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З аднаго боку, Пушча як ацалелы першавобразны
лес, класіка прыроды, камертон і гонар нацыі, з
другога – цяжкая спадчына лесаздабывання і
меліярацыі, хцівасць уладных структураў,
грэбаванне законамі і міжнароднымі нормамі ў
адносінах да знакамітага рэзервату.

Белавежская пушча ператварылася ў нацыя&
нальны парк. Дзяржава падтрымала і паскорыла
курс на яе далейшую эксплуатацыю, на здабыццё
валюты з ахоўнай тэрыторыі. Падтрымаў, у рэшце
рэшт, і прэзідэнт краіны.

Пушчанская драма адбываецца не ўвачавідкі, бо
гэта вялікі лес.
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«Будзем жыць»
СЛОВА ДА ЧЫТАЧОЎ З НАГОДЫ ПЕРШАГА НУМАРУ

Газета «Белавежская пушча» 1995

...Вiтаючы Вас, дарагiя сябры, мы з доляю аптымiз	
му прамаўляем словы паэткi Ларысы Генiюш: «Бу�
дзем жыць, бо яны жывуць». Сёння, калi чарнобыль	
ская бяда прыйшла на Беларусь, паэтычны радок як
бы нарадзiўся наноў. Будзем жыць… Пушчанскi во	
лат з у б р падтрымае нас сваёю моцаю, прагаю вы	
жывання. А мы, хто жадаў i прыйшоў да Вас, падтры	
маем яго.

Сёння газетай нiкога не здзiвiш. Але гэта не азна	
чае, што нараджэнне «чарговага» выдання, тым
больш, прыродалюбнага, як наша — справа аднае
«тэхнiкi». Зусiм не. «Белавежская пушча» нараджа	
лася доўга i цяжка. І пакуль што не мае нi тае самае
«тэхнiкi», нi сталага фундатара, нi даху над галавой,
апроч Пушчы.

Але Бог дасць, запаможамся, усё прыдбаецца, i ў
рэшце рэшт ратаўнiча	замоўнае «будзем жыць» спа	
гадна абвеснiць i лёс нашага выдання...

1995–1999
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Беларускiя каналакапальнiкi
хочуць вярнуцца
ў Белавежскую пушчу
Газета «Белавежская пушча» 1996

Асушэнне ў недалёкiм мiнулым пушчанскiх уро	
чышчаў, як i палескiх балотаў, не пакiнула пасля сябе
нiчога, апроч горычы ды расчаравання. Сканала ве	
кавое балота, значна панiзiўся ўзровень грунтовай
вады, пагiнулi абшары белавежскiх ельнiкаў. Лiчаныя
дрэвы засталiся ад знакамiтай Цiсоўкi — пiхтавага
ляску. Свой першавобраз i берагавую прывабнасць
страцiла рэчка Нараўка.

Аднак цягам часу, пакуль мелiяратары асвойвалi
iншыя куткi Айчыны, спускаючы ваду ў акiян, Пуш	
ча з уласцiвай ёй настойлiвасцю зацягвала раны, вяр	
тала тое, што ў яе па	дзiкунску забралi. Зарасталi
глыбокiя каналы, пакрысе забалочвалiся асушаныя
дзялянкi.

Схамянуўшыся, каналакапальнiкi ўзнялi сапраў	
дны «алярм»: забалочваецца асушаная тэрыторыя,
страцiлi якасць мелiярацыйныя сiстэмы. Значыць,
давай рэканструкцыю, пачынай ад пачатку. З’явiўся
i адпаведны праект у трох варыянтах, сэнс якога
зводзiцца да ўзнаўлення занядбаных каналаў, iх
ачысткi i паглыблення, будаўнiцтва новых аб’ектаў.
На практыцы гэта значыць, што ўся неўмiручая пе	
раўтваральная шаць зноў вернецца ў Пушчу. З
бульдозерамi, экскаватарамi, пахам саляркi…

Запушчаны ўжо i механiзм узгаднення праекта.
Прыняцце рашэння, аднак, прадугледжвае не адно дум	
ку вучоных, iнжынераў, але i мясцовага насельнiцтва.
Ёсць звесткi, што нацыянальны парк «Белавежская
пушча» не даcць згоду на правядзенне мелiярацыйных
работ, бо лiчыць iх экалагiчна шкоднымi. Прафесар
Барыс Савiцкi, якi змянiў крэсла старшынi парламен	
цкай экалагiчнай камiсii на пасаду намеснiка дырэкта	
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ра нацыянальнага парка па навуцы, так выказаў сваю
пазiцыю падчас разгляду праекта ў Акадэмii навук
22 сакавiка: «Калi зноў пусцiць мелiярацыю ў Пушчу,
заняпад яе наступiць вельмi хутка, i ад велiчнага
запаведнiка застануцца адны ўспамiны».

Да гэтага варта дадаць, што Рада Еўропы збiраецца
ўшанаваць Белавежскую пушчу Еўрапейскiм Дып	
ломам. Пры гэтым маецца на ўвазе не адно захава	
насць прыроднага комплексу, але i э ф е к т ы ў н а с ц ь
з а к а н а д а ў с т в а ,  з д о л ь н а г а  з а с л а н i ц ь  я е
а д  в ы н i ш ч а л ь н ы х  д з е я н н я ў .

