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JÓZEF BRODA 

Leśnictwo i drzewnictwo w Polsce w okresie gospodarki 
folwarcznej (do początków kapitalizmu) 

Лесное хозяйство и древесиноведение в Польше в период усадебного хозяйства 

(до начала капитализма) 

Forestry and wood technology in Poland during the period of farm economy (until the 

beginning of capitalism) 

W dziejach gospodarczych i społecznych dawnej Polski wydarzeniem 
szczególnie ważnym było odzyskanie w 1466 r. dostępu do morza 

(pokój toruński). Do tego czasu eksport towarów Wisłą do Gdańska, 
w tym również leśnych, był na ogół niewielki i nieregularny, m. in. 
z powodu trudności stwarzanych przez Zakon Krzyżacki. W jego rękach 
bowiem znajdowało się Pomorze Gdańskie wraz z ujściem Wisły, zagar- 
nięte podstępnie w 1308 r. 

. Dobrodziejstwa wynikające z odzyskania dostępu do morza stały się 
widoczne nieco później — pod koniec XV w., a przede wszystkim 
w pierwszej połowie następnego stulecia. Zbiegało się to w czasie 
z olbrzymimi przemianami gospodarczymi na zachodzie Europy w wy- 
niku wielkich odkryć geograficznych. Wyprawy żeglarskie Krzyszto- 
fa Kolumba w 1492 r.i Vasco da Gamy w 1498 r. utorowały 
drogę do dalszych odkryć, a z kolei do podboju nowych ziem i tworzenia 
z nich kolonii. Zarówno wyprawy dalekomorskie, jak i handel towarami 
wymagały budowania flot oraz różnego rodzaju magazynów i urządzeń 
portowych. Nie mniejsze zapotrzebowanie było na okręty wojenne, gdyż 
podział świata między rywalizujące ze sobą państwa zachodniej Europy 
dokonywał się w ogniu walki i prawie nie kończących się wojen, wy- 
wołanych przez sprzeczne interesy handlowe. Wobec znacznej defore- 
Stacji tych krajów, częściowo nawet jeszcze w czasach rzymskich, po- 
trzeby surowcowe w zakresie budownictwa okrętowego mogły być 
<aspokajane przede wszystkim na drodze importu. 

Produktem leśnym, który na zachodzie zawsze miał szczególnie duże 
zastosowanie, przede wszystkim w przemyśle włókienniczym, był popiół 
drzewny, a ściślej mówiąc — potaż, czyli sól alkaliczna (K;CO;) otrzy- 
mywana z popiołu po wyługowaniu jej z części organicznych. Popiołu- 
"Potażu używano do oczyszczenia wełny i bielenia tkanin, podobnie jak 
obecnie sody. Ciągły wzrost produkcji sukienniczej we Flandrii, Nider- 
andach, częściowo także w krajach niemieckich, a później przede 
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wszystkim w Anglii, wiązał się z coraz większym zapotrzebowaniem 
na ten artykuł. Potażu używano ponadto do wyrobu szkła, prochu 
strzelniczego i mydła. 

Powstanie na zachodzie Europy wielce chłonnego rynku na zboże, 
drewno, popiół-potaż, smołę, dziegieć (smoły i dziegciu używano do 
impregnowania drewna), skóry, len i konopie — i w ogóle na produkty 
wiejskie, a co za tym idzie — stały wzrost popytu na te artykuły rów- 
nież na rynku gdańskim, stały się dla szlachty polskiej bodźcem do 
tworzenia i powiększania gospodarstw rolnych, nastawionych przede 
wszystkim na produkcję towarową. Odzyskanie w 1466 ti. dostępu do 

morza było więc momentem niezmiernie ważkim. W związku z tym 
w dziejach Polski, podobnie jak i na całym obszarze na wschód od Łaby, 

rozpoczął się nowy etap rozwoju, zwany okresem gospodarki folwar- 

czno-pańszczyźnianej. Dzięki pośrednictwu kupców, głównie holender- 

skich, polskie zboże i płody leśne zaspokajały potrzeby Holandii, Anglii, 

Francji, a nawet docierały na półwysep Iberyjski. Eksport ten zapewnił 

Polsce opinię „spichrza Europy". 

