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['..] wypowiadając się z praktycznego i obywatelskiego punktu

wiđzenia, a nie z pozycji tak zwanych przeciwnik w ľządu,

nie proszę o to, aby natychmiast ľząd zlikwidować,

lecz o to, aby go naĘchmiast ulepszyć

Thoreau, obywatelskie nieposłuszełistwo'

Pomysłksiążki zrodził się w trakcie konfliktu o Puszczę - na przeło-
mie zoĺ7 i zor8 roku. Był to moment, gdy władza posunęła się ,,o je-

den las za dďeko'i }ednak od samego początku, od chwili, gdy po-
prosiliśmy pierwszych autor w o napisanie tekst w wiedzieliśmy,
że książka nie będzie doĘczyÍawyłączrue ścinanych đĺzew".

BIO-POLSKA

Historia ostatnich trzydziestu lat to nie tylko spory o miejsca

Pracy, o godziwe płace, o ochronę przed' czyścicielami kamienic,
ĺl czytelny ľozdziaŁ l(ościoľa od paĺístwa. To także coraz gwał-
towniejsze koĺiflikty o natuľę.

l)rotesty eko|ogiczne pojawiały się od samego początku nowego
ĺlkľcsu, ale większą skalę pľzybraľy dopiero przy okazji budowy
rlllwodnicľ augustowskiej. od rgq8 ľoku' społeczne organizacje

r ( iyt, wg wydania: H.D. Thoreau, obywatelskie nieposłuszeristwo' [bez nazwiska
tltrtnncza],o cyna,,RedRat'l ZielonaG raĹ997,s.z.Lokalizacjakolejnychcy-
lĺtĺlw - bezpośrednio wtekście.

l Nllrlľ|ĺzy lrX/ľtęp nie zawieľa om wienia poszczeg lnych części czy Ęmbardziej
wrĺyĺtklch tekst w zebľanych w książce' Jako ľedaktoľzy postanowiliśmy ogra-

lllľĺyć rlę clo scharakteryzowania wsp lnych iđei i wyostľzenia wniosk w.

1 lirlh' W, Ąĺ[nmowski, opinia w sprawie oddziaływania obwodnicy Augusto-
ll,n nll lrodoĺłlsko przyrodnicze projektowanego rezerwa'tu Rospuda, adres:
lrl l prl//ĺlĺlklczycie.pl/archiwum/rggplkwiecien-ĺggg/opinia-w-sprawie-



Dlaczego puszczapotrzebuje 
mitu

P usz cza Białowieska j est biologi cznY mi ekolo gicznym fenome-nem' |ako jeaľnľ e1i1ľilstĺlas"łw|'ącr r,'"p.""r*unie od ko caostatniego zlodowacenia (około rr,-ir,.ryrrr"y lat temu) zacho-wała do cz as w dz]siej sz1ch. .';;;;.;żnoľo dność gatunk wzwierząt i ľoślin (*lľ taiich, Lro." sä''" indziejjużdawno wy-ginęły), środowisk leśnych, 
"l; 

p.;;l"";;zystkim - natuľalnychpľoces w, kt re w pełnej postaäi p;"ai'rgáiuĺ'l.ylL" i"i;ľ;cza jest w związkuz tym pewny- *"'rĺ.íł;; ä;;;;;';d;cym na badanie i poznawanie mechanizmo\4/ natuľy w dawnychpieľwotnych lasach_ pokrr'"ją"y"h ;Ędyś wĺększość Eurán'WiedzaoĘchmechanizmachwi<ľ tce:ť'"ľll jl"-'^'-"-|.l-ľ'.
cych się ""'""';h oczach spowodowa ł"iffi';;1;f,3äĺ:złowÍeka globalnych przemian śľodowiskowych i klimatyc znych- może będzie oznaczała,,być albo ł;;;:" dla całej ludzkości.PuszczaBiałowieska to takle 

'" 
;" il brycznY.Interdvscv-

1l l i narne badania histoľii przyro dnl"*i ĺs.äa"-rskowej) p uir"rr.lllające na celu odtworzenie pr"u-ĺ"r, siJowiska przyrodniczé-llll w przeszłości ze s;
W tym procesie, *rur'"""'u'nym 

uwzględnieniem i"''"''"*at"
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rlr,ln histoľia Puszczy nie ľ żni ,ĺę 
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- wskazują na to zaľ wno odtwoľzone w badaniach palinologicz-

nych pyłkowe wskaźniki osadnictwa i gospodaľki", jak i wykopalĹ
ska archeolo giczne oraz ptzeaÍ'Lalizowane źr ďła histoľycznes. Po-

mimo wielowiekowej obecności człowieka na Ęm terenie ciągłość

kompleksu leśnego Puszczy BÍałowieskiej nigdy nie została istot-

nie naľuszona. Rozľzucone zar wno w przestrzeni, jak i w czasie

osady staľożytne i wczesnośredniowieczne umożliwiały całkowitą

regenerację Puszczy po ustąpieniu presji osadniczej. 'W okresie no-

wożytnym, od XIV wieku poczynając ,PuszczaBiaľowieska została

otoczona kr lewską ochroną jako monarsze łowisko, co pozwoliło
jej na uniknięcie losu puszcz sąsiednich _ Bielskiej, I(amienieckiej,

Tokarzewskiej, Pużyckiej czy Pĺszczy Naľewka, kt re znane są

już Ęlko jako nazwy występujące w archiwďnych dokumentach.