Грамадскае хваляванне
ўлада пакрыла маўчаннем
НА ЗВАРОТ ГРАМАДСКIХ АБ’ЯДНАННЯЎ
ДА АЛЯКСАНДРА ЛУКАШЭНКI

Газета «Белавежская пушча» 1996

У рэдакцыi маюцца звесткi, што Зварот 18 грамад	
скiх арганiзацыяў Беларусi, сярод якiх такiя як Аса	
цыяцыя прафесiйных эколагаў, фонд «Дзецi Чарно	
быля», Саюз моладзi Беларусi ды iншыя, застаўся ў
рэшце рэшт няўважаным з боку высокага адрасата.
Прадстаўнiкам моладзевай суполкi «Некст Стоп —
Нью Лайф» (гэта ейныя хлопцы i дзяўчаты першымi
паднялi трывогу) давялося шукаць хiба што магчы	
масцi сустрэцца ды перамовiцца з адказнымi асобамi
Адмiнiстрацыi. Сустрэча, паводле словаў Святланы
Каралёвай (Саюз моладзi Беларусi), не высветлiла
пазiцыi Аляксандра Лукашэнкi адносна парушэння
заканадаўства, як, дарэчы, i iншых пытанняў, што
паўсталi з выпадку спушчанага адмiнiстрацыйнага
цыркуляра пра нарыхтоўкi ў беларускiх нерушах
«руднiчнай стойкi»*.

* Жэрдзе ў якасцi падпорак на руднiках (тэхнiчны тэрмiн).
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Вiдаць, мы яшчэ не тая краiна, дзе грамадскае хва	
ляванне ўспрымаецца раўнаўважна. Не з фанабэрлi	
вай абыякавасцю ды прыхаванай пагардай, а з належ	
наю ўвагаю — як падстава сапраўды разабрацца,
давесцi да людзей дзяржаўны погляд, праявiць гато	
васць пайсцi на шчыльны дыялог. Калi ж пытаннi
павiсаюць, а «дыялог» заканчваецца iнфармацыяй,
так бы мовiць, «да ведама» начальнiкаў, тады заста	
ецца ўражанне, што ўлада гэтых начальнiкаў здоль	
ная пайсцi далей, на што заўгодна, i ў рэшце рэшт —
грамадства застаецца не застрахаванае ад чарговых
«смелых» рашэнняў прэзiдэнцкiх службаў.

Незаконная гаспадарчая дзейнасць у запаведнiках
тым часам прыцiшаная. Грамадскiя арганiзацыi ро	
бяць цяпер намаганнi атрымаць з рук незалежных
экспертаў заключэннi пра ўрон, якi, на iх думку, быў
зроблены пад час дзеяння «распарадчага» цыркуля	
ра. Шчыра кажучы, гэтай iнфармацыi не хапае. Калi
яна з’явiцца, рэдакцыя зробiць усё магчымае, каб на	
даць ёй галоснасцi.

Геа(зубр
Газета «Белавежская пушча» 1997

Калi вяртаешся з Белавежскай пушчы, у цябе пы	
таюцца, цi бачыў зубра. Бачыў цi не, зусiм няважна
— трэба казаць, што бачыў, i гэта будзе праўда, бо
Пушча — з’ява ягонай прысутнасцi.

Зубр можа стаяць, адлiты з паветра. Злеплены з
снегу, калi гэта зiма. Альбо з лiсця, калi буяе лета, з
замшэлага дрэва — у часе бясснежжа.

Можна ўбачыць i зусiм рэальнага ў вальеры. Калi
стаiш побач з iм, ягоная велiч i сiла найбольш пера	
канальныя.

Вачамi мераеш ягоную вагу. Любуешся прапорцы	
ямi цела, спрабуеш зазiрнуць у старожкую, зласна	
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ватую цемень вачэй. Неруш таемнай стыхii мiжволi
палонiць i дзейнiчае на чалавечыя ворганы амаль
магiчна.

Ягонае iснаванне ўжо сталася знакам планетарнае
велiчы.

Ягоны поступ па зямлi вымяраецца стагоддзямi.
Сучаснiк маманта, ён ацалеў, выжыў, застаўся пры	
гожым i дужым. Час не паменшыў ягонай вагi i паме	
раў.

Арэал зубровага панавання параўнальна з сярэд	
нявеччам звузiўся да небяспечнае рысы. Калi мы ка	
жам, што зубр жыве памiж намi — пашчыпвае зялё	
ны кустоўнiчак, ласуецца ягаднiкамi, пасецца на ляс	
ных iмшанiках — дык маем на ўвазе перш	наперш Бе	
лавежскую пушчу, дзе ягоныя статкi налiчваюць сён	
ня блiзка 300 галоваў.

Тым часам з’явiлася колькi новых зубрасялiбiшчаў.
Кажучы фiгуральна, зубр паступова апаноўвае

Беларусь, запаўняе сваёй прысутнасцю геаграфiчныя
контуры тэрыторыi суверэннай краiны, якiя на дзiва
супадаюць з ягоным сiлуэтам.

Сёння гэта больш чым сымбалiчна. Змена цi раз	
мыццё контураў, так бы мовiць, з папраўкай «на
Ўсход» пагражае рэальнай дзяржаўнасцi, iнтарэсам
новай самастойнай геапалiтыкi, у рэшце рэшт нацы	
янальным iнтарэсам.

Зубр як бы сцвярджае сваю каштоўнасць у пры	
родзе i часе, iдучы на змену ядравым арсеналам
змiлiтарызаванай за дзесяцiгоддзi Беларусi, прапа	
нуючы чалавецтву iншыя вартасцi на схiле другога
тысячагоддзя.

Так, мы павiнны застацца разам, бо нашыя лёсы —
зуброў i беларусаў — узаемазнiтаваныя, перавiтыя.
Хоць бы ў тым сэнсе, што першыя патрапiлi ўжо ў
Чырвоную кнiгу...

З усiх найбольш вядомых ды ўстойлiвых сымба	
ляў Беларусi як дзяржавы пушчанскi волат застаец	
ца найпапулярным. Зважаючы на Год зубра, якi рэ	
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дакцыя газеты абвяшчае перш	наперш для сваiх чы	
тачоў, варта ўсiм нам падумаць ды так абзадачыць,
каб свет iдэнтыфiкаваў Беларусь не з рогам раз’ят	
ранай злыгi, а з прыгожай рагатаю галавою белавеж	
скага зубра ў квяцiстым вянку першароднае флоры.

