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Ropa Ludwik Plater 
_ pierwszy organizator leśnictwa polskiego 

FE NIA 6 września 1946 r. minęła setna rocznica śmierci Ludwika Pla- 

te ra, Generalnego Dyrektora Dóbr i Lasów Rządowych b. Króle- 
stwa Polskiego. | | 

« Współpracownik i powiernik Adama Czartoryskiego, w czasie jego pobytu 

па’ dworze petersburskim; prawa ręka ks. Franciszka Druckiego-Lubeckiego - 

"i autor większości projektów skarbowych i administracyjnych, wprowadzo- 
_ _ nych przez tegoż w”życ e, rzecznik idei niepodległości Polski na dworze fran- 

"  euskim w dobie Powstania Listopadowego, wreszcie wybitny działacz na emi- 

„gracji, aczkolwiek brał czynny udział w wydarzeniach politycznych Polski i Ro. 
SJi na początku ubiegłego stulecia, zmarł bez rozgłosu, tak jak bez rozgłosu 

przez całe swe życ e poświęcał dla Polski olbrzymią swą wiedzę i zdolności. 

Ten znakomity organizator a admin.stracji lasów rządowych Królestwa Pol- 

skiego bo Kongresie Wiedeńskim, twórca Szkoły Szczególnej Leśnictwa, jej 

dyrektor i wykładowca, autor pierwszej książki w języku polskim o leś- 

 nietwie, wydamej w 1807 r., autor pierwszej statystyki leśnej i szeregu prac -—-— 
z dziedziny leśnictwa, drukowanych w Wilnie, a następnie w Sylwanie, którego 

był założycielem i dziś jest mało znany szerszenau ogółowi leśników. 
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Niestety mało jest źródeł, dotyczących życia i działalności Platera. 
W dziejach Smolki, Gadona, Iwaszkiewicza, i innych, 
o Adamie Czartoryskim i Franciszku Druckim-Lu- 
beck im, z których działalnością działalność Platera jest Ściśle związana, 

nie odmawia mu się wielkich zdolności i zasług, lecz działalność sama podana 
jest fragmentarycznie i zbyt ogólnikowo, przez co postać Platera blednie, nie 

nabiera właściwej plastyczności i ginie w cieniu ludzi, z którymi historycy 

obeszli się łaskawiej. > 

Najciekawsze, że we wszystkich dziełach, które w mniejszym lub większym 

' zakresie zajmują się pracą Platera, nic się nie mówi o jego zasługach na po- 
lu organizacji lasów i leśnictwa, tj. o zasługach, które w całej działalności. 

Platera nachlubniejszą stanowią kartę i kéére dla kraju najwięcej przy- 

niosły realnych korzyści. Ogrom tej pracy widać z jej wyników 1 wyniki te. 

należy zebrać i podsumować. 

"O młodości Ludwika Platera mamy bardzo skąpe wiadomości. Urodził się 

15 czerwca 1775 r. w rok po pierwszym rozbiorze Polski. Rozwijał się i kształ- 

cił w dobie największych wstrząsów, w epoce brzemiennej w wydarzenia,. któ- 

re zdecydowały o losie starej Rzeczpospolitej. „W takich warunkach ludzie 

prędko dojrzewają, więc nic dziwnego, że prędko dojrzewał młody Plater. 

Wykształcenie otrzymał w domu. Przypuszczać należy, że rozległe wiadomości, 
biegłość w językach obcych i łątwość obcowania z ludźmi były w nim raczej 

wynikiem wrodzonych zdolności i usilnej pracy nad sobą, niż zasługą nauczy- 

eleli. IŚształtował się również umysł młodego Platera pod wpływem otoczenia, 

z którym obcował. Przybywszy z ojcem do stolicy na Sejm Czteroletni wszedł 

do towarzystwa najznakomitszych ludzi, którymi się Polska wówczas chlubiła. 

Przysłuchiwał się dyskusjom i obradom nad sprawami natury politycznej 
i Społecznej, oswajał się z tok'em obrad i prace parlamentarnych, wyrabiając 

w Sobie biegłość kierowania dyskusją i przeprowadzania swych zamierzeń, 

'w której miał kiedyś celować. 

