W miarę jednak postępującego rozpadania sie nauk 
na odrękne poddyscypliny, pogłębiała się dywergencja rozwiijanych przez 
nie koncepcji 9. Sprzyjało temu procesowi duże historycznie, przyrodni- 
czogeograficznie i ekonomicznie uwarunkowane zróżnicowanie perspektyw 
rozwojowych leśnichwa w Świecie. Nic więc dziwnego, że dziś zamiast 
jednej wiielopoziomowej, lecz spójnej teorii leśnictwa rozporządzamy za- 
lediwie jej, fragmentami, często nie pasującymi do siebie i niewystarcza- 
jącymi do tego, aby można się było nimi posłużyć do całościowego roz- 
wiązywania coraz bardziej złożonych, trudnych wieloaspektowych 
problemów — zwłaszcza jeśli aktualność tych problemów wybiega 
w przyszłość i jeśli zakres ich wykracza poza granice gospodarki leśnej, 
a zazębia się z zakresem zainteresowań rolnictwa, przemysłu i wielu 
innych gałęzi życia gospodarczego. Tak zatem należy stwierdzić, że wie- 
loaspekitowa rzeczywistość, kitórą zajmują się nauki leśne, nie układa się 
w świetle teoretycznych osiągnięć tych nauk w jedną harmonijną całość. 
Stąd jakże często jesteśmy świadkami sytuacji, w których różni specjali- 
Sci w dyskusji nad podstawowymi problemami teoretycznymi leśnictwa 
reprezentują rozbieżne poglądy nie tylko dlatego, że odnoszą je do róż- 
nych warunków, ale także dlatego, że widzą je przez pryzmat swoich 
specjaliistycznych, a wiięc cząstkowych rozeznań, ocen i uogólnień. 

Mówi się, że różnice poglądów w nauce są motorem jej postępu. Tak, 
to prawda, ale też prawdą jest, że są pewne dopuszczalne granice tych 
różnic. Zle jest bowiem, jeśli dochodzi aż do takich rozbieżności, że ina- 
czej widzi ideał gospodarki leśnej leśnik-biolog, inaczej leśnik-ekonomista, 
a jeszcze całkiem inaczej leśmik-technolog. Teorie cząstkowe w naukach 
zwiłaszcza prakitycznych, mających stanowić podstawę ważnych decyzji 
gospodarczych, nie mogą być w swych pryncypialnych założeniach i uję- 
ciąch rozbieżne; gdyż wtedy nie służą praktyce, lecz ją dezorientują. Przy 
całej odmienności swych podstaw merytorycznych powinna je łączyć na 

1 Togiczna koherencja teorii — logiczna spójność, wewnętrzna niesprzeczność 

twierdzeń składających się na daną teorię. 

i8 Heurystyczne dyspozycje teorii — ogół cech jakie teoria nabywa w miarę 

swego rozwioju, określających jej wartości poznawcze. 

18 Dywergencja koncepcji teoretycznych — rozbieżność tych koncepcji wynika- 

Jąca często z odmienności teoretycznych postaw badaczy.



wyższym szczeblu uogólnienia teoretycznego wspólna płaszczyzna, a wite- 
dy i tyllko wtedy teoria bardziej uniwersalna, reprezentująca wyższy 
poziom abstrakcji naukowej, stanowi wielopoziomowy system hierarchicz- 
ny, którego elementy stanowią dla siebie wzajemnie odpowiednio mocne 
punkty oparcia i w: sumie zasługują na respektowanie przez praktykę. 

Budowa spójnej teorii leśnictwa jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyda- 
wała się nierealna i to nie dlatego, że w naukach leśnych zarysowały się 
szkoły o różnym profilu paradygmatycznym, ale dlatego, że partykula- 
ryzm między poszczególnymi dyscyplinami narastał bez perspektyw jego 
przezwyciężenia. Dziś sytuacja nie zarysowuje się w tak pesymiistycznych 
barwach, choć ciągle trudno uzmać ją za zadowalającą. Optymizm budzi 
przede wszystkim fakt, że w badaniach coraz częściej uważa się za zasadę 
kompleksowe traktowanie problemów badawczych. Dzięki temu ta sama 
rzeczywiistość atakowana jest wprawdzie przez różnych specjalistów 
z rozmaitych punktów wiidzenia, ale z pewnej wspólne j dla nich wszy- 
stkich pozycji teleologicznej 0. Po drugie nadmiernej atomizacji nauki 
przeciwstawia się słaby jeszcze, ale coraz pełmiej doceniany nurt integra- 
cyjny. Po trzecie dojrzewa coraz powszechniej świadomość, że integracja 
nauk nie może polegać na ich sztucznym instytucjonalnym i czysto for- 
malnym łączeniu ze sobą, lecz może i powinna dokonyjwać się na pła- 
szczyźnie międzydyscyplinowych dialogów, a przede wszystkim na grun- 
cie odpowiednich metateorii i metametodologicznych ujęć 71. 

Takim bardzo dogodnym, a zarazem bardzo dziś modnym metateore- 
tycznym zwormikiem dla teorii cząstkowych w leśnictwie i nie tylko 
w leśnictwie jest ogólna teoria systemów 22. Choć zakres jej zastosowań 
jest ciągle jeszcze przedmiotem ożyiwionych sporów metodologiacznych, to 
jednak można już dziś stwierdzić, że ma ona przynajmnie j dwie wielkie 
zalety. Po pierwsze — stwarza szanse znalezienia dla różnych dyscyplin 
wspólnego metajęzyka i wspólnej płaszczyzny metodologiczno-interpreta- 
cyjnej badanych zjawisk, po drugie zaś — daje możność całościowego 
ujmowania różnych sfer naukowego i praktycznego działania jako sprzę- 
żonych ze sobą elementów czy podsystemów jednego, hierarchicznie zło- 
żonego większego systemu. Sądzę, że opierając się na ogólnej teorii 
systemów można byłoby podjąć próbę budowy nowoczesnej teorii leśnic- 
twa, która z jednej strony służyłaby organizowaniu i uporządkowanemu 
rozwojowi myśli naukowej, z drugiej zaś strony stałaby się skutecznym 
narzędziem w rozwiązywaniu złożonych i trudnych zadań praktyki go- 
spodarstwa leśnego i zadań na styku leśnictwa z innymi dziedzinami go- 
spodarki. 

*o Pozycja telelogiczna — postawa określająca normatywy celowoSciowego dzia- 
łania. | 

*! Metametodologia — dziedzina nauki o nauce, badająca normy i dyrektywy 
uprawiania jakiejś dziedziny nauk z punktu widzenia ich metodologicznej popraw- 
ności. * 

== Ogólna teoria systemów (General Systems Theory) — teoria biorąca początek 
głównie z prac L. von Bertalanffy’ego i K. Bouldinga, wyjaśniająca 
ogólne podstawy, na których opiera się organizacja, struktura i funkcjonowanie sy- 
stemów. Obecnie coraz powszechniej przyjmowana w różnych dziedzinach nauki za 
generalną orientację metodologiczną. 
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Wydaje się, że w przyszłej teorii leśnictwa szczególnie mocny akcent 
położyć należy na jej stronę eksplanacyjną, z nią bowiem organicznie 
wiążą się wszystkie inne funkcje nauki, a więc funkcje diagnostyczne. 
prewidystyczne *, poznawcze, motywacyjne, techniczno-prakseologiczne 
itp. Wychodząc z założenia, że nauki leśne powinny torować drogę po- 
stępu w leśnictwie, należy się liczyć, że teoria powinna ogarniać bardzo 
rozległe horyzonty. Nie czując się kompetentnym do projektowania jej 
pełnego zakresu, ograniczę się tylko do wymienienia przykładowo kilku 
problemów, które wymagają nowego ujęcia teoretycznego. 

Jeden z nich wiąże się z pytaniem, czym właściwie jest las w świetle 
badań nad jego właściwościami jako fenomenu przyrodniczego, gospodar- 
czego, fizjotaktycznego i kulturalnego. W teorii leśnictwa szeroko pojęta 
hylologia powinna znaleźć się u podstaw twierdzeń określających istotę 
lasu wyrażoną w kategoriach różnych dyscyplin i w kategoriach jego ‘ 
relacji ze środowiskiem geograficznym, a w tym również z procesami 
cywilizacyjnymi przekształceń tego środowiska. W teoretycznym ujęciu 
istoty lasu nie może zabraknąć miejsca na określenie jego wielorakich 
funkcji i to nie tylko wyrażonych w ich produkcyjnych i pozaprodukcyj- 
nych efektach, ale również w mechanizmach, w których dokonuje się ich 
realizacja. Pogłębiony pogląd na funkcje lasu jest z kolei nieodzowną 
postawą wyjściową do teoretycznych refleksji nad ewolucją lasów i tere- 

„nów leśnych w wymiarze zarówno lokalnym, regionalnym jak i wielko- 
przestrzennym. 

Każda próba rozszerzenia tej postawy poza ramy dotychczas upo- 
wszechnionych schematów wymaga wypracowania jakiegoś systemu 
aksjologicznego **, w którym obok kryteriów wymiernych wartości lasu 
jako obiektu gospodarczego uwzględnione byłyby odpowiednio zobiekty- 
wizowane kryteria wartości niewymiernych, nie poddających się kwan- 
tyfikacji. Od ustalenia wspomnianego systemu zależy, jak wiadomo, 
możliwość rozwinięcia podstaw funkcjonalnej typologii lasów i regionów 
leśnych, mającej tak zasadnicze znaczenie dla teorii planowania prze- 
strzennego w leśnictwie. Na tym tle należy oczekiwać od teorii odpowie- 
dzi na pytanie, jakie przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne warunki 
muszą być spełnione w różnych regionach noosfery, aby gospodarka 
leśna mogła skutecznie się rozwijać i zaspokajać nie tylko teraźniejsze, 
lecz i przyszłe zapotrzebowanie społeczne na produkcyjne i pozaproduke- 
cyjne świadczenia lasów, bez uszczerbku dla prawidłowego rozwoju 
innych dziedzin gospodarki i dóbr kultury materialnej. W tej problema- 
tyce specjalnego wyeksponowania teoretycznego wymaga odpowiedź na 
pytanie, jaki model, czy raczej jakie modele gospodarki leśnej należy 
uznać za przyszłościowo optymalne w różnych typowych wariantach 
sytuacyjnych przestrzeni fizyczno- i ekonomicznogeograficznej. Konieczne 
jest to do poszukiwania optymalnych rozwiązań teoretycznych w sferze 
zagadnień dotyczącej pozycji leśnictwa jako formy użytkowania ziemi 
i jako dziedziny aktywnie sterującej procesami kształtowania środowiska. 

Problemów teoretycznych oczekujących rozwiązania na podstawie 

23 Prewidystyczne funkcje nauki — funkcje polegające na umożliwianiu prze- 

wiidywamia pewnych zdarzeń lub faktów przez wykrywanie i wyjaśnianie praw rzą- 

dzących daną dziedziną rzeczywistości. 

24 System aksjologiczny — system wartości. 
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wizji przyszłych potrzeb i perspektyw rozwojowych .leśnictwa w kraju 
l na świecie można by z pewnością przytoczyć bardzo dużo. Zamierzeniem 
moim jednak nie jest ich rejestrowanie. Zasadniczą intencją mego wystą- 
pienia jest natomiast zwrócenie uwagi na rozległość i ciężar gatunkowy 
zadań stojących przed naukami leśnymi, a także na potencjalne widoki 
rozwiązania tych zadań. Realizacja tak śmiałego programu nie może oczy- 
wiście obciążać jedynie nauki polskiej. Musi ona być udziałem całej 
światowej nauki leśnictwa, lecz sądzę, że w tym postulowanym wysiłku 
zbiorowym moglibyśmy odegrać bardzo ważną rolę inspirującą. Mając to 
na względzie, podjęliśmy już'w ramach Komitetu Nauk Leśnych PAN 
myśl wdrożenia postanowień II Kongresu Nauki Polskiej na naszym od- 
cinku w ten sposób, że w latach 1976—1977 pragniemy skupić nasze 
wysiłki na pracach studialno-badawczych, które umożliwiłyby postawie- 
nie problemów nowego udoskonalonego modelu dwóch wielkich krajowych 
sesji naukowych, ale omówienie programu i założeń tych sesji przekra- 
czałoby już znacznie ramy niniejszego referatu. 

Dlatego tu ograniczę się tylko do ogólnej informacji, że ich zasadni- 
czym celem jest zainicjowanie na daleką metę zakrojonych serii zespoło- 
wych prac, które w rezultacie powinny stać się zaczynem świadomych 
i planowych dążeń do poszerzenia poznawczego statusu i bardziej dyna- 
micznego rozwoju prakseologicznych walorów nowoczesnego systemu 
nauk leśnych. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 1 grudnia 1975 r. 

Краткое содержание 

Автор рассматривает методологические основы лесных наук ‘в ювете актуалыных 
и будущих задач лесного хозяйства и перспектив их реализации. Предполагая, что 
результаты текущей деятельности в лесном хозяйстве, будут полностью достигнуты 
и поддадутся оценке только в середине будущего века ‘автор констатирует, что мо- 
дель изучения лесных наук должна быть полностью модернизирована, т.к. юна уже 
сегодня не отвечает изменившимся условиям развития лесного хозяйства при сохраняю- 
щемся эволюционном тренде цивилизации. В работе подчёркивается необходимость 
тесного сопряжения процессов специализации отдельных дисциплин и поддисоциплин 
лесных наук с процессом интеграции этих наук не столько на основе носящей пра- 
вовый характер, сколько на общей почве для биологического, экономического и техно- 
логического направлений ‘метатеории лесного хозяйства. Представляя юобшую зари- 
совку онтологических и эпистемологических элементов, которые должны ‘быть охва- 

чены теорией, автор заранее сообщает, что соответствующие работы из этой области 

будут предприняты Комитетом Лесных Наук ПАН. 

Summary 

Author considers methodological background of forest sciences in the light of 

recent and future tasks of forestry and perspectives of their performance. While 

assuming that results of present economic activities in forestry will be fully attai- 

nable and verifiable only in the middle of the next century, author states that the 

model of pracitce of forest sciences has to be subjected to a thorough modernisation, 
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because already today it does not cope with altered conditions of forestry deve- 
lopment and the maintained evolutionary trend of civilisation. The paper stresses the 
necessity of a strict coupling of specialisation processes within individual branches 
and subbranches of forest sciences with the process of the integration of these 
sciences not only on an institutional background, but also on the basis of metatheory 
of forestry common for biological, economic, and technological directions. While pre- 
senting the general outline of onthological and epistemological elements to be included 
in the theory, author informs that appropriate work under this line will be under- 
taken by the Committee of Forest Sciences, Polish Academy of Sciences. 

Upamiętnienie życia i działalności prof. Jana Miklaszewskiego 

Увековечение жизни и деятельности проф. Яна Миклашевского 

Commemoration, of life and activities of prof. Jan Miklaszewski 

  
W nawiązaniu do 100 rocznicy urodzin (1874) i 30 zgonu (1944) — w tragicz- 

nych warunkach drugiej wojny światowej — profesora nauk leśnych J. Miklaszew- 
skiego rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w latach 1936—1939 oraz 

organizatora tajnego nauczania i rektora SGGW-Podziemnej w latach 1939—1914 — 
Stowarzyszenie Wychowanków SGGW ufundowało w r. 1974 tablicę pamiatkową ku 

czci tego wybitnego uczonego. 

Tablica została umieszczona w Warszawie na „domu profesorskim” przy ul. Kie 

leckiej 46, w którym profesor mieszkał i w okresie okupacji hitlerowskiej tajnie 

nauczał. W dniu 20.1Х,1975 r. zostało zorganizowane uroczyste jej odsłonięcie 
i 

W uroczystości uczestniczyła liczna grupa osób, m. in. profesorowie SGGW 

Jerzy Grochowski, Marian Nunberg, Franciszek Krzysik, Tadeusz Włoczewsk 

Antoni Żabko-Potopowicz, Stanisław Tyszkiewicz, Maria Radomska, Zbisniew Ła- 

bęcki, wychowankowie, a także znajomi i sympatycy profesora. 

Na uroczystości obecna była córka profesora p. Wanda Rzepecka z grupą 

rodziny. 

Odsłonięcia tablicy dokonał przewodniczący ZG SW SGGW prof. Jerzy Herse, 

który wygłosił również okolicznościowe przemówienie. Życiorys i działalność 

prof. J. Miklaszewskiego przedstawił uczestnikom uroczystości autor niniejszej