Колькi гэта каштуе,
або Як жыць,
не праядаючы Пушчу
Газета «Белавежская пушча» 1997

Якой цаной вымяраюцца багаццi Белавежскай
пушчы? Эканамiсты i эколагi задумалiся i назвалi
прыкладную суму 500 мiльёнаў даляраў як найбольш
абгрунтаваную. Тым часам гэта не адзiны цэннiк, якi
з’явiўся на прыродным аб’екце за апошнi час. Назы	
ваюцца таксама iншыя сумы, часам намнога большыя,
што выяўляе iнакшыя меркi ды метады ацэнкi.

Прафесар Аляксандр Нявераў, адзiн з аўтараў
«прагматычнай канцэпцыi» i адзiн з распрацоўшчы	
каў Плана аховы бiяразнастайнасцi Белавежскiх
лясоў, лiчыць, што найлепш, калi вызначаная сума
будзе адзiнаю, а яшчэ — прызнанаю i ўзаконенай на
дзяржаўным узроўнi.

Падлiчыць экалагiчны капiтал Белавежскай пуш	
чы, зазначыў прафесар, цiкава i з пазнавальнага боку.
«Мы часта гаварылi i, напэўна, будзем казаць заўсё	
ды, што каштоўнасць Белавежскай пушчы нязмер	
ная, што сама па сабе Пушча цаны не мае. Гэта, бе	
зумоўна, так. Аднак, трэба бачыць i прагматычны,
утылiтарны бок: якую каштоўнасць мае Пушча ў па	
раўнаннi з iншымi лясамi Беларусi або суседнiх
еўрапейскiх краiн. У якой канкрэтнай суме выража	
ецца яе сённяшнi капiтал?»

Такое параўнанне i зрабiлi эканамiсты i эколагi ў
рамках праекта, фiнансаванага мiжнародным фондам
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дзеля развiцця бiялагiчнай разнастайнасцi Белавеж	
скай пушчы. Паводле iхнiх разлiкаў, адзiн гектар
пушчанскага лесу прыкладна ў 5	10 разоў перавышае
каштоўнасць звычайных лясоў Беларусi.

Спадар Нявераў падкрэслiў рынкавы момант
падлiкаў. Са сваiм капiталам Пушча як рэгiён можа
ўвайсцi ў тую цi iншую рынкавую структуру, і трэба
ведаць дакладна, якiмi памерамi вызначаецца яе доля.
Важна i тое, каб велiчыня «экалагiчнага капiталу»
арганiчна ўплялася ў сiстэму коштавых зносiн як
прыродакарыстання, так i агульна	грамадскiх, каб
яна, урэшце, спрыяла захаванню тае самай «бясцэн	
насцi», стымулявала гэтае захаванне эканамiчна. Ад	
ным словам, трэба жыць, не праядаючы капiталу
Пушчы.

Цiкавая ўвага Няверава i на такi момант: калi бу	
дзе вызначаны экалагiчны капiтал усiх ахоўных тэ	
рыторый, напрыклад, Бярэзiнскага бiясфернага запа	
веднiка, Нацыянальнага парка «Прыпяцкi» i iншых,
тады на падставе канкрэтнай цаны, пэўнага капiталу
павiнна вызначацца i доля фiнансавання iх з боку
дзяржавы, грамадства на ўзнаўленне, ахову i г.д. Ня	
вераў назваў гэта «неабходным i аб’ектыўным меха	
нiзмам. Чым большая каштоўнасць, тым большая
доля фiнансавання. Кожны аб’ект пачне клапацiцца
пра тое, каб ягоны капiтал падвышаўся».

Белавежская пушча, на думку Няверава, ва ўмовах
усталявання рынку паказала сваю годнасць, сваю вар	
тасць як аб’ект, як асаблiвы рэгiён. Яна цяпер мае i
сваю цану ў грашовым варыянце, хай сабе яшчэ не
канчатковым. «Я не выключаю iншыя ацэнкi, лiчу толь	
кi, што яны не павiнны быць завышаныя, узятыя невя	
дома адкуль. Яны мусяць быць рэальнымi, на рэаль	
ным грунце, каб маглi рэальна працаваць у эка	
намiчных варунках. Не выключаю i дыскусii на гэтую
тэму. Я буду адстойваць свае пазiцыi, але гатовы i
саступiць, пайсцi на кампрамiс, калi нечая методыка
разлiкаў будзе больш пераканальная».
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Карыснасць такой дыскусii Аляксандр Нявераў
патлумачыў такiм чынам. «Каб нармальна гаспада	
рыць i захоўваць экалагiчны капiтал Пушчы, яе пра	
дукацыйную здольнасць i росквiт, нам патрэбна адна
лiчба, якую варта ўзаконiць, адна методыка, якую
трэба прызнаць».

Шлях Пушчы
на мяжы тысячагодзьдзяў
ЗАЯЎКА ВIДЭАФIЛЬМА НА ЗАМОВУ
ТВОРЧАГА АБ’ЯДНАНЬНЯ «ТЭЛЕФIЛЬМ»
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ТЭЛЕРАДЫЁКАМПАНII*

1997

Як вядома, старажытных прыродных лясоў на
зямлi засталося няшмат. Гэта ўжо палiчаныя выс	
пачкi	асяродкi, памiж якiх, несумненна, i Белавеская
пушча — найкаштоўная частка лясных абшараў
Беларусi, зялёнага поясу пушчаў Эўропы.

Сёньня сама Пушча — гэта ня толькi найбольш
захаваны стары лес, бiялягiчны рэзерват сьвету, але
адметная кропка на палiтычнай мапе плянэты. Спа	
лучэньнi «Белавеская пушча», «Белавескi зубр» ма	
юць новы i часам ня менш прыцягальны сэнс. Тут, у
Вiскулях, затрашчаў геапалiтычны лёд, у вынiку
чаго сьвет зрабiўся iншы, а былая савецкая частка
Пушчы стала караляй яшчэ адной сувэрэннай
краiны.