Eksport towarów leśnych z Polski na zachód objął najpierw rejon 

Wisły i ważniejszych jej dopływów. Do lat siedemdziesiątych XVI w. 

na Gdańsk przypadało średnio około 3/4 ogółu masy towarów leśnych, 

wywożonych z krajów nadbałtyckich. Nie ulega zatem kwestii, że 

głównym dostawcą produktów wiejskich na rynek gdański były w owym 

czasie ziemie obszaru wodnego Wisły. 

Począwszy od lat siedemdziesiątych XVI w. malało znaczenie Gdan- 

ska w bałtyckim handlu drzewnym. Punkt ciężkości przesuwał SIĘ stop” 

niowo na porty wschodniobałtyckie, najpierw na Królewiec 1 częściowo 

na Kłajpedę, a pod koniec tego stulecia zdecydowanie na Rygę. Momen- 

tem, który przyspieszył ten proces, była unia polsko-litewska z 1569 г. 

(tzw. unia lubelska). Dzięki połączeniu ziem litewsko-ruskich z Polską 

w jeden organizm państwowy nastąpiło olbrzymie rozszerzenie obszaru 

oddziaływania zagranicznych rynków zbytu, tym razem przez porty 

Kłajpędę i Rygę. 
Rola Gdańska natomiast kurczyła się, i to w tempie przyspieszonyt. 

Gdy w 1565 r. na komorze sundzkiej (tj. punkcie kontrolnym w cieśninie 

między Skandynawią i wybrzeżem duńskim) z ogólnej ilości popiołu 

wywożonego z Bałtyku wypadało na Gdańsk aż 75"/o, to w 10 lat później 

ilość ta spadła już do 40%o, w 1585 r. obniżyła się do 31%, a w 1595 г. 

osiągnęła zaledwie 26"/0. Podobnie przedstawiała się sytuacja z innym! 

towarami leśnymi. Okazuje się więc, że już w drugiej połowie XVI w. 

lasy Powiśla były mocno przetrzebione. | 

"W drugiej połowie XVIII w, warunki żeglugi z ziem wschodnich 

w kierunku Bałtyku poprawiły się dzięki wybudowaniu kanałów: Kro 
lewskiego (łączącego Prypeć z Bugiem) oraz Ogińskiego (łącząceg” 

Prypeć z Niemnem). Kanał Augustowski, łączący Biebrzę z Niemnem, 
wybudowano w pierwszej połowie XVIII w. Inwestycje te podjęte *" 
stały przede wszystkim w interesie magnackich fortun na wschodzi 

dysponujących olbrzymimi możliwościami produkcji rolno-leśnej 

zagranicy. ato 

Okres panowania gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej cechowe” o 

jak już podkreślono, gwałtowne zmniejszanie się zasobów leśnych. 
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jedną z głównych przyczyn deforestacji uznać należy niedocenianie 
wartości lasu, utrzymujące się jeszcze z okresu wolnej eksploatacji 
i osadnictwa na surowym korzeniu. Niedocenianie to było wynikiem 
panującego powszechnie przeświadczenia, że podstawą rozwoju folwar- 
ku pańszczyźnianego, a zarazem głównym źródłem stałych dochodów 
pańskich, może być przede wszystkim rolnictwo i eksport zboża. Stąd 
też las traktowano przeważnie jako nieużytek, gdyż w ówczesnym rozu- 
mieniu utrudniał on rozwój wytwórczości na wsi. W pewnym stopniu 
można to uznać za słuszne, ale tylko w odniesieniu do terenów i dóbr 
zacołanych, a mających nadmiar lasów. Nie bez znaczenia był również 
takt, iż cykl produkcyjny w gospodarstwie leśnym trwa zależnie od 
gatunku 90 — 180 lat (według ówczesnych pojęć), co tym bardziej nie 
zachęcało właścicieli ziemskich, nastawionych na szybki i łatwy zysk, 
do większego interesowania się sprawą zachowania posiadanych lasów 
dla następnych pokoleń. 

Na niedocenianie roli lasu wskazuje również fakt, że stanowił on 
część gospodarstwa rolnego, uważany za jego „dodatek'', mający zaspo- 
kajać potrzeby gruntowe dworu. Nawet w dużych posiadłościach, gdzie 
znaczna część powierzchni przypadała na las, sytuacja przedstawiała się 
analogicznie. W miarę wytwarzania się korzystnej koniunktury handlo- 

wej, gdy ceny zboża szły w górę, a możliwości rozszerzania areału 
i zwiększania przez to rozmiarów produkcji rolnej były jeszcze duże, 
szlachta zdecydowanie nastawiła się na tę formę wytwórczości, co od- 
bywało się kosztem lasu. Jest rzeczą oczywistą, że perspektywa łatwo 
osiągalnych zysków ze sprzedaży drewna i innych płodów leśnych 

również wchodziła w rachubę, ale traktowano to jako jednorazową 
okazję zwiększenia dochodów, przy czym grunt po wykarczowaniu 

przeznaczano pod uprawę zbóż. 
Wzrost udziału drewna w obrotach handlowych wywołał potrzebę 

ochrony posiadanych lasów przed nadmierną eksploatacją ze strony 
miejscowej i okolicznej ludności. W związku z tym mniej więCEj od 
połowy XVI w. coraz liczniej pojawiają się ograniczenia w zakresie 
korzystania z poboru użytków leśnych oraz przepisy regulujące na przy- 
SZłOoŚĆ zasady użytkowania. Organizowana równocześnie straż leśna 
miała czuwać nad całością powierzonych jej opiece obszarów oraz prze- 
Ciwdziałać nadużyciom. 

W dobie feudalizmu głównym producentem i dostawcą płodów 
leśnych na rynek był oczywiście dwór. Powstanie gospodarki folwar- 

cznej i rozwój pańszczyzny umożliwiały rozszerzenie eksploatacji dotąd 

_ Mało lub zupełnie nie wykorzystywanych przestrzeni leśnych. Początko- 
_Wo eksploatacja ta polegała na wydzierżawianiu określonych obszarów 

_ <a opłatą bądź to w drewnie lub zbożu, bądź też w pieniądzu. Wkrótce 

Jednak zwierzchność gruntowa ujednoliciła produkcję towarową przez 

| zlikwidowanie lokalnych uprawnień eksploatacyjnych z równoczesnym 

, WPIowadzeniem pańszczyzny do pracy w lesie. Na południu Polski dwór 

а 

Ру екзроаасй 1ази м celach handlowych posługiwał się w później- 
 ozym czasie również najmem za wynagrodzeniem pieniężnym lub za 

 żaliczeniem należności na konto normalnych czynszów rocznych. 
Zbytem towarów leśnych zajmowali się sami zainteresowani, a więc 

albo przedsiębiorcy w wypadku zawarcia umów hurtowych (np. na 
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eksploatację puszcz litewskich), albo właściciele ziemscy. Ustawodaw- 
stwo dawnej Polski wyraźnie zastrzegało, że szlachta mogła eksportować 
jedynie towary wyprodukowane we własnym gospodarstwie folwar- 
cznym, handlowanie towarem obcym groziło utratą szlachectwa. 

Wywóz drewna towarowego do portów nadbałtyckich odbywał się 
w dwojakiej postaci. Pierwsza kategoria dotyczyła obciążenia tratw, 
płyt, galarów i innych jednostek spławnych. Na nie nakładano wrażli- 
we na zamoczenie wyroby drzewne, jak tarcicę, bale, kantówkę, gonty, 
klepki, na pół obrobione drewno okrętowe itp., a także beczki z popio- 
iem-potażem, smołą i dziegciem. Drugą grupę stanowił sam materiał 
wymienionych środków transportu, który po zakończeniu spławu i !ro- 
zebraniu był sprzedawany przeważnie na opał. Jeśli chodzi o drewno 
długie, w stanie okrągłym, z reguły spławiano je w postaci tafli (płyt) 
wiązanych w tratwy. 

Dostarczany do portów surowiec drzewny dzielił się pod względem 
przeznaczenia na dwie zasadnicze grupy: na materiał bednarski, sto- 
larski, okrętowy itd., czyli ogólnie materiał przemysłowy, oraz na 
drewno opałowe. Największe znaczenie w handlu zagranicznym miał 
wywóz wańczosu, czyli określonych sortymentów drewna obrobionego, 
mających zastosowanie w przemyśle okrętowym, oraz klepek służących 
do wyrobu beczek (handel śledziami, browarnictwo, oraz transporty pIro- 

duktów sypkich). Jednak najznaczniejszym ilościowo artykułem eksportu 
był popiół drzewny. Drewno opałowe natomiast nie szło na eksport. 

Obok rynku zagranicznego istniał również rynek wewnętrzny, Ara 

kalne punkty kupna-sprzedaży płodów leśnych. W zasadzie kazać 

znaczniejsze miasto nad spławną rzeką w większym lub mniejszy! 
stopniu spełniało taką rolę. 

Lasy w dawnej Polsce, obok pozyskiwania z nich drewna na OU 

potrzeby, a następnie również na rynek, dostarczały ponadto karmy a 

inwentarza domowego, były terenem bartnictwa, łowiectwa i myślistwa; 
zbierano w nich grzyby, owoce, jagody i zioła, zaopatrywano Se 
w ściółkę itd. Chronologicznie były to najstarsze formy ży owi * 
lasu. Z czasem dwór i nad nimi rozciągnął kontrolę, wprowadzając do 
raz to dalej idące ograniczenia oraz zobowiązując użytkowników ** 

określonych danin lub opłat. o. . 
Gospodarkę leśną omawianego okresu cechował brak jakiego$ sen 

sownego, z gory przemyslanego sposobu uzytkowania. Wyrab drew 
prowadzono bez planu i na całej powierzchni objętej eksploatacją | 
nocześnie, przy czym wybierano z drzewostanów przede wszy jej 
sztuki najdorodniejsze i najbardziej wartościowe, Resztę, tzn. mn 

de 
cenne gatunki liściaste, a ponadto drzewa krzywe, chore, zby ących 
itp., pozostawiano na pniu. Nie wykorzystywano również znajd odzaju 
się na zrębach dużych ilości wierzchołków, gałęzi 1 różn EG popiół 
odpadów po wyrobionym drewnie użytkowym i towarowyr. 
i smołę brano zwykle doborowy surowiec, podobnie równić 
i potrzeby dworskie. Taka eksploatacja na wyrost oraz idąc 
w parze marnotrawstwo drewna cechowały przede wszystkim 
własność ziemską. | СВУ, 

W małych zaś posiadłościach, zwłaszcza średniej i drobnej SZA cja 
gdzie lasy zajmowały przeważnie niewielką przestrzeń, eksp/0ć 

ż na opał 
e Z tym 

wielką 
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miała najczęściej charakter po prostu grabieży. Wytrzebieniu ulegały 
nie tylko egzemplarze mniej cenne, ale nawet drągowina i gatunki zali- 
czane do pospolitych. 

Konsekwencją takiej działalności gospodarczej, uprawianej od dawna 
przez leudalnych panów na terenie własnych lasów, było nieuchronne 
ich wyniszczenie — i to w tempie przyspieszonym. W niektórych oko- 
licach Powiśla dało się to już odczuć pod koniec XVI w. Z biegiem czasu 
stan ten ulegał ciągłemu pogarszaniu. Dowodzą tego chociażby liczby 
świadczące o malejącym znaczeniu Gdańska w ogólnym handlu 
drzewnym. 

W XVIII w. majętności odczuwających deficyt drewna było juz 
bardzo dużo, przeważnie na ziemiach etnicznie polskich. W konkretnych 
przypadkach ubytek taki wyrażał się niekoniecznie w postaci zamiany 
lasu na inny rodzaj użytkowania (np. na grunty rolne), ale przede 
wszystkim z powodu zdewastowania drzewostanów przez nie uporządko- 
waną eksploatację. Taki obszar, pomimo zachowania jego powierzchni, 
był lasem właściwie tylko z nazwy. 

Obiektywnie należy stwierdzić, że pod tym względem Polska nie 
była wyjątkiem. Podobna sytuacja powstała w większości krajów euro- 
pejskich — zarówno importujących, jak i eksportujących towary leśne. 

Postępująca szybko deforestacja poszczególnych majętności skłaniała 
zwierzchność gruntową do korygowania dotychczasowej polityki gospo- 
darczej, do szukania nowych, lepszych rozwiązań. Wyrazem tego są 
coraz liczniejsze instrukcje i przepisy leśne. Niestety, poza nielicznymi 
wyjątkami, nadal trzymano się tradycyjnych, ekstensywnych sposobów 
użytkowania. Podejmowane próby naturalnego odnawiania lasu oraz 
większa dbałość o stan młodników należały do rzadkich jeszcze wy- 
jątków. Powszechnym natomiast zjawiskiem było coraz bezwzględniejsze 
monopolizowanie całej produkcji leśnej w rękach dworu. Oszczędność 
w zużyciu drewna — owszem realizowano, tylko że nie na drodze ogra- 
niczania własnej marnotrawnej i dewastacyjnej eksploatacji, ale przez 
zaostrzanie przepisów o ochronie lasu, powiększanie liczby strażników, 
likwidowanie prywatnych uprawnień, stosowanie systemu policyjnego, 
zbiorowej odpowiedzialności za dokonane szkody itd. Oczywiście 
Srodki te nie mogły zahamować procesu postępującej szybko delfore- 
stacji j dewastacji lasów w posiadłościach feudalnych. 

Odbudowa zniszczonych lasów, doprowadzenie drzewostanów do 
stanu używalności oraz ustalenie zasad gospodarki zapewniającej cią- 
głość i trwałość użytkowania lasu mogło być dokonane jedynie przez 
achowych leśników. Nie było to jednak zadanie łatwe. Przywrocenie 
zachwianej równowagi przyrodniczej w zespołach leśnych o zróżnico- 
wanym składzie gatunkowym i różnych warunkach przyrodniczych wy- 
magało dobrego przygotowania fachowego, a także poważnych nakła- ów linansowych, no i oczywiście czasu. m: 

związku z tymi trudnościami powstała w krajach austriackich, 
a następnie również w niemieckich tendencja, by całe to zagadnienie 
uprościć przeprowadzając zręby całkowite i sadząc na odsłoniętych 
w ten sposób powierzchniach drzewostany jednogatunkowe: na nizinach 
‘Osnowe, w gorach — swierkowe. Szybszy przyrost tych gatunkow za- 
Pewnial ponadto wczesniejsze osiagniecie efektow ekonomicznych. 
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Na ziemiach polskich praktyka ta znalazła szersze zastosowanie 
dopiero po rozbiorach, przede wszystkim w zaborze pruskim oraz w za- 
chodniej części zaboru austriackiego. 

Краткое содержание 

Одним из результатов болыпих географических открытий было возникнове- 

ние на западе Европы очень широкого рынка сбыта, в том числе также лесных 

продуктов. Особенные, непрерывно растущие потребности в кораблестроитель- 

ной древесине (дальние мореплавания, войны), а также в поташе, который 

нашел применение в текстильной промышленности и в производстве стекла, 

охотничьего пороха и мыла. В результате значительного сокращения лесных 

площадей западно-европейских стран эти потребности удовлетворялись путём 

импорта сначала, прежде всего, из Польши. 

Возвращение Польше доступа к морю в 1466 г., а также развитие усадебно- 

-крепостнического хозяйства способствовало эксплуатации лесов в торговых 

целях. Этот экспорт охватил, прежде всего, земли вдоль Вислы. До семидеся- 

тых годов ХУТ в. через Гданьск проходило около 3/4 общего обёма лесных т0- 

варов, вывозимых на запад из района Балтийского моря. Потом пункт тяжести 

передвигался постепенно на восточно-балтийские порты — Крулевец (Калинин- 

град), Клайпеду и Ригу. Моментом, ускорившим этот процесс была уния Литвы 

с Польшей с 1569 г. | 

Доставляемое в порты древесное сырьё делилось, с точки зрения целевого 

назначения, на две основные группы: бочарное, кораблестроительное сырье 

\ т.д., или вообще промышленное сырьё, и на древесину на топливо. Самое 

большое значение для заграничной торговли имела вывозка „ваньчосу” — те- 

санных сортиментов для кораблестроительной промышленности, а также клёпок 

используемых в производстве различных типов бочек. Однако, самой значи- 

тельной в количественном отношении статьёй экспорта был древесный пепел. 

Дрова не экспортировались. Наряду с зарубежным рынком сбыта существовал 

также внутренний рынок. 

Леса в давней Полыше снабжали также продуктами побочного пользования 

(на местные потребности). Хронологически это и была самая старая Форма 

лесопользования. _ 

Период господства усадебно-крепостнического хозяйства характеризовало рез 

кое уменыпение лесных ресурсов в результате хищнической эксплуатации. 

Одной из основных причин этого явления нужно считать недооценку зн aren 

леса, существующую ещё с времён поселения на девичьем месте. В некото" 

районах долины Вислы уже в конце ЖУТ в. почувствовался дефицит Ре z 
сины, в ХУШ веке это явление было уже всеобщим, особенно на коренн 
польских землях. В конкретных случаях потери в лесной субстанции выраж 

лись не только в виде замены лесных площадей другим видом NOBO , 

`но, прежде всего, разорением древостоев беспорядочной эксплуатацией. рос _ 
I лесополь 

новление уничтоженных лесов и приведение их в состояние готовост? 

зования могло быть проведено только специалистами лесоводами. 

Summary 

the high 

c expe 

Great geographical discoveries resulted, among others, in the formation of 

ly absorbent market in the west of Europe, including also forest products. Th 

cular demand with a constant increase trend, included shipping timber (ocean 
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ditions, wars) and ash-potash which was used in textile industry and in the production 
of glass, gunpowder and soap. Due to the considerable defforestation of west European 
countries these needs were met on the way of import, at the begining, first of all from 
Poland. 

The re-gaining of the access to sea by Poland in 1466 and the development of farm 
corvee economy favoured the exploitation of forests for commercial purposes. The ex- 
port included first the territories of Powiśle (shores of the Vistula River). Until the 
seventh decade of XVIth century about 3/4 of the total mass of forest products expor- 
ted to the west from the region of Baltic Sea felled to Gdańsk. Later the weight of ex- 
port was shifted gradually to east Baltic harbours — Królewiec, Kłajpeda, and Riga. 

Polish-Lithuanian union in 1569 accelerated the process. 

Wood raw-material delivered to harbours was divided, in respect to destination, 
into two main groups: cooper's shipping, etc material — i. e. generally industrial mate- 
rial, and fuelwood. Dressed assortments for shipyard industry and staves for the pro- 
duction of various kinds of barrels — were of the greatest importance in the fo- 
reign trade. The wood ash, however, was the most important export stuff, when the 
quantity is concerned. Fuelwood was not exported. Apart of foreign market there was 
also home market. 

Woods in old time Poland provided also by-products (for local needs). These were 
chronologically the oldest forms of forest uses. 

The era of farm corvée economy was characteristic by a rapid decline in forest 
Tesources due to the plunder exploitation. As one of main reasons for the defforesta- 
tion one should consider the lack of appreciation for the value of forest maintained 
Still since the period of settlement on cleared lands. In certain regions of Vistula sho- 

Tes with the end of XVIth century already there was felt a deficit of wood, while in 

the XVIIIth century it was rather common phenomenon, particularly on ethnically Po- 
lish territories. In specific cases the loss of forest substance was expressed not only in 

a form of shift from forest to other kinds of land use but first of all in the devastation 

of stands due to unorganized exploitation. The reconstruction of damaged forests 

and putting them to usability could be done exclusively by professional foresters. 
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