Pod wpływem Targowicy rozsypują się w gruzy wielkie nadzieje na odro- 
dzenie Narodu. Nie bacząc na zapatrywania ojca Ludwik Plater bierze sam 
udział w Insurekcji, jako adiutant gen. Sierakowskiego, walcząc pod Słonimem, 

Krupczycami i Terespolem. Po nieszczęśliwej. bitwie maciejowickiej przechodzi 
do sztabu gen. Wawrzeckiego. Po upadku powstania wraca do rodzinnego ma- 
jątku na Litwie, oddając się z zapałem pracy na roli. — . 

W 1799 r. poznaje sie z Adamem Czartoryskim. | , 
Plater pomaga mu w zarządzie Kuratorium Wileńskiego, sprawując 

funkcję wizytatora szkół na Litwie. W tym czasie również pomaga Czartory- - 
skiemu w opracowywaniu projektów reform, zamierzanych -przez Aleksandra I. 

__ Niepospolite zdolności i inicjatywa. Platera zwróciły uwagę na niego Alek- 

sandra i jego ówczesnych przyjaciół. 
W latach 1803 i 1804 powierzono mu misję za granicą. Plater udaje się 

do Stuttgartu, Drezna, Karlsruhe i Paryża. Podróż ta miała za zadanie za- 

znajomienie się z racjolanym gospodarstwem lęśnym i administracją domen. 

Leśnictwo w Niemczech Zachodnich pod wpływem Beckmana, 

Buchtinga Mosera, Burgsdorfa, a we Francji 

de Monceau rozwija się i zaczyna wychodzić z powijaków. Wstępują 
na widownię Cotta i Hartig. Plater jeździ, zwiedza, czyta, porów: 
nuje, jak mówi jego biograf, „,przejmując od obcych co potrzebie ojczystej 
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odpowiadało najlepiej, co na gruncie rodzinnym bez przymusu z pożytkiem 
przyjąć: się mogło". 
- Po powrocie z zagranicy pracuje nadal w Wilnie, pisuje artykuły druko- 
wane w „Słowie Wileńskim”, jeździ do Petersburga, współpracuje nadal 
z Czartoryskim. W tym prawdopodobnie okresie opracował pierwszą rosyj- 
Ską ustawę leśną. 

W 1807 r Plater otrzymuje stanowisko inspektora lasów w &-mlu guber- 
niach zachodnich imperium rosyjskiego. Urząd ten powstał tytułem próby, 
stosownie do przeprowadzanej w Rosji reformy administracyjnej, w której 

nie brak było inicjatywy Platera. -Otwierało się dlań obszerne pole zastoso- 
wania w praktyce bogatego plonu włagnych badań i obcych doświadczeń. Wi- 
dział naglącą potrzebę radykalnych reform. 

W tym samym roku, pod skromnymi inicjałami „L.P.'* wydaje książkę, 
pierwszą książkę pisaną po polsku, poświęconą zagadnieniom hodowli i urzą- 
dzenia lasów. „Gospodarstwo leśne" tak brzmi jej tytuł. . Jest ona zbiorem 
obserwacji i spostrzeżeń, wyniesionych z podróży za granicą oraz niejako 
programem pracy, którą miał dokonać na obejmowanym stanowisku, a w 
przyszłości na stanowisku Generalnego Dyrektora Dóbr i Lasów Rządowych 
„w Warszawie. Książka ta należy dziś do białych kruków piśmiennictwa leś- 
nego, a ze względu na treść i myśli, które w niej wypowiada autor, poświęcić 
jej wypada słów kilka. 

Książka zawiera 150 stron w ósemce oraz mapy i tablice. Tytuły poszcze- 
gólnych części i oddziałów są następujące: 

O gospodarstwie leśnym w powszechności. 

_ © lasach sosnowych. o = 

Oddz. 1 O użyciu, wzroście i własnościach Sosny. 
ddz. II. O uprawie lasów sosnowych: 

O uprawie naturalnej, o uprawie sztucznej; 
O uprawie nadzwyczajnej. 

Oddz. III. O zachowaniu lasów sosnowych. 
Oddz. IV. O wyrabianiu lasów”sosnowych. 
Oddz. V. O szacowaniu lasów sosnowych. 

O gospodarstwie leśnym w szczególności. — 
I. Co do obszerności lasu. m 

II. Co do gruntu ziemi: | 
Ш. Со do sposobu uprawy. 

IV. Co do wynalezienia rocznego .przyrostu. 
У. Co do naznaczenia leśnej kolei. 
VI.. Co do wynalezienia drzewo-miąższu. =: 

Opratowanie szczegółowe obrębów Biały Kamień Miedniki, Ponary; -Pod- 
ruczoje. — | 

Tabele dochodu drzewnego w obr. Biały Kamień itd. 
_. ” Rejestr map i tablic obejmiuje: 

| A. Mapę idealną Boru Nowolińskiego, 
В. Tabelę pomiaru Boru Nowolińskiego, 
С. Tabele szacunkową klas Boru Nowolińskiego, ° 7 
D. Tabelę doświadczeń o miąższości drzew, : 
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Tabelę doświadczeń przyrostu w lasach, |. | = 
Tabelę dochodu rocznego na morgu jednym przez lat 120 w lasach, 

Tabelę ogólną porównainą klas i dochodu, 

Rejestr kontrolny Boru Nowolińskiego. m 
Q
H
 

— 

Same tytuły mówią o treści książki i brzmią rewelacyjnie z perspektywy 

blisko półtora wieku. Analiza tej ciekawej pracy 1 ustalenie wpływu literatury 

obcej na jej autora, byłoby ciekawym zadan.em, nie-wchodzi jednak w zakres - 

niniejszego artykułu, atoli dla charakterystyki autora i jego ustosunkowdnia - 

się do gospodarstwa leśnego nie od rzeczy będz.e zacytować” pare, urywków. = 

Na wstępie, autor omawiając 'korzyści, jakie ludzkość czerpie z lasów i pod- 

kreślając ich znaczenie, zastanaw.a się dlaczego „widzimy całe okolice z puszcz 

obnażene, czemu tam gdzie s.ę szczątki ich zostały, „wystawiają nam raczej 

obraz nieładu, niż widok życia i porządku”. Jako przyczynę takiego: stanu po- 

daje brak uświadomienia wśród społeczeństwa. _ 

Dalej autor stwierdza, że we wszystkich krajach n.e poznano sie na war- 

tości lasów, dopóki nie zaczęto odczuwać braku drzewa. ,,„Czas przyszedł i na 

nas pomyśleć, mówi autor, „o zapewnieniu teraźniejszym 1 przyszłym poko-, 

leniom tych istotnych korzyści, jakie z lasów ciągniemy. Mamy wprawdzie, 

osobliwie w pewnych kraju naszego częściach, wielkie lasem pokryte prze- 

` strzenie, ale są też okolice, powiaty i prowincje całe, doświadczające już smut- 

nych skutków zupełnego lasu tępienia. A jeśli bliżej tymże samym, gdzie nie-- 

gdzie pozostałym, przypatrujemy s.ę puszczom, wyznać będziemy musieli, że . 

stan ich nieporządny, nie pozwala nam spodziewać się z nich anl dziesiątej 

części tego użytku, jaki byśmy mieć mogli, gdyb y były podług przepisów na- 

uki leśnej utrzymywane. Przepisy te zasadzają się na prawach alg" 

i ekonomicznym onych przystosowaniu, znać należy'i jedne i grugi Stąd 

potrzeba óbeznania się z teor.ą i praktyką leśnego gospodarstwa . < 

Te kilka zdań są jakby podsumowaniem tych zadań i celów, które sobie 

wytknął Plater przy pracy nad budową administracji lasów i leśnictwa, do 

których dążył i które całkowicie osiągnął. .. 

Na stanowisku inspektora Plater n.e pozostaje zbyt długo. W 1811 r. , ustę- 

puje i poświęca się znów pracy politycznej, aby do administracji lasów po- 

wrócić dopiero po pięciu latach, z szerszym już zakresem uprawnień, w po- 

'wstałym na podstawie Kongresu Wiedeńskiego — Królestwie Polskim. Upa-. 

dek Czartoryskiego wpłynął również na zmniejszenie wpływów Platera na 

dworze rosyjskim; od pracy się jednak nie usuwa. ~ 

Po utworzeniu Królestwa Polskiego na mocy. uchwał Kongresu Wiedeń- 

skiego, Plater pozostaje na stałe w Warszawie. | 

Zaczyna się tutaj najczynniejszy okres W jego życiu publicznym, okres tak 

pożądanej przez niego pracy dla kra‘u, okres, w którym rozwinie wszystkie 

. swe zdolności i niezmordowaną działalność. 