Гiстарычны шлях Белавескай пушчы, яе нядаўнi
ды сёньняшнi дзень стануць галоўнаю тэмай фiльма.
З аднаго боку, Пушча як ацалелы першавобразны
лес, клясыка прыроды, камэртон i гонар нацыi, з дру	
гога — цяжкая спадчына лесаздабываньня i мелiяра	
цыi, хцiвасьць уладных структураў, грэбаваньне

* друкуецца на мове арыгiнала
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законамi i мiжнароднымi нормамi ў адносiнах да
знакамiтага рэзервату. Мяжа, за якой першабытны
Лес становiцца былым, колiшнiм, памяткай стагодзь	
дзяў, — бадай, няўлоўная. Фiльм зробiць спробу «пад	
гледзець», у чым выяўляецца сындром дэградацыi,
рызыкоўнай хады чалавека, небясьпекi ягонай пры	
сутнасьцi.

Хто ён, гэты чалавек — карэнны лясны жыхар, вер	
ны прыслужнiк сыстэмы, сталiчны апаратны чыноў	
ца? Так цi iнакш, фiльм павiнен сьцьвердзiць: гульня
ў прыгожыя ходкiя словы можа бязьлiтасна скончыц	
ца, калi ў свой час не апамятацца, ня скiнуць
гiпнатычныя чары, не абтрэсьцi пыл ды ня зьняць
павуцiну з слоў i паняткаў. Пра гэта ў вiдэафiльме
скажуць мясцовыя жыхары ды навукоўцы з багатым
досьведам працы ў Пушчы.

Аднак гэтая стрыжнявая лiнiя будзе прасочвацца
спакваля, нiтуючы станоўчую эмацыйную аснову
фiльма з нэгатыўнымi плянамi	кантрапунктамi.

Шлях Пушчы — з стагодзьдзя ў стагодзьдзе — пра	
цягваецца.

Здымкi на натуры плянуюцца пераважна ў чэрвенi	
лiпенi, аднак у шырокай маляўнiчай панараме фiльма
спатрэбяцца таксама «эпiзоды» астатнiх часiнаў года.

Еўрапейскi безвiзавы фэст,
магчыма, адбудзецца 
ў Белавежскай пушчы?
Газета «Белавежская пушча» 1997

 Калi гавораць пра дзяржаўныя межы i працэдуру
iх пераадолення, перавагу аддаюць надзейнасцi кар	
донаў перад магчымаю небяспекай. Але пры гэтым
чамусьцi ўбаку застаюцца нязрынутыя бар’еры на
шляху дабра i даверу, чалавечых зносiн, культурна	
га абмену.
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Зыход тысячагоддзя схiляе на тое, што ўсе мы па	
вiнны адчуць мудрасць нажытага досведу пакаленняў,
стаць па	над тлумам, скiнуць цяжар падазронасцi й
недаверу адзiн да аднаго. Нарэшце, успомнiць пра
вялiкае ды вечнае — тое, што лучыць людзей, дорыць
цяпло i надзею, дапамагае знайсцi ў сабе грунт на на	
ступнасць — сваю i дзяцей. Гэта культурны набытак
народаў, свет творчасцi, духоўны скарб.

Выкладаючы матывы магчымага правядзення Еў	
рапейскага безвiзавага фестывалю, кiраўнiчка Нямец	
кага культурнага цэнтра iмя Гётэ ў Мiнску спадары	
ня Вера Багальянц вылучае колькi iстотных моман	
таў свайго праекта.

 Фестываль, гаворыць яна, як бы вянчае другое
тысячагоддзе сустрэчай людзей без вiз, што само па
сабе ёсць знакам асобага кшталту, бо вiза для твор	
цаў, людзей мастацтва азначае найперш гранiцы, кар	
дон. І цэнтр Еўропы, якi палягае на беларуска	
польскiм памежжы, калi не ў самой Белавежскай
пушчы, — тут надзвычай да месца, хочацца бачыць
Еўропу без межавых перашкодаў. Сама задума, iдэя
сустрэчы дыктуе i адпаведныя анонсы: як мастакi,
творцы вызнаюцца ў справах навакольнага асярод	
дзя, духоўна	культурных дачыненнях. Маючы
асаблiвае бачанне свету, яны, вядома ж, не прыма	
юць яго перагароджаным бар’ерамi з калючага дро	
ту. Яны, бадай, першыя, i менавiта яны, як нiхто iншы,
выяўляюць кожны сваiмi сродкамi надзею на свабод	
ны трансфер матэрыяльных i — асаблiва — нематэ	
рыяльных каштоўнасцяў, на пераадоленне эка	
намiчных перагародак. Гэтую надзею яны пасяляюць
у душах людзей, сваiх суайчыннiкаў. У гэтым сэнсе
бачыцца не рэвалюцыя, а менавiта надзея на свабод	
ны абмен, перш	наперш у пытаннях зберажэння пры	
роднага асяроддзя, дзе, як вядома, нi межаў, нi
«вiзавага рэжыму» не iснавала i не iснуе.
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Спадарыня Багальянц гаворыць, што ейны праект
абмяркоўваўся з калегамi i сябрамi з Германii,
Польшчы, Расii, Прыбалтыкi. Называючы краiны, яна
згадвае прозвiшчы вядомых людзей — палiтыкаў,
культуразнаўцаў, эколагаў, якiя далi згоду i ўжо га	
товыя брацца за падрыхтоўку праекта.

Калi ўважыць, што Белавежская пушча ёсць на	
цыянальным здабыткам перш	наперш Беларусi i
Польшчы, а канец тысячагоддзя наступiць не заўтра
ранiцай, пытаннi канкрэтнага месца i часу застаюцца
пакуль што адкрытымi. Хутчэй за ўсё гэта можа быць
польска	беларускае памежжа. А найпрыдатны час
выпадае, бадай, на лета	99.