Dozwolone, w ľamach kr lewskiej ochrony, sposoby użytkowa-

nia Puszczy, czyli koszenie łąk, bartnictwo, rybot wstwo, niewiel'
kie upľawy, wypas zwierząt hodowlanych, lokalne pozyskiwanie

i przetw ľstwo Surowc w leśnych oraz miejscowe kontrolowane

wypalanie, nie stały na przeszkodzie naturalnym pľocesom suk-

cesji i regeneracji drzewostanu i nie zaburzyly ciągłości siedlisk

leśnych. Ich wpływ był na Ęle niewielki, żew koricu XVIII wieku

szacunkowo 6o pľocent teren w Puszczy pokryĘch było lasem

nienoszącym ślad w działalności ludzkiej, a więc zbliżonym do

pierwotnegoa.'W'pieľwszej połowie XIX wieku, m.in. ze wzg|ę'

du na ogromne ilości maľtwego dľewna, brak dobrych szlak w

komunikacyjnych i niespławność rzek, administracji carskiej nie

udało się wprowadzić do Puszczy nowoczesnej gospodarki leśnej,

od pieľwszego polowania carskiego w 186o roku Puszcza była

z M. Latałowa, M. Zimĺy, A. Pędziszewska, M' Kupryjanowicz, Postglacjalna hi'

storia Paszczy Białowieskiej _ roślinność, klimąt í działąlność człowieka, ,,Par-

ki Narodowe i Rezeľwaty Przyĺođy'' 2oa6, nÍ as(ĺ); M. Latałowa, M' Zimny'

B' Jędrzejewska, T. Samojlik, Bl ałowieża Primeval Forest: A zooo-year Interplay

ofEnvironmental and cultura! Forces in Europe's Best Preserved Temperate l/o.

idtand, w: Europe's Changing Woods and Foĺests: From \łildwood to Managed

Landscapes, red. K. Kirby, Ch. Watkins, CABI, [bmw] zor5.

3 T. Samojlik , Antropogenne przemiany środowiska Puszczy Białowieskiej do koĺtca

WIII wieku, [maszynopis pracy doktoľskiej], Białowieża - Krak w zoo7'

4 T. Samojlik, l.D' Rotherham, B. Jędrzejewska, Quantifyinghistoric human impach

onforest enviĺonments: a c6se study in Białowieża Forest, Poland, ,,Envíronmentul

History" uorg, nr r8(e).

stopniowo ptzeksztaĘcana w caľskie łowisko, w większości chro-nione pľzed eksploatacją 
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| 984, '-wieską, Paťtstwowe Wydawnictwo Naukowe, 'W.aľszawa
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229 hektar w ponad loo-letnich dľzewostan w), a negatywne

pośrednie skutki wycinki objęły powierzchnię ponađ a Ęsięcy
irektar w. Niespełna dwa lata takiej działalności doprowađziły do

z6-procentowego ]^/zľostu fľagment acji P uszczy, co może ozna_

czać niepowetowane stľaty w jej natuľalnym funkcjonowaniu8.

Konflikt ten miał nie tylko znaczenie lokalne, odbił się szerokim

echem w Euľopie (zahaczając o Tľybunał Sprawiedliwości UE)

i na świecie _ trafrł na listę najważniejszych globďnych wydarzeĺ
wpĘwających na naukę w 2oL7 roku9 (co przykte,lista pełna była

poyt ł"ao* pozyĘwnej wsp łpracy i determinacji w dążeniu.do

'o"woj,' ''".'t 
ĺ ĺ granic naszego poznania; negaĘwny komunikat

nadany z Puszczy Białowieskiej znalazł się na liście tuż obok nie-

chlubnych poczynaĺi administľacji Donďda Trumpa, m'in' negu-

jącej wpływ człowieka na globďne zmiany klimatu)'
'- 

Pľotesty pľzeciwko wycince przyjęŁy szereg foľm, obejmują-

cych artykuĘ naukowe i popularne, wykłady i prelekcje' telewĹ

zyjne debaty, btokady ciężkich maszyn pľacujących w lesie i miejsc

przezrLaczonych do wycięcia, ulotki, tľanspaľenty' marsze"'

Pośr d Ęch wszystkich foľm pľotestu zna|azła się jedna po-

zorníe absurdalna, o znaczeniu (zn w pozornie) niewykraczają-

cym pozaľelacje w zainteresowanych mediach''W sĘczniu zoĺ6

roku w W'arszawie odbył się Marsz Ent w w obronie Pĺszczy
Białowieskiej'".

Entowie to występujące we 'Władcy pierścíeni|ohnaR'R' Tol_

kiena uczľowieczone drzewa, zwane Pasteľzami Drzew' Społecz-

ność dľugowiecznych Ent w kochała lasy i stľzegľa ich dzięki

swojej mldroścĺ i ogromnej sile''. Literaccy Entowie symbolĹ

"owali 
sprzeciw wobec postępującej industrializacji, nisvczeĺiu

G.Mikusiríski,J.w.Bubnicki,M.Churski,D'Czeszczewi},w.walankiewicz'
P. Dries, |. Kuijpeł 1s the impact of loggings in lhe last primeval lowlandforest ln

i"rrp"'i"a*"irĺmated? Thż conservition issues of Białowieża Forest' 'Biol.ogical
Conseľvatioť' żoL&, rt 227.

E' Callaway, D. Castelvecchi, D. Cyranoskí, E' Gibney, E' Leđfoľd í'iĺ'' zolz in

news: The science eents that shaped the year, ,,Nature', 2oL7 
' 

Í7o' s52.

A' Gołębiowska , Mieszka cL w obronie Puszczy Białowieskiej, ,,Dzi|łeŻycíe'' zoĺ6,

m zsz(4).

D. Day, Bestiaĺiusz tolkienowski, tłum. R' Giedrojć, J' Kokot' J'Z' Lichariskl'

\{/yd. Zysk i S-ka, Poznalí 2ooĹ, s.63-66'

las w i zawŁaszczaniu przezczłowieka teľen w odwiecznie rzą-dzonych przez prawa natury- wszystkie te procesy u Tolkienazna.azĘ odzwierciedlenie w działalności Saruma na _ czatodzie-ja, kt ry w dążeniu do władzy stwo rzyłlegĺonymonstľ w wycina-jących cale połacie Fangoľnu, czyli lásu ŕnt w. Dopľowadziło todo zdecydowanej reakcji Pasterzy Dr ,é*, uw konsekwencji _ doupadku samego Saľumana'..
Ále przecież to nie Saľuman wycina Puszczę Białowieską.A Puszcza nie jest Fangoľnem. I to nie ""'"i""t ł';;;*":i:wiązek jej obľony. A jednak wpľowadzenie Ent w d" ä''k;;;o przyszłości Puszczy Białowiesiie' może być tľalto-"'r" k;;;;-ba odwołania się do innego zestaŕu -"rioĺ"ĺ rrĺz ten zwykle towa-tzyszący spoľom o Puszczę. Przez zarysowanie anďogĺíz i";g--nem i pozostałymi lasami Tolki".ro*ri.iugo Śr dzĺemía p"dk;"*.l"się inną waľto śćPuszczyBlałowieskiej - rí1rľastającą poza wartośćprzyľodnicze, naukową, tutys\czneczy materialną (a może popľostu funkcjonującą r wnolegie ao Ęmĺenĺonych). To waľtośćPuszczy BiaŁowieskiej jako ku'ti'.owugo oapowieanĺka Fangornu,ale także Zakazanego Lasu rosnąc"gä * *ąrĺ"aztwie Hogwartu,Lasu Sherwood z legendy o RobinHJo dni"' 

"ry 
r^*"t Stumilowe_go Lasu. Waľtość Pu:zc:Y Białowieskiej jako mitu odwołującego

się do wsp lnej wielu kulfuľom wizji ,^łrłro-^nego lasu, pełnegodziwnych miejsc i stĺł31ĺíw, 
""-ĺ"'"tuĹg o prrurtajemnicze po-staci. Lasu, kt ľy ośmiel a się rz4dzićwła"snymĺ prawami, bardzoodlegĘmi od tych, ktoľľ,mii1a"ĺ" 

"ľ,"i '"gulować każdy aspekto':1":" Ęlko swojego, 
1le.też 

otacza1ąä.ej ilh przyľody,u.
Otwiera to ciekawe pole do ľozw 

^tiÄ 
_'crvpuszczaBiałowieska

fałtycznie posiada 
""äľ,y 

lffi ;;;;ł.;;'^oże byćtľaktowanala! 11 miĘczny? Amolże jíż"i'";"rtriio nie od dziś?Ot ż tendencja do mitologizowaÁi^ vr"r"ryBiaľowieskiej jestduźo starsza od inicjatywyľľrtow, ,ĺęg" ĺo*ĺum ko ca XVI wieku'Miała też Zapewne inną motyw ację niż szlachetne pobudki
,, Inn-ĺkr- rr"l"lroedia: Scholarship and Critical Assessment,red. M.D.C.Drout, Routledgą New York zoo7 , s. azg.ls W' Łaszkiewicz' Into the 

-\Vild 
Woods: o.n the Signficance of Trees and Forestsĺn Fąntasy Fiction, ,,Mythlore: A )ournal .rl.n'li. íáiłĺun, C.S' Lewis, ChaľlesWilliams, and Mythopoeic Literature,, ;r;, ;;;;i ;



obro c w Puszczy. Przejawiała się na trzy sposobyl ĺ) przez

zapełnianie puszcza skich ostęp w stwoľzeniami, kt re nigdy

w niej nie występowały _ w skrajnych wypadkach wziętymi
wprost z kart mitologii greckiej1 z) przypisywanie mieszkarícom

Puszczy dzikości, tajemniczości i innych cech pasujących baľ-

dziej đo bohateľ w baśni niż rzeczywisĘch ludzi; e) dodawanie

konkretnym miejscom wPuszczy właściwości magicznych i wy_

szukiwanie dla nich legendarnych korzeni.

DRYADI FAUNY I NAIADY

Nadworny poetaZygmunta III Wazy, Andrzej Zbylitowski, spe-

cjalizował się w opisywaniu dworskich podľ ży i uroczystości'
\ í rs88 ľoku najpewniej towarzyszył młodemu kr lowi podczas

polowania w Puszczy Białowieskiej i na pamiątkę tego wydarzenia
(orazw celu zapewnienia sobie gtosza na utrzymanie) stwoľzył

poemat Pisanie satyr w Puszcz Litewskich, do Anny Kr lewny

Szwedzkiey, o łowach w Białobieżach r. ls88. Całość poematu

dedykowanego siostľze Zygmunta III, kľ lewnie szwedzkiej An-
nie Waz wnie, niesteĘ zaginęła _ do naszych czas w dotrwało

pierwszych dziewięć wers w:

Z gęsĘchlas w gdzie Narew cicha z dawna bieży,

I od strumieni w kt re płyną w Białobieży'

I z wysokich pag ľk w i skał zawiesísĘch,

I z nadobnych parow w i z iaskin sklepistych'

Z dzikichpuszcziwesołych dąbr w i odzianych

Gai w i wierzb pobľzeżnych, i w d niepľzebranych,

wszyscy leśni Bogowie, Boginie, Dryady'

Rogaci saĘrowie, fauny i naiady,

Pozdrowienia, I(ľ lewno tobie posyłaią'a.

Realna PuszczaBiałowieska, kr lewskie łowisko z wybudowa_

nym w samym centľum lasu dworem łowieckim staje się w tym

utwoľZe (a przynajmniej w jego wstępie) miejscem całkowicie

14 A. Zbylitow ski, Pisanie satyr w Puszcz Litewskich, do Anny Kľ lewny Szwedzkiey,

o łowach w Białobieżach r. ls88. Z drukarni Łazaĺzowey r. l58g,w: H, Juszyĺiski,

Dykcyonarzpoetwpolskich,tomz,KrakwrSzo,s.e6T;M"Wiszniewski,Histo-
rya literatuĺy polskiéj, tom VII, Krak w 1845, s. Lzg.

t66

fantasĘcznym. Nie dość, że zamieszku.leśnezp łl',d.ią-poŁ,wierzęcą'il;*łi:".':ľ,Tľj:Ji:iliJ
boginie zamieszkują* 

1:?'],*aäy"ĺt'u może meliady, nim-Íy zamieszkujące jesionylj ĺ ľĺ"""'"ĺJ (tozkowie leśni z ľ żkamii ľacicami), to jeszcze.pełno w 
"ĺ"ĺ ,^rL"ł zawiesistych, i ,,iaskinsklepisťych'i Nie trzeba chyba d;ä;;, 

1"','., mitologicznejmenażerii, ani,,iaskiĺí,' w Puszczy się nie uświadczy. AIe też nieľealisĘczny opis był,zamy'ł"- źuyiĺr"-skiego, a odwołanie siędo wizji anĘcznego luru p"łr'"go ,ái"ä"'", bogi r i bożk w. /estto oczywiście wynik fascynac1ĺ'a.'to* 
-ĺtologią (jak to okľeśliłMichał Wiszniewski, o a,'o., ąá'il; ;;'o p o ematu Zbvlitow -skiego:_,,cały opis zapstľzył mitotogĺą gr".Lą,,,r).o taką motywację.l1ud": p"affi*uć innego autoľa, kt -r.y znacznie wzbogaciI katalog puszcza ski"j f";"y. i;;äädwa stulecia po Zbyl-itowskĺm] iulius, arĺ''.ł"n, naczelny nad-leśny Ift lestwa Poĺskieg., . d; ;i" ;; íinr ruadministrowaniecałością las w rządowy-ěh poál"gł"-u lu.rLĺ"; Rosji kľ lesťwa,dwukrotnie wizytowałPrr)"ręB;"ł;;"'ką 

w r8zr i r8z3 ľoku,aw t8z6 ľoku w'Warszawie wydał 
^onogrifię Jwe-r,;;;";;;;tif sur la forét impériale a" ĺiii,,^ĺ")'),"ł. ,ri ,"- á;,';;;:łi.Ki' przyna)mniej częściowo, historii Pr;r;.yBiałowieski ei wraLz towarzyszącym mu planem *p.o-uJ'"' '

n a wz o rc a ch ni em i e cki ch,'o 
",.i ",ä]ĺa1ľ"ľ ff il: illľ'lmo spľawo\4/ania orestiżo\4/ego stanowĺsk

kształcenia leśnegä, ľĺ,,.keľL;i" :';ä:llil'ä"::"ľ;- część jego pracv ooświęcona pr.y'odLi"'oJJ;.;;;; .äbłęd w. Najciekawsze wśľ d nĺch w io*"Ls"ĺ" naszych tozwa-ż.a to te, kt ľe lokują na terenie Puszczv l;>olatuchęľ,"--y,łá,i";;;,;:;;^;:;;::";;;;ľ.L7',;f"3'::
sze Bľincken wymienił jak_o 

"ĺ"'ątplĺ*'ĺ"--yrtęp.,;ące we wsp ł-t:zesnej mu Puszczv - informacje^t" zá""łentowali cztery latap źniej nadleśniczf Eugeniusz de Ronke orq LluqĐZ qę l(onKe oraz proŕesoľ zoologii
ls M. !ŕiszniewski, dz. c}t., s. 13o.
l ĺ |' Bĺincken' Memoire desc.ľiptlf sur la Foret imperiąle de Białowieża en Lithuanie,N. Gliicksberg, '\ł'arszawa'r8z6 

; [c1ĺ-. za:] ,. rÄrr"[r".ir"r,B. /ędľzejewska, T. Sa_mojllk, P uszcza B iatow ies ką. r;.'";;; ;;;;;o";i;:,Naukowe Sempeľ, 'Warszawa zoo4. 
1727'1831, 'Wydawnictwo
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Kr lewskiego uniwersytetu warszawskiego Feliks Jarocki'2. co
do tarpana, Brincken napisał ,,Ieszczepľzed niespetna stuleciem

tarpaÁ (<dziki kofu ) zamieszkiw ał P uszczę"'8 _ występowania

tego gatunku nie udało się jednak stwierdzić ani w badaniach

"."hĺ*al''y"h, 
ani w mateľiale kostnym z wykopalisk archeolo-

gicznych w PuszczY'e.
D|aczegoautor popełniłte błędy, choć przynajmniej dwa pierw-

sze z nich były oczywiste zar wno dla wsp łczesnego mu nadle-

śniczego i warszawskiego profesora, teoľetycznie więc wys tarczyŁo

zasię{nąć języka, by uniknąć blamażu? Może po prostu Bľincken'

kt ryw swoim dzie\ewľaźnie podkreśLałdziewiczy i pieľwotny

charakter Puszczy (choć nie w pozytywnym kontekście' raczej jako

przykre đla niego samego świadectwo, że racjoĺalne leśnictwo
j""r"r.na te zacofane tereny nie dotarło), nie musiał się nawet

zastanawiać, wrzucając do katalogu fauny wszystko, co z nietknię-

tym lasem mu się kojarzyło?
'\ í istocie, nawet bez dopisywania dodatkowych gatunk w,

jeszcze za czas w Brinckena, a zwŁaszcza Zbylitowskiego, Pusz-
'czę 

zamieszkiwał imponujący zbi r zwieru4tnależących do ani-

malła superiora _ z dużymi ssakami zatezetwowanymi na po-

trzeby kr lewskich polowarí na czele'

LUDNość n wNrľ DaIK'A,
co Ży|ĄcÉ,w Pvszczy Z\(IIE'R.ZĘTA

Ludzie zamieszkujący nieliczne puszcza skie osady (zlokalizowa'

ne gł wnie na granicy Paszczy - do đrugiej połowy XVIIIwĺeku

wewnątľz Puszczy miała prawo funkcjonować jedynie osada Bia-

łow1eiapełniąca funkcje służebne wobec kr lewskiego dwoľu ło'

wieckieáo) ľ wnież by1i przedmiotem mitologizacji. Nie mylono

ĺ7 E. deRonke, Do -Wielmożnego 
|arockiego, profesora Kr lewskiego'Wąrszawskie'

go llniwersytetu' Niekt re iwagi wzgtędem Puszczy Białowieskiej"'Dziennĺk
_Po*r"""hr'y 

K.ajowy" r83o, nr gł, ss; [cyt. za:] P' Daszkiewícz, B' |ędrzejewska,

T. Samojlik, Pĺ szcza Białowieska w pracach prz4rodnik w 1727-7837' Wydaw'

nictwo Naukowe Semper, !(iarszawa zoo4'

r8 f. Brincken, dz' cYt'

19 L. Tomiałoj ć, Fakty i mity dotyczące występowania paru gatunk w zwierz1t

w Puszczy Białowieskiej, ,,Ptzegląd'Zoo|ogiczny'' zoog, ÍIÍ 47, s. Ĺ3?-L47.

ich co prawda z saĘrami i nimfami, zatowXlX-wiecznej liteľa-turze pr zypisywano. im cechy pasujące bar dziej ao luaoí 
" 
ł".tfantasy niż do ludzi z t<.wi í toscĺ. iulĺu"z Brincken zanotowałw publikacji z t8z6 ľoku, iż w Puszczy ,,mieszka l'd pr";y, ;;;-nie suľowy i niecywilizowany jak o."ay, rcor" 

"amĺär"-ł-jL:jr"u,,obyczaj e mieszka c w P uszczy Bíaľoíieskiej 
^^ją i|;;ry, ;-niających je cech, że wydaje się, iż p ozos,"ł * r,ĺ"t si"á ; ;;;dzikiegoludu niegdyś zamĺeszĹującego ; Stľony,,"o. Sam wyglądmieszka c w Puszczy też nie uszedł1rwad ze náczelne;; n,aääśnego: ,,Ludzie Puszczy odznaczająsię silną budową ."ł". n""względu na porę ľoku noszą kr tkie ubľan ie zbązowa* ;;k-na przewiązane paskiem i łapcie z \ipy. Ten baräzo .ľrZr;;,til{. wgtĺ chodzić po lesie, gárn 

""ä1ä")" 
mi d, r żne gatunkidzikich jag d, grzyby ipastwiska dla ĺwoĺch ,.iurrą7-^ää;

upľawiać ziemię,jakĺobią to ich sąsiedzi spoza Puszczy,,,,, ZaBrinckenem opis ,,dzikich ludzi" r'"äł aoiir,oľii las w pi ľa Ą-fľeda Mauľy, kt ry zanotowaŁ_,,wśľ d tej |rymityw nej przyrodyżyje szczeglna ludność _ Ruskes _ ,,ĺ"Áäl .o**" ä"íŕ",':;;jące w Puszczy Zwietzętą,,.,.

- 
Bľinckenowi odpowiedział niemal naĘchmiast Eugeniusz deRonke w liście skierowanym do pľofesára Feliksa Jarockiego:

'Mzględem ludu tutejszego nic vi p"rr,, Dobrodziejo;i; ;-szę' boś był naocznym świadkiem ich obejścia się, zwiedziłeś kilkamieszka strzeleckich r wnie jak i szk łĹę wĺe,ską * Bt"ł.;];;;najlepiej więc osądzis z, c.zy taksąbliscy dzikości, jak baron Brinc-ken opisał' To dodać tylko muszę, zu á"iLĺä owoc w w p ltszczvnĺewiele się znajduje, a.cała pr*ž"r^jest tak 
"b.g"; ;:;;;,;IJe pľawie za osobliwość mamy. Ludzie-ię" ao posługi puszczynależący, żywiąsię z uprawy ľoli i chowu o'oą,"ilä;;"';íl

ro J. Brincken, dz. cyt.
rl f. Brincken, dz. cyt.
lr A' Mauľy' äis toire de gr,ndesÍorets de la Gaule et de t'ancienne France: précédéede recherches sur l'histoire đ'eifo*ĺ' a" u"stł;;;,;e tAllemagne et đe l,Itaĺie, etde considéĺations sur le caractere desfor"xär, aĺrłrrn parties du globe,Á' Leleux,Paryż r85o; ĺcyt. za:] P. Daszkiewici B. /il;;;j;"" ', T. Samojl*, Puszcza Bia-

:;:::x:::::.achprzyrodnik5";":;;;;:'"i;;;"ictwoNaukoweSempeľ,



wieśniacy, z tą tytko r żnicą,że będąc od rządu uposażeni i czując

lepszość bytu swego, są śmielsi i weselsi' niż okoliczni ľolnicy''"a'

Ta ,,lepszość'; " 
p.""ä" wszystkim inność bytu faktycznie cha-

,"t*.yio*ała milszka c w tsad przypisanych do ďużby wiel-

t-t rĺązę""1 , ap żniejkr lewskiej Puszczy' Iuż w śľedniowie-

czu P ĺszczaBiałowĺeska była dziedziczną wľasnością wielkich

r..iązua litewskĺch"n. Po zawartej w 1386 roku unii personalnej

-ĺęa"y'!ŕielkim Księstwem Litewskim a Kľ lestwem Polskim

;;i;;í* po"r"rąkľ läwską, kt rej gł wną funkcją było służenie

"" 
r.ror"*'r.ie łáwisko. Do pomocy w organizacji polowaĺi po-

*oturr" zostaľa kľ lewska Jł''zĺ" leśna. Był to cały zastęp ludzi

_ osocznik w dziesiętnik w, strzelc w wreszcie stľażnik w po'

"hod"ą"y"h "" 
s"l*"hty - osiedlonych we wsiach ľozlokowanych

,r" gr"rrĺáy lasu. Pomięd Zy morraľszymi wizytami (zdaľzającymi

'n?."á"ĺä 
Íaznat<i$anaścĺe lat) miejsce łow w miało być ściśle

strzeżone: Ilstawa Kr la Imci Leśniczem w'Wielkim Księstwie Li-

ił r, l<i-Zygmunta Augusta z r 5 6 7 ľoku z-astr ze gała' że Leśĺiczo -

*i" -"ią á ać, ,,aby sit tei puszczy'szkoda żadna tak w zwierzu'

tak i w dľzewie baľtnel í i"'""' drzewie wszelakiem nĺe dzia_

1""zs. }eđnocześnie tak służby kr lewskie' jak i ludność "zwczaj-
nď' zamieszkująca okoliczne wsie miała kr lewskie pozwolenie

na koszenie puszcza skich łąk i zbieranie siana, tradycyjne bart_

nictwo we$/nątľz lasu czy towienie ryb w puszcza skich ľzekach'

Ĺ,rárrose tokaina była więc w pľzeważającejwiększości związana

;;ką czy inĺ4formą dogląáania i ochrony kr lewskiej pusz_

czy, czerpíľcztego"ĺ" ryrL' p'91ty' ale i dumę' Tę dumę' kt ľa

* Ítx *ĺ"t u będzie oścĘ w gardle caľskich zaruądc w P uszczy'

chcących jak najszybciej wp owadzić racjonalną gospodaľkę le-

lnii, 
^'*"íązpo'tyt 

u;ą"y"h się o up r.miejscowych broniących

;-* traáy"yj.ry"ľ' p'"* do zbíerania siana' chrustu' owoc w

i wypasu bydła w lesie'

Pomijając zatem wrogie nastawienie do ludności lokalnej wy_

czuwalne między wieľsiami książki Bľinckena' nie było powodu'

E. de Ronke' dz. cYt'

H. Sahanowicz , Historia Białorusi od' czas w najdawniejszych do koĺica XVlil

,ĺ"i", ĺ*ry^rEuropy Śľodkowo-wschodniej' Lublin zooz'

o. Hedemann, Ilstawa leśną 1567 roku"'Echa Leśne'' Lg36' W 4' s' 3'4'

dla kt rego miałby on przypisywać dzikość mieszkalícom Pusz-
czy... Chyba że opisywana przez niego Puszc zaprzekroczyła już
granicę ľealności i stała się bardziej legendarnym 

"iż 
pr;i;á-

niczym tworem. Taki proces wykraczania poza ľealność dobrzewidać na przykładzie legendarnych miejsc w Puszczy.

zĄMczYsKo KSI4ż4T DUMNYCH'
MożNYcH' .w'ALEczNYcH

Miejsca, kt ľym pľzypisuje się niezwykłe wľaściwości to tľzecia
sfeľa mitolo gizacji Puszczy BiałowiesĹiej istniejąca w literaturze
począwszy od XIX wieku. Najbardziej znane z takich miejsc _
uroczysko Zamczysko _ pojawiło się wiokalnyct' l"g"r,a""ľ,äto-
ľo roku r8zo, kiedy to Maksym Niedźwiedzki, chłäp "";;ii;-szemla, podczas u'ypra}yy na grzyby wpadł do u.,rtäwa'rei iam'ze skrzyniami pełnymi monet oraz omrzały-ĺ 

"" 
ri".os;ffi;i:

kami' Maksym zamiast naľadować kieszenie złotemodkorkował
butelkę i skosztował, po czYmpadł zamľoczony. Po powrocie dodomu opowiedział o sekrecie żonie, W ty- momencie legen-
da przestała być Ęlko anegdotą opowiadaną w puszcza skĺch
kaľczmach, a stała się spľawą publiczną. Wieść o r"uLo-y- rL".-
bie dotarła do sędziego ziemskiego powiatu pruża skiego, An-toniego Słrodzkiego,.kt ľy polecił pľzekopal okolicę #k;"*ą
przez Maksyma. Jako że nic nie odnalazŁ a sensacyjne doniesienia
z.Puszczy zataczały cor.az szerszekręgi, Skrodzki áícjalnie ;domił o ukryĘm skarbie Wielkiegáksięcia Konstantego, bľata
caľa Mikołaja I, kt ry z kolei oddelegował do Puszczy;'il'"*
tora grodzieliskiego Bobiatyliskiego. Ý ľoku r8z5 pod nadzorem
tego ostatniego jeszcze raz przekopano owiane legendą -ĺ";r"",znowu jednak żadnych skarb w poza mn stwem Ĺamĺeni, tto.uwzięto za ľesztki fundament w nie udało się odnaleźć. Ponie-wczasie zasięgnięto iezy\a-c2do samego Maksyma, kt ry;jak
ĺĺę okazało, ,,ciągle chodzi do lasu ĺ twie dzi, że rychło ,tarrĺu áĺę'
da B g, bogaĘm. Miewa też od kilku lat widzeniď"u. w;ły-

l O. Hedemann, Skaľb, 
"Echa Leśne,' 1935' nr ĺz(zz): 51nr rz(z3): 15.



I
Zamęcie prawie nie zauważono' że na Zamczyskupoza kamienĺa-

il;k;;";o szkieletv i resztki glinianych garnuszk w'

ođ tego momentrr'zł^ĺ.;ły' o p.ľzestało być miejsceľ :Il
cia skarbu, a zaczęłow liteľaLľze (i powszechnej świadomości)

funkcjonować jako po)o'iułos'ĺ "umliu' 
|uliusz Brincken w książ-

ce z roku r8z6 stwieľd"ĺľ' "j"" u*azo prawdopodobne''że'dawniej

w tym miejscu "''u;ao*"í'ię 
pału' myśli*ski polskich kr l w i że

H;iääł.. "ł" 
*iłá'iuł nazwę miejscowości i całej Pusz-

;;.;;;-ĺ* jakietoczyĘ się w Ęm kľaju' zniszczyĘ ruiny

tego pałacu. Mimo to obsermij e síę jeszcze' że borsuki wyĺzucają

niekiedy ze swoich nor resztki muľ w a nawet fragm enty ĺaczytł'"' '

'W'roku l8z5 Eugeni"'' a" Ronke osobiście obserwował goÍącz-

kowe poszukiwania "i"ĺ'tni"1ącego 
skaľbu' a pięć lat p źniej na-

ilŁ :* o 

'ednak 

ws"yrtt i.t' Poszukiwarí nie znaleźliśmy tam

żadnych ślad w "'";ł 'uí* " 
y**"'y';;'ułowanego przezĹll-

geniusza d'e Ronke' a także mimo tego' Że wyĘczył on właściwą

ścieżkę interpretacji Ĺ,rii;sce *"s'ł' mo.'1 jeszcze poga skich [' ' ' l '

Znaleźlíśmyw nim 
'"'-' 

ii'"Ĺi" kości ludzi regularnie pocho-

wanych, a pođ głową każdejo mały garnuszek")' zwi1zek miejsca

z|egeĺdąprz"t'*"ł j:;;;; f'u*ĺ" áwa stulecia' Pisał o Ęmzar w-

no Sienkiewĺ." * 'ok' 's99 
1"ostęp zwie się Zamczyskiem' gđyż

niegdyś stał tam 'u"'"L' 
Ale napľ żno pytać ludzi i kronik: kiedy

to było? Dziś są to t"py og'o-Y'| gł""'?ľ między kt rymi wyra-

staią stuletnĺ" a.r"r.Jä.'cär"* Iaska, wetknięta mięđzy dwa głazy,

;;ä;;;*i" l "r'ĺy 
*l 

"r'iei ľ.o ťl'ĺemĺe; 
czasem grunt się ugnie

pod noga, czasem ;;; "w' 
cĺ d ł czworob oczny' ubramowany

głazamí- *iao'"''"'ĺlláy l"a'*y.- 1"."i" 
więcej""')' jak i Eliza

orzeszkowa * Ad;';;;a,Buĺĺ, nĺá uuśĺí, istota fantastyczna, kt ra

z łona wiek w na wieczornice zimowe przvbrrwa w sukni z mÍoz|J

i szľonu, op'*i"a"' )" *"'osiło się tu 
"ĺ"iays 

zamczYsko u']11ď

dumnych, *oz"y't'' *alecznych' kt rzy szczękzwycięskiego oręża

roznosili .a -iga"l"'^ł'ľ' g4ow naddnĺepľza skich' do usianych

z7 J.Brincken,dz'cYt'
z8 H. Sienkiew ícz, Z Puszczy Białowieskiej'Gebethner i 1í'olff' Krak w r8qq

buľszĘnem wybrzeży Bałtyku''"n;, wspominały o nim r wni eż cał-
kiem wsp łczesne przewodniki turysĘczne3o.

Dopiero przepľowadzone w zoo3 roku wykopaliska arche-
ologiczne doprowadziły do wyjaśnienia taj emn icy. Zamczysko
okazało sĺę średniowieczną nekropolią - całe wzg rze, I<t re
wcześniej bľano za podwaliny zamku, było w istocie cmentarzy-
skiem z poch wkami szkieletowymi datowanymi na XI_XII stu_
lecie' Oryginalnie gľoby pokryte były płaszczami kamiennymi,
te jednak zostały zniszcz'one zar wno podczas akcji poszukiwa'
nia skarb w, jak i p źniej, podczas wybierania surowca na budo-
wę drogí' Dwa z tľzech odnalezionych w niewielkich wykopach
szkielet w należały do dzieci.'.

R wnież wsp łcześnie powstają legendy związane z konkľet'
nymi fragmentami Puszczy _ doskonałym pľzykładem jest od_
kryte w r993 ľoku ,,miejsce mocy,l reklamowane jako atľakcja
tuľysĘczna3". I chociaż można by się upieľać, że fenomen opisany
przez odkrywc w (,,poszukujący zwr c\lí uwagę na szczeg lnie
pozyĘwne odczucia, jakich doświadczyli wchodząc na niewielką
Polankę''::; da się w zasadzíe rozcíągnąć na całą Puszczę Biało-
wieską, faktem jest, że,,miejsce mocy" stało się jednym z obo-
wiązkowych punkt w wycieczek.

I zn w, podobnie jak w przypadku dw ch pierwszych sfer mi_
tologizac)í Puszczy, rzeczylłvistość może być znacznie bogatsza
od legendy. Dzięki wielowiekowej ochľonie i ľozległości Piszczy
zachowało się w niej do dziś wiele miejsc będących świadectwem
clawnej obecności człowieka - staľożytnej, średniowie cznej, no-
wożytnej,jak i tej całkiem wsp łczesnej. ich badania przyniosły

'lg E. orzeszkowa, Juliusz Romski, Ad astľa, Gebethner ilJíolff, I(rak w r9o4'
llo A. Antczak, Puszcza Białowieska i okolice _ Przewodnik, Wydawnictwo Ben-

kowski, [bmw] zooz.

l l D. I(rasnodębski, T. Samojlik, Załnczysko w Puszczy Białowieskiej - histoľia Ie-
gendy,,]WíedzaiŻycie'' zoo4,nr 834(6); D. I(rasnodębski, ľ. samojlik, H. olczak,
B. |ędľzejewska, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w LIroczysku Zamczysko
w Puszczy Biatolvieskiej,,,Sprawozdania Aľcheologiczne,' zoo5, nĺ 57.

ľL Miejsce Mocy w oddziale a95 [hasło], Encyklopedia Puszczy Białowieskíej, adres:
wwrł.encyklopedia.puszcza-bialowieska'eu/index.php?dzial=haslo&id= iol Ido-
stęp 8.or.zor9]'

l l Tamże.
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Drzewa í zakorzenienie polskości
Anna Barcz
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Niegdysiejsi osadnicy na teľenach Polski korzystali z lasu budu-
jąc grody, konstruując ĺarzędzia i zdobywając pożywienie. To
tu, w parístwie Mieszka, zakorzenia się ponadczasowe znaczenie
polskości, powstają ramy ideologiczno-pľak!ĺrczne, awÍazz nimi
przeświadczenie, iż ,,tradycje ochrony twoľ w przyľody w Polsce
są nierozeľwalnie związane z historią naszej pa stwowości,'". Na
plJszczy opierało się pa stwo Chľobrego3. Leśne ostępy były te'
ľenem walk powstanczych i parĘzanckich. Z pewnością można
by spisać leśną histoľię Polski, historię polegającą na użytkowaniu
przyrody do zabezpieczenia pa stwa, histoľię regulacji i praw
twoľzonych, by zachować majątek przekazanyw darze od natuľy'
W ty- kontekście, począwszy od średniowíecza, można m wić
o obejmowaniu pojęciem narodu -.czy wyr żnianiu w polskości
odrębnej składowej - tożsamości nie Ęlko ludzi, ale i twor w
przyrody ożywionej i nieożywionej. Utľata niepodległo ściw 1795
ľoku spowodowała, że ściślej powiązano ochronę przyrody z my-
ślą pa stwowotw rcząa. Świadczyłaby o tym na przykład polityka
edukacyjna prowadzona w zaborze pruskim, w kt ľym dopatry-
wano się niebezpiecznych element w polskości nawet w nauce
<> przyrodzie i germanizowano drzewa uznawane za polskies.

M' Leb da, gľanica lasu, w : Gľanicą lasu, WBP iC AK, Pozna 20 L 3' s. 4ĺ'.
A. Gĺzywacz, J. Pietrzak, Drzewa _ pomniki pľzyrody, Po\skie Towarzystwo Le-
śne,'W'arszawa 2oĺ3, s. 29'
w głqb lasu' Las w polskiej literąturze i sztuce, wyb ľ autoľ w, '\X/ydawnicťwo

',Spoľt í TurysĘka'l warszawa 1985, s. 5, 38.
A. Grzywacz, J. Pietľzak, dz. cyt., s.36.
Tamże, s.4r.
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