_ » Umieszczony w Radzie Administracyjnej, sprawował przez krótki ‘okres 

czasu obowiązki Radcy Sekretarza Stanu. Na tym stanow.sku założył biblio- 

tekę Rady Stanu i stale się nią już odtąd zajmował, zredagował . znaczną część 

ważniejszych ustaw j zarządzeń, przygotowywał, wnosił na Sejm i popierał” 

szereg bardzo ważnych projektów, mianowicie: projekt organizacji Sądu Sej- 

mowego, projekt statutu organizacyjnego Senatu, oraz projekt prawa kredy- 

towego. zasiadał w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenią Publicznego. 

. . 
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Brał udział w organizacji Uniwersytetu Warszawskie go oraz innych szkół 
w. Królestwie. Szczególnie wielkie były zasługi Platera, położone przy zorga- 
nizowaniu i prowadzeniu Szkoły Szczególnej Leśnictwa, w której był preze- 
sem Rady Szkolnej przez cały okres jej istnienia, tj. do 1831 r. Aczkolwiek nie 
ulega najmniejszej wątpliwości, że cała reforma i organizacja administracji la- 
sów rządowych Królestwa Polskiego była dziełem Platera, został on oficjal- 
nie mianowany Dyrektorem J eneralnym Lasów Rządowych dopiero 1 czerwca 
1816 r. 
Dostatecznie jest tylko wyliczyć w chronologicznym porządku wszystkie 

ustawy i zarządzenia, wydane od 1816 r., aby mieć pojęcie o ogromie pracy, 
„ położonej przez Platera na polu organizacji lasów w okresie, gdy zagrażała 
im kompletna dewastacja. | | 

Jakie więc ustawy, instrukcje i zarządzenia zawdzięczają lasy i leśnictwo 
ówczesne Platerowi ? 
Aby przekonać się, wystarczy wziąć do ręki „Zbiór Urządzeń publicznych 

Administracji Dóbr i Lasów Rządowych” z 1818 r. 20 maja 1816 r. ukazuje się 
„Postanowienie o rocznych porębach*. Wychodzi ono z założenia, „ażeby co 
rok tyle tylko wyrabiać drzewa, ile możność lasu pozwala”. Dla osiągnięcia 
tego celu i określenia ścisłego dochodu z lasu, ,,postanowienie“ przewiduje wy- 
dzielenie w każdym lesie proporcjonalnej przestrzeni, przeznaczonej do wyrę- 
bu, z zastrzeżeniem jednak, „aby ta przestrzeń „rocznym porębem*' zwana, 
w swoim czasie przyzwoitym znowu zarosła lasem*, jak również, aby prócz 
wyznaczonego porębu „gdzie indziej, pod żadnym pozorem, drzew z pnia nie 
rąbano'. 59 artykułów „postanowień rozwija powyższe zasady w bardzo 
szczegółową instrukcję. 

24 czerwca tegoż roku ukazuje się „Instrukcja dla Nadleśniczych Jeneral- 
nych (wojewódzkich) o pierwszym zaprowadzeniu rocznych porębów', 25 lip- 
ca „Dodatkowa instrukcja dla Nadleśniczych Jeneralnych o Maznaczaniu po- 
rebow", 24 sierpnia „Instrukcja dla miemiczych leśnych względem map sy- 
tuacyjnych", a z tabelami przyrostu i objaśnieniem rachunku miąższości. 

Tak Plater likwiduje stosowaną dotychczas plądrowniczą gospodarkę 
leśną. | -) | | | 

Wydane 24 sierpnia 1818 r., w celu zaprowadzenia porządku w lasach rzą- 
dowych i uporządkowaniu ustawodawstwa. leśnego, „Postanowienie względem 
ułożenia ustaw leśnych", wyznacza „deputację* (komisję) pod przewodni- 
'etwem Ministra Przychodów i Skarbu, składającą się z trzech członków: 

 Staszie,a, będącego podówczas członkiem Komisji Spraw Wewnętrz- 
'- mych i Policji, Sędziego Sądu Najwyższego i członka Komisji Sprawiedliwo- ści— Wyczechowskiego i Platera jako Jeneralnego Dyrek- - 

tora Lasów Rządowych. | 
17 października 1816 r. ukazuje się postanowienie królewskie o szkole leś- 

< mej. Trudno w tym miejscu omawiać szczegóły i ważność tej ustawy, dającej 
Krajowi kadry fachowych leśników, podkreślić jednak należy następujące mo- 
menty: | | | | 
1) przewidywała ona, w dwa lata po jej ustanowieniu, niedopuszczanie do 

+ urzędów nadleśniczego jeneralnego, nadleśn'czego, leśniczego i podleśniczego 
„ — osób, które nie ódbyły w szkole leśnej kursów i nie pozyskały odpowiednich 

świadectw; | — 
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2) dozwalała zaciągnąć do służby leśnej kilku cudzoziemców ,,z zdatnosci- 
znakomitych i dostatecznie ulegitymowanych, pod warunkiem pełnienia obo- 
wiązków administracyjnych i oprócz tego dawania nauk leśnych tak teoretycz- 
nych jako i praktycznych i ji 

3) najważniejsze, stawiała Polskę w rzędzie krajów, które pierwsze zapo-- 
czątkowały wyższe szkolnictwo leśne, gdyż Akademia w Dreizigacker założo- 

na została w 1803 r., w Tarancie w 1816 r., katedra leśnictwa przy uniwersy- 
tecie w Berlinie w 1811 r., w Tibingen w 1817 r., wyższe studia leśne przy 
uniwersytecie w Berlinie w 1819 r., a wyższa szkoła. leśna w Nancy dopiero 

w 1824 r. | 

Jednym z cudzoziemców powołanych. do Polski był saksończyk J ulian bar. 

Brink en, nadleśny naczelny i profesor Szkoły Szczególnej Leśnictwa 
w Warszawie, zdolny leśnik i pedagog, który- jednak nie. pozostawił pó sobie 

zbyt dobrej sławy. 
Dalej ukazują się: „Urządzenie Komisji Przychodów i Skarbu o pomiarze 

lasów'' z dnia 27 marca 1817 r., „Instrukcja dodatkowa dla nadleśniczych Je- 

neralnych o naznaczaniu porębów roku 1817" z 25 kwietnia 1817 r., „Instruk- 

cja dla mierniczych leśnych o szczególnym pomiarze lasów rządowych z 1 lip- 

ca 1817 r., „Instrukcja dla urzędów leśnych o założeniu porębów' z 1 lipca 

1817 r., „Instrukcje dodatkowe dla mierniczych o trybowaniu z 20 listopada 

1817 r., „Urządzenie przedaży drzewa z porębów' z 24 listopada 1817 r., „Ро- 

stanowienie urządzające Szkołę Szczególną Leśnictwa z 20 listopada 1818 r., 

„Organizacja wewnętrzna rady szkoły leśnej z 20 marca 1818 г. 

7 kwietnia 1818 r. ukazało się „Postanowienie tworzące Dyrekcję Jeneralną 

Dóbr i Lasów Rządowych”. Było ono zaprojektowane przez omówioną wyżej 

„deputację' i miało za zadanie reorganizację zarządów Dóbr i Lasów Rządo- 

wych, a ściślej mówiąc, właściwą ich organizację. Chodziło o podniesienie stanu. 

dóbr i lasów rządowych, zapewnienie ciągłego z nich dochodu, oraz o polepsze- 

nie i zabezpieczenie losu włościan w dobrach tych osiadłych. 

Z ważniejszych zarządzeń wydanych w związku z nową organizacją lasów 

rządowych wyliczyć należy „Instrukcję do tymczasowego urządzenia lasów 

rządowych' z 6 marca 1820 r., „Instrukcję dla Korpusu Leśnego' z grudnia 

1823 r., oraz „Urządzenie manipulacji i rachunkowości leśnej”, z tegoż roku. 

Zaznaczyć należy, iż wszystkie wymienione zarządzenia i ustawy są opra- 
cowane nadzwyczaj szczegółowo i co najważniejsze — łączą się w jedną orga- 

niczną całość. Tej też okoliczności prawdopodobnie przypisać należy fakt, iż 
organizacja przeprowadzona przez Piatera, stwarzając mocne podstawy dla 

gospodarki leśnej, z niewielkimi stosunkowo zmianami przetrwała okres Po- 

wstania Listopadowego i zapewniła dalszy okres rozwoju leśnictwa w Króle- 

stwie prawie do Powstania Styczniowego, | 

roraimo ogromu pracy przy organizacji lasów i leśnictwa od 1815 r. nie 
ustawał Plater w pracy i na innych odcinkach. Jest on naczelnym szefem ra- 

chunkowości w Komisji Przychodów i Skarbu. Widzimy również Platera na 
stanowisku prezesa Rady Politechnicznej, na którym to stanowisku, po śmierci 

Staszica obsadził go Lubecki. 

W Szkole Szczególnej Leśnictwa od chwili jej otwarcia w 1818 r. piastuje 
godność prezesa Rady Szkolnej. Wykłada uprawę lasów i statystykę leśną 
krajową. Jemu też zawdzięczamy „Rys leśno-statystyczny Królestwa  Pol- 
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skiego', drukowany w „Sylwanie* w 1827 r, oraz wiele innych artykułów 
w tym piśmie umieszczanych. Zresztą sam »sylwan swe istnienie i rozwój 

. zawdzięcza Platerowi. I tu podkreślić należy fakt, że w 1820 r., tj. w pierw- 
szym roku ukazania się „Sylwana”, niewiele państw mogło się poszczycić po- 
siadaniem pisma fachowego leśnego. 

- Należał Plater od 1815 r. do Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, 
a roczniki Towarzystwa dają najlepszą miarę położonych w nim zasług, gdyż 
często nazwisko Platera można w nich spotkać. Wydział Umiejętności, nad 
którym objął kierownictwo, tak wzorowo zorganizował, że inne wydziały go 
naSladowaly. | | 

Powstanie 29 listopada znalazło Platera w Senacie. Plater przyjął je, jak 
mówi jego biograf, „sercem polskim, acz ani z tym bezwzględnym zapałem, 
którego w nim ani wiek, ani zbyt żywa pamięć zawiedzionych kilkakrotnie na- 
dziei, nie byla w stanie podniecié“. Idac jednak za uczuciem powinności oby- 
watelskiej , postanowił sprawie narodowej służyć gorliwie i w tym postanowie- 
„niu wytrwał do końca. Przy Dyktatorze pełnił obowiązki sekretarza, a po usta- 
nowieniu Rządu Narodowego, otrzymał polecenie udania się do Paryża, aby 
tam, łącznie z gen. Kniaziewiczem, reprezentować Polskę i bronić sprawy po- 
 wstania wobec rządu francuskiego. 

Plater i Kniaziewicz przybyli do Paryża w marcu 1831 r. Jak spełnili swą 
misję i jak odpowiedzieli zaufaniu Narodu świadczy ostatnia nota do rządu 
irancuskiego, pełna- godności i tragizmu, która jest jakby treścią usiłowań 
naszych agentów w Paryżu. W kilkanaście dni po tym Warszawa kapitulo- 
wala. 

Skończył się wraz z upadkiem Powstania oficjalny mandat Platera, ale nie 
skończyła się jego obywatelska działalność, Dom jego w Paryżu stoi otworem 
dla całej emigracji. Za inicjatywą Platera powstaje myśl połączenia się w ści- 
ślejszy zastęp ludzi oddanych sprawie ojczystej. Utworzono Towarzystwo Li- 
terackie. | 

_. .  Nieskrępowany czynnościami urzędowymi, oddaje się Plater pracy nauko- 
_ ме]. Zbiera i porządkuje w bibliotekach i archiwach materiały, potrzebne do 

obrony sprawy polskiej, prostuje w dziennikach obcych fałsze głoszone przez 
wrogów, uzupełnia rozpoczęte dawniej prace i tworzy nowe. Samo sprawozda- 
nie Towarzystwa Literackiego z 1843 r. obejmuje 80 tytułów. jego prac admi- 
nistracyjnych, statystycznych, historycznych i polemicznych. 7 

Fimigracja nie ziściła jednak pokładanych w niej nadziei, | 
Zawiodła również nadzieja na interwencję państw europejskich wobec Rosji. 
Plater zniechęcony do pracy wśród panujących niesnasek'i swarów, starga- 

ny na Siłach, w trosce o zabezpieczenie bytu rodziny, skorzystał z pozwolenia 
otrzymanego za staraniem brata u dworu pruskiego i w 1842 r. osiadł 
w W. Ks. Poznańskim, w majątku Psarskie pod Śremem. Zmarł dnia 6 wrześ- 
nia 1846 r. 

| 
Piastując wysokie stanowiska i Gysponując często finansami kraju nie 

wzbogacił się, odwrotnie, w walce o niepodległość narodu stracił to, co posia- dał. Pracował, nie wysuwając się przed innych, choć zdolności, głęboka wie- dza, uczciwość i zadza pracy uprawniały go przed innymi do zajmowania naj- wyższych gadności. 
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ЛЮДВИК ПЛЯТЕР — ПЕРВЫЙ ОРГАНИЗАТОР ПОЛЬСКОГО ЛЕСОВОДСТВА 
Краткое содержание 

Людвик Плятер родился 15.6.1775 г. Несмотря на недюжинные способности и за- 
елуги на поприще лесоводства, он принадлежит к числу людей забытых и недоста- 
точно оцененных, между прочим также лесоводами. ~ : | 

Плятер получил домашнее образование. Во время восстания Костюшки он слу- 
жил в армии. После падения восстания он занимался земледелием. С 1802 г. он 
сотрудничал с Адамом Чарториским и группом его петербургских друзей при раз- 
работке и осуществлении либеральных реформ в начале царствования Александра I 
в России. Плятер был школьным инспектором в Виленском Округе. В 1803 г. был 
послан Александром [ за’ границу для ознакомления с системой управления лесами 
и государственными имениями. 

Людвик Плятер был инициатором первого лесного закона. В 1807 г. он написал 
книгу «Лесное хозяйство». С 1807 по 1811 гг. был лесным инспектором 8 западных 
губерний России. В 1812 г. принимал участие в разработке Конституции для Поль- 
екого Королества, созданного согласно постановлению Венского Конгресса. В 1816 г. 
Плятер был назначен Генеральным Директором Государственных Лесов, а в 1818 г. — 
Генеральным Директором Государственных Имений и Лесов. Он был инициатором, 
автором и реализатором ряда законов, имеющих целью введение планового хозяйства 
в лесах Польского Королества. | 

Плятер осуществил лесоустройство в государственных. лесах. Был основателем, 
председателем Школьного Совета, и преподавателем в Школе Частного Лесоводства 

‚в Варшаве, одном из первых высших учебных заведений в Европе, основанном 
в 1818 г. Кроме того он был председателем Политехнического Совета. Работал в ми- - 
нистерстве финансов в качестве главного шефа счстоводства и был правой рукой 

` министра Друцкого - Любецкого во время оздоровлзния финансов в 1821 г. Был 
деятельным членом Общества Друзей Науки в Варшаве. 

Во время Ноябрьского восстании был секретарем диктатора Хлопицкого. С марта 
1831 г. до самого конца восстания он был, совместно с ген. Князевичем, дипломати- 
ческим представителем Народного Правительства в Париже. После поражения вос- 

стания Плятер вместе с Чарториским основал в Париже Литературное Общество, 

которое занималось за границей распространением идеи независимости Польши: 

В 1842 г. он поселился в Познаньском княжестве. Скончался в имении Псарске во- 

зле Срема 6.9.1846 г. | | 

Плятер оставил ряд административно - исторических, статистических и полеми- 

ческих трудов. Главные“`из них это работы из области лесоводства: «Лесное Хозяй- 

ство» содержащее основы лесоведения, лесопользования, таксации и лесоустроиства, 

«Статистический очерк лесов Польского Королества», а также большое число статей 

напечатанных в «Сильване», основанном им в 1820 г. 
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