На пытанне, чаму перавага аддаецца Белавежскай
пушчы, Вера Багальянц адзначыла яе сусветную вя	
домасць, геаграфiчнае размяшчэнне i асаблiвае мес	
ца ў сiстэме чалавечых каштоўнасцяў на рубяжы ста	
годдзяў. «Я мяркую, што Белавежская пушча — ад	
метны помнiк прыроды, разам з тым паказальна i тое,
што людзi яго падзялiлi мяжой. Гэта толькi падкрэс	
лiвае актуальнасць i прыдатнасць Белавежскай пуш	
чы як унiкальнага месца сустрэчы».

Калi праект адбудзецца, сюды з’едуцца прад	
стаўнiкi культур, творчых школ, плыняў, перш	на	
перш заклапочаных пошукам духоўнасцi, культур	
нага развiцця. Рамкi фестывалю не будуць цеснымi
для мастацкiх выставаў, пленэраў, тэатральных вiдо	
вiшчаў, кiнапаказаў, конкурсаў, дыскусiй i г.д. «Ка	
ранёвая сiстэма» Белавежскай пушчы дапаможа
ўдзельнiкам не толькi азiрнуцца назад, паглядзець у
глыбiню стагоддзяў, але таксама ўбачыць будучыню
культурнага супрацоўнiцтва народаў, устойлiвага
развiцця i духоўнага ўзбагачэння. «Я, магчыма, ужо
не буду працаваць у Мiнску, але на фестываль у Бе	
лавежскую пушчу спадзяюся прыехаць. Гэты раз без
вiзы», — кажа на развiтанне Вера Багальянц i жадае
нашай газеце зрабiць важкi ўнёсак у рэалiзацыю пра	
екта безвiзавага фестывалю.
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Удзячны лёсу,
ён плацiў сваю долю
ўзаемнасцi
Газета «Белавежская пушча» 1997

У адзiн з восеньскiх дзён у рэдакцыю газеты прый	
шла запозненая вестка, што не стала руплiвага наву	
коўца, таленавiтага iнтэрпрэтатара — нястомнага па	
шыральнiка ведаў пра Белавежскую пушчу, навуко	
вага супрацоўнiка нацыянальнага парка Сцяпана
Вiктаравiча Шостака. Перасцярогай i болем, якiя
адчуў я ў апошнюю нашу сустрэчу сёлетнiм летам,
былi ягоныя словы: «Белавежская пушча не заслу	
жыла, каб сёння пiсаць пра яе дрэнна...»

Таму i размова атрымалася з паўзамi.
Сцяпан Вiктаравiч разумеў неабходнасць крытыч	

нага слова ў газеце i той меры галоснасцi, якая б не
давала iдэалiзаваць прадмет усенароднай пашаны,
паказвала i трывожныя тэндэнцыi. Пушча ёсць аб	
шарам вялiкай дзяржаўнай гаспадаркi, якая хоць i
называецца нацыянальны парк, аднак тут вядуцца
iнтэнсiўныя нарыхтоўкi драўнiны, гучаць паляўнi	
чыя стрэлы i толькi на асобных парцэлах запаведа	
на цiшыня...

«Што казаць, мне сорамна часам... — цiха пры	
знаўся Сцяпан Вiктаравiч. — Сорамна весцi эк	
скурсiю, калi вакол пнi, драўнiна, сляды тэхнiкi. А пнi,
як вядома, «растуць» вельмi доўга».

Праз паўзу, частуючыся тытунёвай зацяжкай, пра	
цягваў: «Але я не магу пра гэта пiсаць. Я схiльны
больш апяваць Пушчу, пiсаць пра тое, што гучыць для
мяне як паэма, як гiмн. — Сцяпан Вiктаравiч гава	
рыў, пазiраючы ў акно кабiнета, за якiм зусiм побач
красаваў пушчанскi лес. — Вось звычайная елачка.
Але тут яна не звычайная. Таму што тут не звычай	
нае гэта паветра, сонца. Тут шмат прасторы i асаблi	
вага водару, тут усё запаведнае».
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Была суботняя ранiца, i ў будынку, дзе месцiцца
навуковы аддзел нацыянальнага парка, панавала няз	
выклая цiшыня. Сцяпан Вiктаравiч прыйшоў спарад	
каваць паперы, да якiх даўно не даходзiлi рукi, ды
заадно сустрэцца са мной, сёе	тое перадаць для газе	
ты.

«Што датычыць палявання... — зноў глыбокая за	
цяжка i паўза. — Я давяраю вам сваё пачуццё зане	
пакоенасцi i магу з адказнасцю заявiць, што рэкамен	
дацыi вучоных у запаведнiку iгнаруюцца. Іх нiхто
практычна не ўлiчвае. Той жа загонны метад. За	
межнiк са стрэльбай едзе сюды, каб страляць у леп	
шыя экземпляры, — якая ж гэта селекцыя?! Яму пат	
рэбны прыгожыя рогi, ён аплацiў iх валютай. Таму i
бярэ на мушку аленя	самца. Тымчасам суадносiны
самцоў i самак у Пушчы досыць крытычныя. Ды i
ўзрост у самцоў такi, што з паляваннямi трэба даўно
канчаць».

I праз кароткую паўзу, зацiскаючы ў попельнiцы
рэшткi цыгарэты, дадаў: «Навука навукай, а жывы до	
лар робiць сваю справу, асаблiва на фоне нашай га	
лечы...»

Наогул, у сваiх артыкулах i замалёўках Сцяпан
Вiктаравiч не кранаўся праблематычна	жорсткiх
бакоў гаспадарчай дзейнасцi на тэрыторыi запавед	
най Пушчы. Негатыўная канкрэтыка вымагала
iншага жанру, iншых абставiн. Натуры вучонага	па	
пулярызатара больш iмпанавала рамантычнае за	
хапленне красой i велiччу Пушчы, лiрыка	фi	
ласофскае асэнсаванне навуковага матэрыялу. Дый
пераслед за крытыку тут нiхто не адмяняў... Шмат
пiсаў Сцяпан Вiктаравiч пра лясных жыхароў,
асаблiва капытных, якiх сам адмыслова вывучаў на
працягу доўгiх гадоў.

Ён называў Пушчу самым велiчным беларускiм му	
зеем, марыў пра час, калi Беларусь будзе адкрывац	
ца свету Белавежскай пушчай, хараством ацалелай
прыроды.
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У гэта вельмi хацелася б верыць i нам. Напраўду,
Белавежская пушча не заслужыла, каб пра яе «дрэн	
на» пiсалi, каб добрая слава яе змянiлася на благую.
Але найперш Пушча не заслужыла, каб у ёй гаспада	
рылi чужыя, без роду i племенi, людзi, каб у ёй пана	
вала невуцтва i гiбела навука, не заслужыла бядот	
нага стану, якi ўжо зазнала астатняя беларуская пры	
рода: тыя ж лясы, рэкi, флора i фаўна, зямля i нетры.
Тымчасам чарга падышла да апошняй мяжы: Пушча
таксама занепадае, зведвае жорсткi наступ чалаве	
чай дзейнасцi знутры i звонку.

Я хачу зразумець Сцяпана Вiктаравiча: удзячны
лёсу, якi 40 гадоў таму звязаў яго, выпускнiка Кiеў	
скага унiверсiтэта, з Белавежскай пушчай, ён плацiў
сваю долю ўзаемнасцi, заўжды ганарыўся пушчан	
скай прапiскай

Дзякуй, Сцяпан Вiктаравiч, за апошняе iнтэрв’ю,
за Вашу прыродалюбнасць i веру ў светлы лёс бела	
рускай святынi.

Падзенне Белавежскай пушчы
Газета «Белавежская пушча» 1997

На пачатку тысячагоддзя Еўропа была пакрыта су	
цэльным дрымучым лесам. Яшчэ не стукалi па рэй	
ках цягнiкi, не куродымiлi заводы, пад скляпеннямi хра	
маў не гучалi велiчныя харалы. Усё гэта будзе. І ўявiць,
бадай, цяжка, што гэтага магло не быць. Там, дзе сён	
ня стаяць гарады i няспынна вiруе людскi натоўп, за	
лацiлiся сонцам паляны, у халадку глухiх ельнiкаў
хавалiся ў спёку дзiкi ды ў маладой зелянiне грабава	
га лесу цёхкаў салоўка.

 Важкай прыкметай першародных мясцiн быў зубр
— «сучаснiк маманта i пячорнага мядзведзя», якiя
таксама вадзiлiся тут з незапомных часоў. Усiм хапа	
ла травы, вады i паветра.

Жыццё чалавека моцна пацяснiла адвечны лес.
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Прыладамi наступу былi агонь i сякера. Разлога
дзiкай прыроды цягам стагоддзяў адступала, драбi	
лася на выспы	атокi, якiя ў рэшце рэшт цi знiкалi з
аблiчча зямлi, як з пагоркаў вясновы снег, цi абачлi	
ва ашчаджалiся дзеля зберажэння буйнога звера —
на выпадак паляўнiчых забаў альбо проста былi не	
даступныя прагнасцям чалавека i ацалелi.

Белавежская пушча — самы вялiкi ў Еўропе ляс	
ны абшар, што застаўся ад пагiнулай зялёнай Атлан	
тыды Старога Свету... Гэта, аднак, не значыць, што
лёс Пушчы быў бясхмарны. Нагадаем горкую iсцiну:
на працягу гiсторыi Пушчу пiлавалi, вывозiлi i
сплаўлялi. Усiмi даступнымi сродкамi хацелi скарыс	
тацца дзеля асабiстага ўзбагачэння цi папаўнення
заняпалай дзяржаўнай казны. Шалёны ўзятак з «за	
латога дна», якiм бачылi Пушчу, шмат каму кружыў
галаву. Кружыць i сёння.

Уладзiмiр Апанасавiч Д а ц к е в i ч  з тых людзей
Пушчы, хто даўно не мiрыцца з дзiкунствамi яе эксп	
луатацыi, застоем навуковага доследу, маўклiвым су	
зiраннем замест слова праўды i перасцярогi. Ён мае
сваю, адрозную неспакойную думку i ўважае за аба	
вязак даводзiць яе iншым. Ён гаворыць так, як думае.
Даводзiць тое, у чым перакананы. Бог мой! Што можа
быць больш удзячнае для журналiста, як не магчы	
масць данесцi да чытачоў пазiцыю абазнанага абарон	
цы, нераўнадушнага чалавека! У нашым выпадку —
патомнага жыхара Пушчы, вучонага	арнiтолага, аў	
тара шматлiкiх манаграфiй i даследванняў на карысць
захавання Пушчы.

*  *  *
— Трэба глядзець схему i бачыць, як адгалiнаваннi

палескiх балотаў «зайшлi» ў Пушчу. Цэлая сiстэма
балотаў. Цiкава i люба. Усё цесна, хораша спалуча	
на: багны далi жыццё рэкам, рэкi далi жыццё Пушчы.
Але ўвесь грунт цiкавасцi ў тым, што гэтыя багны
маюць адрознае «грамадзянства»: рэкi адных цякуць
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у Балтыйскае мора, рэкi другiх — у Чорнае. Зна	
камiты водападзел, якi робiць пушчанскi рэгiён яшчэ
больш унiкальным, што, дарэчы, заўжды адзначаюць
батанiкi. Тут зямная тайнiца, адвечны гiстарычны
ланцуг: найперш паўстаў раслiнны свет, затым жы	
вёльны, у тым лiку зубр, а пасля ўжо i чалавек пры	
лучыўся. Кнiга вечнасцi!

І вось цяпер, прыканцы ХХ стагоддзя мы на ўсiм
ставiм кропку. У тое, што зрабiла вынiшчальная мелi	
ярацыя, розум адмаўляецца верыць. Але гэта факт.
Белавежская пушча атрымала ад так званых мелiяра	
тараў з поўнае жменi. Усе рэкi, за выключэннем На	
рава, асушаны. Альбо спраставаныя. Цэлая сетка ма	
лых ручаiнак, рачулак, якiя насычалi гэты лес, навеч	
на знiшчана. Наступствы ў нас на вачах. Прапалi
шматлiкiя тыпы лесу: ольсы, груды, саснякi. Няма пад	
росту сасны, пладаноснасць сыходзiць на нуль. Лес
не ўзнаўляецца. Калi нешта недзе трохi вырастае —
адразу ж вытоптваецца, паядаецца. Паглядзiце, год за
годам катастрафiчна падае ельнiк. Ляснiцтвы ўжо
ледзь спраўляюцца з гэтым абвалам. Але каб адзiн
толькi ельнiк... Людзям даводзяць, што, маўляў,
засушлiвы год. Несур’ёзна. Засухi бывалi i раней. І не
такiя. След мелiярацыi — дэфiцыт вады. Дарэчы, не
толькi ў лясах, але i на сельскагаспадарчых землях.
Парушыўся колазварот грунтовай вады. А гэтыя
механiзмы дзейнiчаюць як помпа. Ледзь што — пачы	
наецца. Атмасферныя ападкi не засвойваюцца як ра	
ней, а па сотнях прарытых каналаў коцяцца ў мора.
Людзi здзiўляюцца: раней было ўсё нармальна...

Я не гiдролаг i не ведаю рэцэптаў, што зрабiць, каб
вярнуць нашы багны i рэкi, насыцiць лясы вiльгац	
цю. Магу толькi сумна канстатаваць: вады ў Пушчы,
па вялiкiм рахунку, няма. Рэкi «селi» зусiм, перасы	
хаюць; мяркую, так званым водным артэрыям прый	
шоў поўны канец. Азёраў няма. Ёсць штучныя
сажалкi, якiя ў рэшце рэшт могуць застацца з сухiм
дном. Вось вам яскравы прыклад. Зiма 1996 года. На
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рэдкасць мнагаснежная, не хутка такая будзе зноў.
Вясна — з вялiкай вадой, ападкамi. А стары, вялiкi
вадаём у Перарове так i не набраў патрэбнага ўзроў	
ню. Пра што гэта гаворыць? Дэфiцыт вiльгацi ўжо
такi вялiкi, што лясныя штучныя сажалкi папросту
нежыццяздольныя, на iх няма падстаў спадзявацца.

Асушаны землi i вакол Пушчы — а гэта тысячагек	
тарныя плошчы. Сёння там, бадай, нiчога не родзiць.
Нават шматгадовыя травы расцi не хочуць. Адны
сiтнiкi. Гэта ўжо апустыньванне тэрыторыi. А наво	
кал толькi жывёлагадоўчых фермаў больш за сотню.
Уся нагрузка кладзецца на пушчанскiя ўгоддзi, на гэ	
тыя рэшткi, на гэты ацалелы прыродны пласт.

*  *  *
— Пушчанская драма адбываецца не ўвачавiдкi,

бо гэта вялiкi лес. Аднак тое, што паддаецца назiран	
ням, хвалюе i абурае.

У Пушчы з 50	х гадоў пануе разбойны тып высе	
чак. Лес валяць спрэс, без пэўных правiл i падыхо	
даў. Адзiн распаўсюджаны падыход — слановы. Па
запаведным лесе сноўдаюцца	гудуць шматтонныя
«Кiраўцы». Лес радзее i спусташаецца: за дзесяцi	
годдзi планавых высечак Пушчы нанесена такая вялi	
кая траўма, што падняцца з ёй, бадай, немагчыма.

Бывае, пасля якога	небудзь чарговага наезду ў
Пушчу высокага прыдворнага гаспадарнiка на слы	
ху яшчэ доўга застаецца адна i тая ж фраза пра «за	
латое дно» Пушчы. Уяўляеце, як гэта развязвае рукi
планавiкам	карыстальнiкам! І як балюча б’е па эка	
лагiчнай, ашчаджальнай этыцы, па людзях, якiх «ляс	
гасаўскае мысленне» яшчэ не адолела.

Ёсць падставы спытаць: цi мае права лесагаспадар	
чае ведамства секчы помнiк прыроды, якi нам пакi	
нулi продкi? Патрэбны чалавецтву такi помнiк цi не?
І чаму за чалавецтва адказваюць часовыя людзi? Сён	
ня яны ёсць, заўтра няма.
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Праўда, каб рашэннi выглядалi знешне прыстой	
на, часам падключаюць абслугу — навуковыя арганi	
зацыi, розныя iнстытуты, кафедры. Але ўсё гэта
вельмi далёка ад незалежных ацэнак. Ёсць палiтыка,
курс, напрамак — iх трэба падтрымаць тэорыяй, аб	
служыць практыку. Так нараджаюцца праекты,
канцэпцыi — усё тых жа неўтаймоўных кары	
стальнiкаў.

Я ўжо казаў пра навакольны цiск на Пушчу. Фер	
мы валяцца. Калгасы абанкручваюцца. Таму ёсць за	
дума гэтыя сумежныя тэрыторыi далучыць да Пуш	
чы, стварыць нейкi гаспадарчы кангламерат кштал	
ту канцэрна. На чый рахунак гэта ўсё робiцца, вы
бачыце. Нiчога ж прыродаахоўнага тут няма абсалют	
на! І не прадбачыцца.

Цяпер што да назвы нацыянальны парк. Прабач	
це, гэта падман грамадскай думкi. Нiхто ў толк не
ведае, што такое нацыянальны парк. Разбiлi мана	
лiтны лясны абшар на чатыры зоны. Навошта такое
чынiць, калi хочам зберагчы для нашчадкаў гэты
вялiкi лес? Ён жыве адным бiялагiчным жыццём —
дык i няхай жыве! Іншая справа, што гэта дае ўладам
магчымасць гаспадарыць так, як iм хочацца. Менавi	
та — працягваць лесанарыхтоўкi, а грамадства пад	
манваць iдэяй нацыянальнага парка.

Я бачыў на схемах вылучаныя дзялянкi — так зва	
ная абсалютная запаведнасць. Маўляў, вось вам тое,
што вякамi не забiраюць у прыроды, не кранаюць i
пальцам. Але i тут ашука i крывадушнасць. Гэта бы	
лыя забалочаныя мясцiны, куды не здолеў прабiцца
трактар. Пакуль не здолеў. Хутка здолее, як толькi
падыдзе чарга. Сёння тыя мясцiны маладаступныя i
пакуль што не надта патрэбныя — чорнаальшанiкi,
малатаварны лес уздоўж гранiцы на водападзеле
Ясельды i Нарава i гэтак далей. Астатняя частка Пуш	
чы — больш як 80 адсоткаў — эксплуатуецца. Вы
паглядзiце. Лясны абшар абаймаюць тысячы кiла	
метраў цвёрдапакрытых дарог, трубаправодныя
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шляхi — нафта, газ. Тры вайсковыя базы, адна, ка	
жуць, з радыяцыяй. Вакол Пушчы — сорак пiла	
рамаў, апроч галоўнай, што на сядзiбе. Не паветра ж
яны рэжуць, праўда?

Але паслухайце, што кажуць гаспадарнiкi. Не
мiргнуўшы вокам, яны заяўляюць, што могуць уз	
навiць тыпы гiстарычнага лесу. Яны, бачыце, могуць!
Лепш назавiце, дзе, калi, у якой кропцы планеты гэта
здолелi зрабiць. Справа ў тым, што нiдзе i нiколi.
Калi Заходняя Еўропа засталася без гiстарычных
лясоў, там што, скажыце, калi ласка, не знайшлося
разумных людзей, каб вярнуць iх? Фокус у тым, што
яны i не збiраюцца гэта рабiць, бо гэта ўжо немаг	
чыма. А нашы зухавата пахваляюцца. Маўляў, мож	
на секчы Пушчу. Больш за тое. Не толькi можна,
кажуць яны, але трэба секчы. Гэта што — школа
запаведнасцi?

Вiдавочныя рэчы — невуцтва i вайна.

*  *  *
— Цяпер службы адмiнiстрацыi досыць варухлiва

ўзялiся развiваць турызм. Скажыце, калi ласка, каму
гэта трэба? І што тут можа атрымацца?

Ёсць, напрыклад, Карпаты. Іх пакуль што нiхто з
месца не зрушыў. Іх там маглi апаганiць, загадзiць,
абкрасцi — але яны яшчэ горы. А як з Пушчай?

Я скажу вам самыя горкiя, самыя крыўдныя, можа,
самыя балючыя словы, якiя мушу сказаць. Старажыт	
ная Пушча засталася ў мiнулым. Той лес, якi мы ня	
даўна ўважалi за пракаветна	казачны, велiчны, пер	
шародны, — сёння ўжо страчаны. З пункту гледжан	
ня турыста Пушча не ўяўляе асаблiвай цiкавасцi. Пра
сапраўдны турыстычны прадукт гаварыць вельмi по	
зна. Не будзем крыўдзiць астатнi лес, якi расце ў
Беларусi, — у чым рознiца памiж тым, што пад
Мiнскам цi Асiповiчамi, i гэтым? Я ўтрырую, бо ў мяне
ёсць падставы баяцца: тэмпы зблiжэння абодвух гэ	
тых тыпаў надзвычай iмклiвыя.
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Цяпер пра iншае. Тое, што зараз тут робяць Цiцян	
коў i ягоныя службы, спрабуючы паставiць турызм
на шырокую нагу, — гэта ўсё другi план. Яны рупяц	
ца як мага пашырыць сервiсную базу, абслугу, але не
захоўваюць самае дарагое — Пушчу. Бо дзеля чаго
гэта рабiць, калi першародны гiстарычны лес вось	
вось упадзе канчаткова? Ды яго ўжо няма. Я лiчу, што
няма. Паўвеку я прахадзiў тут, праездзiў i хоць сён	
ня магу даказаць любой камiсii, што ўсё тут затурза	
на i спаганена. Найарыгiнальныя тыпы лесу ўсе ўпалi,
а што ацалела — працягвае падаць катастрафiчна.

А што робяць яны? Налягаюць на гасцiнiцы, рэста	
раны, тэнiсныя корты i гэтак далей. Ды ёлкi	палкi!
Хто сюды паедзе? Усё ж непамерна дорага. Ну пае	
дзе наш ценявiк, каб гульнуць, развеяцца ў цiхiм лесе.
Збольшага ён будзе задаволены. Для «новых» тут не	
шта робiцца. А што для дыдактыкi, для выхавання,
для дапытлiвых дзiцячых душ? Дзе культура, этыка,
веды, любоў да прыроды? Ёсць вальеры, музей. Але
ўсiм зразумела, што гэтага да ўбогасцi мала параў	
нальна з тым, што можна рабiць, каб Белавежскую
пушчу паказаць сапраўды як еўрапейскi рарытэт. А
галоўнае — дзе намаганнi па яе захаваннi як аб’екта
нумар адзiн нашай прыроднай спадчыны? Я вельмi
шкадую, але павiнен сказаць: у Белавежскай пушчы
ўжо няма чаго паказваць турысту.

*  *  *
— Так мяркую не я адзiн. Выказваюцца многiя, але

неяк цiшком, не высоўваючыся. Астатнiя не зважа	
юць або маўчаць. Прычым, маўчаць нашы аўтарытэ	
ты, акадэмiкi. Вы ад iх не пачуеце больш	менш вы	
моўнага, па	грамадзянску смелага адказу, таму што
над iмi пануе палiтычная абстаноўка. Яны пазбаўле	
ны магчымасцi ўголас, адкрыта казаць пра тое, што
думаюць. