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Dziesięć wieków związków człowieka z lasem na ziemiach 
polskich 

Десять веков связи человека с лесом на польских землях 

Ten centuries of human relations with forest on Polish territories. 

7 Wiazki człowieka z lasem na ziemiach polskich są zbyt głębokie 
I zbyt wielokierunkowe, aby całokształt wzajemnych powiązań 

można zamknąć w okresie tysiąclecia dziejów naszego państwa. Dla 
uzyskania właściwej perspektywy zagadnienia wypada nam cofnąć się 
Jeszcze dalej w głąb historii i prześledzić rozwój materialny i psychi- 
Czny człowieka na tle krajobrazu dorzecza Odry i Wisły, który był „od 
początku podstawą naszych dziejów od najdawniejszych czasów" (22). 
‚ Cały kraj pokryty był puszczą, „tylko na południu rozciągały się tu 
' ówdzie obszary stepowe; wysychające młaki przemieniały się w torfo- 
wiska, wzdłuż rzek zieleniały mokre łąki; na rzecznych zakolach, przy 
jeziorach szerokie pasma trzcin" (8). Wśród zwartych kobierców ciem- 
tego lasu przezierata często jasna zieleń naturalnych łączek i okien, 
powstałych z przyczyn naturalnych, jak lokalne warunki mikroklima- 
tyczne lub glebowe, niesprzyjające wegetacji leśnej, jak śmierć fizyczna 
jakiegoś olbrzyma leśnego, pożar lasu wzniecony przez piorun, bądź też 
skutki wichrów kładących pokotem płaty gąszczu leśnego. 

W miarę upływu czasu zmieniały się sukcesywnie zbiorowiska leśne 
wzbogacając i dostosowując swój skład gatunkowy do ogólnych i lokal- 
tych warunków siedliskowych kolejnych okresów klimatycznych. Zmie- 
Naty się wraz z nimi zespoły zwierzęce, a również szczepy i plemiona 
ludzkie zamieszkujące te ziemie; odchodziły jedne, drugich coraz więcej 

Przybywało. Odchodzący i ci, którzy pozostali, przekazywali nowym 
PIzybyszom część — być może tylko okruchy — swoich osiągnięć z za- 
SU kultury materialnej i duchowej, zdobytych w wielowiekowych 
"Mozolnych zmaganiach z pełną niebezpieczeństw i groźną przyrodą 
Pierwotnych lasów, 
„a YŚlistwo, zbieractwo i rybołówstwo, którym trudnili się pierwsi 

s raz saŃcy ludzcy ówczesnych puszcz, nie zmieniało pierwotnego kraj- 
iq, Naszych ziem. Mimo ciągłego bogacenia się wątku kulturowego 

“Wigania sie plemion ludzkich na wyższe poziomy rozwoju od paleo- 
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litu przez neolit do kultury metali, stosunek człowieka do lasu nie ulega 

większym i bardziej zasadniczym zmianom. Pozostaje on nadal członem 

pierwotnego ekosystemu; przyroda oplata go niezliczonymi więzami, 

które dopiero z niesłychanym mozołem i wielowiekowym trudem 

nauczy się stopniowo rozplątywać. 

Jakkolwiek kamień był w pierwszych okresach dziejów ludzkich 
materiałem wiodącym go na wyższe poziomy kulturowe, a wyroby 
z krzemienia oznaczały poszczególne etapy tego pochodu, to nie trzeba | 
zapominać, że równie ważnym surowcem były rogi, kości i skóry po- 
chodzące z fauny żyjącej w biocenozie leśnej wraz z pierwotnym czło- 
wiekiem. 

Należy również podkreślić, iż materiałem, mającym udział nie 

mniejszy w kształtowaniu podstawy materialnej człowieka, było i drew- 

no. Drewno służyło do wyrobu broni i narzędzi, drewno nadawało na- 
rzędziom krzemiennym, a później i metalowym prawdziwą użyteczność. 

Nie można również zapominać, iż człowiek paleolitu umiał już posłu- 

giwać się ogniem i że to ogień zapalił iskrę człowieczeństwa w dwu- 

nożnych mieszkańcach jaskiń i pierwszych lasów; ogień pchnął czło- 

wieka na niesłychanie wyższy poziom rozwoju materialnego. Ogień 

płonący w ogniskach ówczesnego człowieka to przecież nic innego, jak 

pierwotna siła lasu zamknięta w drewnie. Moc kaloryczna i energety- 

czna wytworzona w laboratorium leśnej przyrody dawała równocześnie 

człowiekowi potężną siłę, która stała się pierwszym elementem w wy- 

zwoleniu go z więzów pierwotnej biocenozy. 

Światło płynące z ognisk i smolnych łuczyw było również pierwszym 

przebłyskiem, otwierającym człowiekowi w otaczających go ciemno- 

ściach nowe horyzonty w drodze ku wyższym poziomom rozwoju psy” 

chicznego. 
W neolicie zastosowanie drewna rozszerza się na skutek przejścia 

człowieka z jaskiń do ziemianek i szałasów z gałęzi, a wreszcie do sta- 
łych domostw drewnianych z najróżnorodniejszym sprzętem codzien- 
nego użytku i narzędzi rolniczych. 

Lasy, dostarczając człowiekowi neolitu, poza drewnem, rozlicznych 
płodów i zwierzyny, chroniły go równocześnie przed niekorzystnymi 
warunkami klimatycznymi. 

Na tle pierwotnej przyrody kształtowało się również i bogaciło życić 
wewnętrzne ówczesnego człowieka; zjawiska przyrody były główną po” 
żywką w budzeniu się i tworzeniu jego wyobraźni. Człowiek pierwotny: 
nie mogąc znaleźć wytłumaczenia przyczyn i istoty wielu zjawisk, OZży” 
wia i uduchawia otaczającą go przyrodę. W wiekowych drzewach, 
w źródłach, w zwierzętach, w potężnych głazach i skałach, w ogniu 
i piorunie, w księżyciu i słońcu widzi wyraz potęgi i siedzibę nieznó” 

nych mu istot wyższego rzędu, obdarzonych nadprzyrodzoną mocd: 
Oddaje im cześć boską, często wyrażaną za pomocą pieśni i tańca. Ote' 
czające go zjawiska i niepowtarzalne piękno pierwotnej przyr” у 
leśnej budzą i kształtują jego przeżycia wewnętrzne; daje im wyraz 
w niezdarnych początkowo nuceniach przy ogniskach, w jakichś pio. 
wotnych forńach tańca, w prymitywnych lecz pełnych wyrazu rzezbac® 
drewnianych, zapełnia rysunkami i malowidłami ściany jaskiń, odtwa 
Izając ważniejsze wydarzenia ze swego życia. 
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Malowidła te i rysunki oraz odnajdywane w znaleziskach archeolo- 
gicznych rzeźby drewniane i kamienne, ceramika, ozdoby i przedmioty 
użytkowe, zadziwiają szczególnie dzisiaj, w istniejących obecnie dąże- 
niach do uproszczenia formy, siłą ekspresji i wyrazu artystycznego. 
Należy podkreślić, iż życie ich twórców rozgrywało się na tle krajobra- 
zu leśnego, z którego zjawisk, kształtów i dźwięków, barw i świateł 
czerpali motywy do swej twórczości, skąd też płynęło całe bogactwo 
ich przeżyć wewnętrznych. 

I tak mijały tysiąclecia i stulecia; wzbogacała się stopniowo kultura 

materialna i duchowa plemion ludzkich żyjących i zmieniających się 

na naszych ziemiach, w ścisłym współżyciu z lasem, ale równocześnie 
iw ustawicznej z nim walce, w walce o swoje człowieczeństwo. Miej- 

sce dzikich zwierząt leśnych w zaopatrywaniu człowieka w niezbędne 

do życia surowce i przedmioty codziennego użytku zastępowały w coraz 

silniejszym stopniu zwierzęta udomowione, miejsce polowania — hodo- 
wla zwierząt, rośliny dziko rosnące i pozyskiwane w lasach, na stepach 

i łąkach zastępowała uprawa roślin użytkowych. Rozwój rolnictwa i ho- 

dowli będący „majdawniejszą rewolucją produkcyjno-techniczną' (13) 

umożliwiał równocześnie stopniowe uniezależnianie się człowieka od 

lasu. 
Jednakże las nie przestawał odgrywać nadal przemożnej roli w życiu 

człowieka. Chronił jego osiedla przed wrogami zewnętrznymi i niezbyt 
korzystnymi warunkami klimatu, dostarczał niezbędnych surowców, 
skór, mięsa, owoców, miodu i ziół, które leczyły dolegliwości fizyczne 

l stanowiły niezbędny materiał do zabiegów magicznych. Drewno pozo- 

stawało nadal, mimo postępów gospodarczych i kulturowych okresu 

brązu i żelaza, najważniejszym surowcem w gospodarce, a zwłaszcza 
w budowie domostw, osiedli i coraz liczniejszych grodów, gdyż nacisk 

zewnętrznych Scytów, Celtów, Gotów i innych ludów kolejno pojawla- 

jących się na widowni dziejów tych ziem zmusił zamieszkujące je ple- 

miona prasłowiańskie do coraz bardziej silnego zwarcia i wytworzenia 

poczucia łączności i spójni plemiennej. 

Widzimy: to zwłaszcza w okresie łużyckim, w którym ugrunto- 

wały się, w ciągu 900 lat jego trwania, podstawowe cechy kultury Sło- 

Wian polskich (2, 6, 7, 10). 
„Wieki mijały jedne po drugich i zamieniały się w jedno tysiąclecie, 

‘lore również minęło i przeszło w drugie". „Pozostawało ogólne tło 

rIajobrazu. Mimo znaczenia i dawności rolnictwa, będącego podstawo- 

wym zajęciem Słowian i ich przodków, życie rozgrywało się ... na tych 

_. Samych nieskończonych szlakach dróg ograniczonych tylko linią hory- 

_ ®ntu lub puszczy. Słowianie, wraz ze wszystkim co ich otaczało two- 
Żyli jak gdyby — na podobieństwo zespołów roślinnych i zwierzęcych 

_ 7 Jedno środowisko ekologiczne" (22). 
nad SZCZE zamykające horyzont widokowy osad i grodów dostarczały 

| al wiele dodatkowego pożywienia i niezbędnych surowców, z lasów 
i та! się podróżni przynosząc wieści i nowińki z dalekiego świata, 

py ferment myślowy i wyrywając z zastoju. Z lasów wyjeżdżały 
a kupieckie i przywoziły przedmioty przyczyniające sie do ulepsze- 

Wróc wzbogacenia form życia codziennego. Pod osłoną leśną czaił się 

J Czyhający na spokojnych rolników puszczańskich. Wśród gajów 
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i olbrzymów leśnych stały posągi bóstw, Dadźbogów, Swarożyców, 
Trzygłowów, czy Swiatowidów; tu też odprawiano misteria ofiar i ma- 
giczne praktyki. Las miotany burzą i wstrząsany piorunem, rozśpiewane 
głosem ptactwa poranki, bajkowy nastrój zalanego słońcem południa, 
spokój zapadającego zmroku, czar „nocy letniej" w lesie zalanym po- 
światą księżyca, czy też dzwoniąca w uszach cisza lasu pogrążonego 
w śnie zimowym — wszystko to nie mogło nie oddziaływać na myśli, 
uczucia i wyobraźnię coraz bardziej rozwijających i różnicujących 
swoje życie wewnętrzne ówczesnych mieszkańców osad i grodów 
puszczańskich. 

Las i jego bajeczny świat stanowi podstawowy wątek i przędziwo 
pieśni i baśni. Przetrwały one do dni dzisiejszych w motywach ludowej 
kultury regionalnej, która zakonserwowała i przechowała całe boga- 
ctwo uczucia i fantazji, nastrojów i myśli głębokiej, sięgającej swymi 
korzeniami czasów najdawniejszych. Na tym urodzajnym i dziewiczym 
gruncie zakorzeni się i rozkwitnie później narodowa poezja, plastyka 
i muzyka przetwarzając pradawne „echa leśne" w coraz bardziej dosko- 
nałe pod względem treści i formy dzieła naszej narodowej kultury. 
Jeśli dzisiaj „,nowoczesne'” pojmowanie sztuki kładzie szczególny nacisk 
na surowe i dramatyczne ujęcie formy, na głębię wyrazu, to źródeł tych 
inspiracji należy doszukiwać się w dorobku artystycznym ludności, 
która niegdyś zamieszkiwała nasze ziemie. Ich rzeźby, ceramika, ozdo- 
by, surowe, ale pełne jakiejś pierwotnej siły, są dzisiaj bliższe ducho- 
wi i aspiracjom współczesnej sztuki niż były one kiedykolwiek. 

Kiedy w X wieku zorganizowane już Państwo Polskie weszło na 
ogólno-europejską arenę dziejową, pradawne więzy zadzierzgnięte 
między lasem a ludnością naszych ziem nie uległy zasadniczej zmianie 
i większemu rozluźnieniu. W krajobrazie dominowały nadal puszcze 
i obszary polno-leśne. Bardziej zwarte przestrzenie uprawne obejmo- 
wały środkową Wielkopolskę, okolice Krakowa i Sandomierza, Kujawy 
z ziemią Chełmińską, okolice Wrocławia, Opola, ujście Odry i okolice 
Kołobrzegu. Jeszcze na przełomie XIV w. las pokrywał połowę obszaru 
Wielkopolski (21, 26). 

Puszcze pograniczne chroniły państwo pierwotnych Piastów i stano” 
wiły nad Odrą, Nysą i Bobrem zaporę leśną przed wrogiem. Las dostar- 
czał materiału do zasieków i drewna do budowy grodów oraz przed- 
stawiał nieprzebrany arsenał, z którego czerpano materiały zbrojeniowe 
i żywność dla wojska i ludności. Puszcze odgraniczały poszczególne 
plemiona przyczyniając się do podtrzymania odrębności plemiennyc!! 
a tym samym do wzbogacenia różnorodnymi elementami barwneg90 
kobierca tworzącej się kultury ogólnopolskiej. Te odrębności plemiennć 
zachowały nam do dni dzisiejszych podstawowe elementy kultury 
regionalnej poszczególnych grup ludu polskiego. 

Obrazując jednak związki człowieka z lasem w okresie naszych 
dziejów, nie można pominąć wielkiej roli, jaką odgrywał i będzi, 
nadal odgrywać w rozwoju naszej cywilizacji i kultury, główny produk. | 
lasu — drewno. Drewno towarzyszyło ludzkości od kolebki je) 
człowieczeństwa stanowiąc jedno z podstawowych tworzyw, z który” 
człowiek prządł tkaninę swego postępu. Z drewna budowane były jeg” 
domy, sprzęty domowe, narzędzia pracy i najbardziej różnorodne przó” 
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mioty codziennego użytku, bez drewna nie byłaby możliwa wspomniana 
już „rewolucja techniczno-produkcyjna" jaką był rozwój rolnictwa. 
Drewno było materiałem, w którym człowiek ówczesny wypowiadał 
swoje uczucia i wyładowywał swoją pasję twórczą, tworząc dzieła 
często o dużej sile wyrazu artystycznego w rzeźbiarstwie i budowni- 
ctwie; na deskach drewnianych kwitło malarstwo średniowieczne, 
z drewna tworzone były instrumenty muzyczne. Moc energetyczna i ka- 
loryczna drewna dała podstawy do rozwoju pierwszych zaczątków 
przemysłu metalurgicznego, na: bazie surowca drzewnego stawiał 
pierwsze kroki przemysł chemiczny, od produkcji smoły i potłażu, 
a następnie suchej destylacji drewna do skomplikowanych procesów 
chemiczno-produkcyjnych. 

Rozwój nauki i techniki umożliwiał społeczeństwom ludzkim stop- 
niowe eliminowanie przemożnej roli drewna w życiu człowieka, a tym 
samym dopomógł rozluźnić więzy łączące go z lasem. Nadchodziły 
bowiem czasy, w których pradawny charakter związków człowieka 
z lasem stawał się już przeszkodą w dalszym jego pochodzie ku wyż- 
Szym tormom rozwoju. Przeszkodę tę należało usuwać wszelkimi środ- 
kami stojącymi człowiekowi do dyspozycji. 

Ważną rolę w walce o wyzwolenie człowieka z przemożnego wpływu 
lasu odegrać miały materiały zastępujące drewno. Jednakże postęp 
techniczny uwalniając ludzkość od wszechwładnego wpływu drewna, 
znajdował równocześnie coraz to nowe zastosowanie tego materiału. 
Okazywało się bowiem i to coraz wyraźniej, iż drewno przedstawia 
jeden z najcenniejszych surowców świata nadających się do najbardziej 
wielostronnego użytku, włącznie do produkcji środków ZY WNOSCiO- 
wych (12). 

Klasycznym przykładem nowych sposobów wykorzystania drewna 
było zastosowanie go do wyrobu papieru, dzięki czemu stało się ono 
waznym elementem w rozwoju cywilizacji i kultury ludzkiej. Rozwój mechanicznej i chemicznej technologii drewna otworzył drogę, poprzez 
Przemianę struktury wewnętrznej tkanek drzewnych oraz chemiczny 
ich rozkład, do produkcji nowych jeszcze doskonalszych materiałów 
Izewnych i drewno-pochodnych. Wszystko to nie zastąpiło nam jed- 

nak drewna; stało się nawet wręcz coś przeciwnego. Zastosowanie 
„CWNa, a CO za tym idzie jego zapotrzebowanie wzrosło tak ogromnie, 
7 nadchodząca obecnie era, która miała być technicznym wyzwoleniem 
JĘ ludzkości od drewna, została nazwana przez eksperta FAO Egona 

€Esingera „erą drewna" (12). 
U schyłku średniowiecza aż do początków XVIII wieku ustala się 

w krajobrazach Polski równow aga w stosunkach człowieka z lasem; 
zwala się on ostatecznie z przemożnego wpływu i dominacji lasu 

tad swym życiem. 
h „Zmniejszają sie tereny leśne Małopolski, przerzedza się puszcza 
Więtokrzyska, ponownemu zasiedleniu ulega ziemia lubelska i łuko- 

S d, Osadnictwo wdziera się w głąb Podkarpacia, zaludnia się Mazo- 
ae 1 Podlasie, trwaja karczunki na Slasku i Pomorzu. W rezultacie 
ee wającej jeszcze w XVI wieku, lecz juz w zmniejszonym tempie 
s ji karczunkowo-osadniczej „wyrąbany' został w zasadzie ten 
ajobraz rolniczy, który znamy współcześnie. To, co zrobiono w tym 
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zakresie w wiekach następnych, może być nazwane zaokrągleniem 
zdobytego stanu posiadania' (21). 

W rezultacie las przestał być przeszkodą w rozwoju gospodarczym 
kraju, a zwłaszcza w rozwoju podstawowej jego gałęzi produkcyjnej — 
rolnictwa; otrzymało ono już dostateczne obszary dla zaspokojenia 
potrzeb kraju, a nawet duże nadwyżki do eksportu za granicę. Lasy 
zachowały jednak wiele jeszcze elementów naturalnych, a nawet pier- 
wotnych, aby utrzymywać równowagę biologiczną krajobrazu, burzoną 
w coraz silniejszym stopniu przez sztuczne biotopy rolnicze i osiedla 
ludzkie. 

„Osiedla ukryte były w zieleni, pola ograniczone pasmami drzew 
i zarośli, wśród których znajdowały przytułek pierwotna roślinność 
j świat zwierzęcy. Obszar pól ożywiały potężne drzewa, grusze, dęby, 
lipy..." (26). 

Srodowiska przyrodnicze tętniły jeszcze zdrowym, pełnym dyna- 
mizmu życiem. Dostatecznie duże obszary leśne zabezpieczały korzy- 
stne warunki klimatów lokalnych i równowagę biologiczną krajobrazu. 
One też chroniły urodzajne gleby przed erozją powietrzną i wodną. 
Naturalny jeszcze skład lasów, przeważnie mieszanych, przyczyniał się 
do prawidłowego obiegu wody, tej „krwi serdecznej krajobrazu 
(26, 28). 

Ten „błogosławiony w skutkach stan równowagi w związkach 
człowieka z lasem ulegał jednak stopniowemu, ale stałemu pogarszaniu. 
Od połowy XIX wieku rozpoczyna się stałe spychanie lasu na coraz 

gorsze siedliska. Kurczy się równocześnie w sposób niepokojący stan 
posiadania lasu w krajobrazie; kiedy u schyłku średniowiecza wynosił 

on około 70%/0 powierzchni kraju, to według Staszica w 1773 r. spada 
do 43%/0, a w połowie XIX w. obejmuje zaledwie około 25/0, a w Poz- 
nanskiem juz tylko do 20°/b. | 

Wiek XIX zapoczątkował nowy rozdział w stosunku człowieka 
do lasu. Dzięki nowym zdobyczom technicznym człowiek uzyskał całko” 
witą swobodę kierowania życiem lasu i kształtowania jego struktury 
oraz składu gatunkowego. Opierając się na jednostronnych rozwazó” 
niach ekonomiczno-technicznych leśnik i ekonomista XIX w. usiłują 
zamknąć las w formy wyznaczone przez formułki matematyczne. Rezul 

tat okazał się opłakany. Klęska za klęską spada na niefortunnć 

i sztuczne twory monokultur leśnych. Gradacje owadów i grzyby pa50 
żytnicze, burze i pożary, śniegołomy i posuchy zagroziły zniszczen. 
całej substancji leśnej kraju. 

Proces pogarszania się związków człowieka z lasem zatacza jeszcz 
dalsze kręgi. Z krajobrazu znikają w szybkim tempie ostatnie placów:! 
i ostoje roślinności, a również i fauny leśnej, jakie zachowały się ta" 
jeszcze w zadrzewieniach i zaroślach, wśród pól, nad brzegami Wo 
przy osiedlach ludzkich. Zanikają zapory przeciw wiatrom wysuszajć 
cym i „zaciszne komórki mikroklimatyczne" (26). ; 

Monokultury drzew iglastych zmniejszają korzystne własności rete? 
cyjne dawnych lasów mieszanych. Sztuczne biocenozy upraw rolny” | 
pozbawione ochronnego płaszcza lasów i zadrzewień nadmiernie zane 
nowane, zaczynają wykazywać niekorzystne zmiany mikroklimatycz" 
| hydrologiczne. Powstaje groźne zjawisko „stepowienia" krajobra”"* | 
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Utrzymywanie ich produkcyjności wymagać będzie odtąd, oprócz sto- 
sowania w coraz silniejszym stopniu środków chemicznych i koszto- 
wnych zabiegów agrotechnicznych, również i odbudowy „równowagi 
biologicznej między sztucznymi i naturalnymi biocenozami" (4). 

Człowiek XX w. idzie jeszcze dalej. Wyposażony w potęgę środków 
technicznych, na skalę dotychczas w historii niespotykaną, przystępuje 
do dokonywania dalszych, daleko idących zmian w środowisku przy- 
rodniczym. Tworzy całkowicie nowe, sztuczne krajobrazy, nowe biotopy 
ludzkie o powietrzu zatrutym gazami i dymami, zasłonięte chmurami 
zawiesin chemicznych przed ożywczymi promieniami słońca, o skażonej 
wodzie, cuchnących ściekach itp. Pozostałe zaś jeszcze nieliczne natu- 
ralne krajobrazy tracą coraz bardziej swe korzystne właściwości na 
skutek chemizacji ich środowisk biologicznych, spowodowanej stoso- 
waniem substancji chemicznych i zgubnego wpływu sąsiednich sztucz- 
nych krajobrazów. 

Zwyrodnienie fizyczne i psychiczne, a nawet dziedziczne zmiany 
patologiczne zaczynają zagrażać człowiekowi (1, 11). 

Niebezpieczeństwo zostało jednak rozpoznane. Obecnie szuka się 
gorączkowo sposobów ponownego nawiązania nici wiążących człowieka 
z przyrodą leśną. Tereny zieleni zaczynają coraz liczniej ożywiać mia- 
sta. Wokół obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych zakłada 
się zespoły zieleni, parki i lasy komunalne oraz zielone strefy wypo- 
Czynku i odnowy sił człowieka. Zadrzewienia i zakrzewienia tworzące 
zawsze „serce krajobrazu" (26) wracają powoli na pola uprawne i łąki, 
nad wody i na szlaki komunikacyjne, w głąb osiedli i wokół domów. 
Ideologia ochrony przyrody znajduje coraz bardziej gorących i coraz 
liczniejszych zwolenników. 

_ Masy ludzkie, wiedzione głęboko odczuwaną potrzebą, mającą swe 
zródło w pradawnych związkach człowieka z lasem, szukają ratunku 
| regeneracji swoich sił w kontakcie z przyrodą lasów. Masowy ruch 
turystyczny i wczasowy jest dowodem, iż związki człowieka z lasem 
są ponownie nawiązywane. Lasy stają się ważnym elementem 
Przywrócenia dodatnich warunków naturalnych środowiska przyrodni- 
czego, z którego człowiek został wyrwany przez chaotyczne procesy 
urbanizacji i przerosty technizacji XX wieku. 

W tym wielkim procesie odnowy stosunku człowieka do lasu ważną 
Iolę odegrał zwrot pojęć o istocie lasu. Zrozumiano, iż korzystne rezul- 

laty gospodarcze mogą przynieść tylko takie zabiegi, które uwzględnią 
w najbardziej szerokiej mierze odwieczne prawa przyrody rządzące 
życiem lasu. Następuje odwrót z drogi lekceważenia tych praw do ich 
pełnego uznania i celowego wprzęgnięcia do procesów produkcyjnych. 

Vracają z powrotem na swoje siedliska lasy mieszane, a metody zago- 
‘Podarowania lasu dążą, w miejsce całkowitej dominacji człowieka nad 
sem, do harmonijnego zespolenia jego potrzeb z prawami rządzącymi 
tkosystemem leśnym. 

„, astanawiając się nad istotą i treścią związków człowieka z lasem 
с można pominąć wielkiego bogactwa przeżyć wewnętrznych płyną- 
„TC z obcowania ze źródłami piękna. Nadają one właściwy sens 
Iciu ludzkiemu (19). 
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W kontakcie z przyrodą leżą niewyczerpane pokłady najróżnorod- 
niejszych wrażeń, nastrojów i uczuć otwierających wrota do najgłęb- 
szych doznań i przeżyć estetycznych. Las jest najpełniejszym wyrazem 
przyrody skupiającym w sobie jej podstawowe elementy. W lesie ocze- 
kują każdego człowieka na każdym kroku o każdej porze nieprzebrane 
skarby doznań estetycznych. Mogą one być udziałem wszystkich ludzi 
również i drogą pośrednią, przez tych, których iskra talentu i głębia 
uczuć zmusza do uzewnętrznienia swych bogatych doznań w kontakcie 
z przyrodą w słowie, muzyce i plastyce. 

Ta złota nić z przebogatego przędziwa przyrody leśnej snuje się na 

kanwie najszczytniejszych tworów ludzkiego ducha po wszystkie czasy, 

może nie zawsze dostrzegana, może często ukryta, np. w niektórych 

dziełach twórców XX w., ale zawsze żywa i nieśmiertelna. Bez tego 

przędziwa rozwój kultury ogólnoludzkiej, mimo całego postępu wiedzy 

i techniki, nie miałby należytej pełni i głębi. 

I jeszcze jedno. Krajobrazy polskie cechuje wspólny rys, wspólne 

piętno, tkwiące korzeniami w warunkach przyrodniczych oraz w wielo- 

tysięcznym dziedzictwie kulturalno-cywilizacyjnym naszego narodu. 

Między krajobrazem a ludnością żyjącą na jego tle od prawieków 

istnieje niewątpliwie głęboka więż sięgająca w głąb psychiki ludzkiej. 

Im krajobraz będzie piękniejszy, bogatszy i zdrowszy biologicznie, 

tym pełniejsze będzie życie narodu. Momenty te musimy mieć na uwa- 

dze przystępując do tworzenia nowego krajobrazu Polski w nadcho- 

dzącym tysiącleciu. Nieodzownym narzędziem w tym dziele będą 

zawsze lasy, które od najdawniejszych czasów wypełniały nasz krajo” 

braz i z którymi łączą nasz naród pradawne 1 najbardziej trwałe więzy: 

Z tych tysiącletnich związków płynie głęboka nauka o aspekcie 

ogólnoludzkim, iż tylko na drodze harmonijnego ustalenia wzajemnych 

stosunków oraz na drodze odnowienia różnorodnych więzów od pra" 

wieków łączących społeczeństwo nasze z lasem, przez ustalenie rowno” 

wagi między wielokierunkowymi potrzebami człowieka a prawami przy” 

rody, rządzącymi lasem i jego rolą w krajobrazie, zależy w poważnej 

mierze prawidłowy rozwój biologiczny, cywilizacyjny i kulturalny na” 

rodu polskiego. 
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Краткое содержание 

Палеолитический человек был звеном первобытной лесной экосистемы, 
тесно зависящим от законов природы. По мере того как человек поднимался 
На всё более высокие культурные уровни периода неолита и металла, постепен- 
HO расслабляются им связи лесного биоценоза. Большой помощью для него 
ЯВляются лесные плоды, а особенно древесина. Влияние природы леса сыграло 
большую роль в формировании его внутренней жизни. Это влияние сохраня- 
‘ся ещё долго после выхода польского государства на историческую арену, 
постепенно ослабевая по мере развития селского хозяйства и первой промы- 
Шленности. 

В конце средневековья и mo XVIII Beka сохраняется равновесие в отношениях 
Человека с лесом, а также и биологическое равновесие в ландшафтах. С сере- 
MEBLI XIX в. начинается период полного господства человека над лесом. 
И произвольного формирования его структуры и состава (монокультуры). Всё 
более Ухудшаются биологические условия в ландшафтах и биотипе человека. 
8 последних десятилетиях, в результате более глубокого понимания существа 
Tea, отмечается возрастающий учёт законов природы в производственных про- 
Чессах лесного хозяйства. Одновременно, наблюдается признание многообразной 
Pony леса в ландшафте, в хозяйстве страны и в жизни человека, который 
3 Контакте с природой видит восстановление своих сил, ослабленных бурным 
аЗВитием техники и урбанизации ХХ века. 

a 
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Summary 

Man of palaeolithic age was a component of primeval forest ecosystem, strictly 
dependent upon laws of nature. Along with entering higher cultural levels of neoli- 
thic and metal ages man gradually loosened his bounds with forest biocoenosis. Forest 
resources, particularly wood, were of great assistance to him. The influence of forest 
nature played an important role in the shaping if his mentality. The enormous influence 
of forest upon human life is maintained for long after the Polish state entered the histo- 
ry, but is gradually decreased due to the development of farming and first industries. 

With the end middle ages until the XVIIIth century there was maintained the ba- 
lance in human relations with forest, as also the biological balance in landscapes. 
Since the middle of XIXth century there occurs the period of the entire domination of 
man over forest and at will formation of its structure and composition (monocultures). 
Biological conditions in landscape and human biotope were turning worse. During last 
decades there is pronounced, due to the deeper understanding of forest essence, the 
ever increasing recognition of natural laws in productive processes of forestry. At 
the same time there proceeds the recognition of multidirectional role of forest in lands- 
cape, in country economy and in the life of humans, who in their contact with forest 

see the regeneration of their forces impaired by the outgrowth of technology and urba- 

nization of the XXth century. 
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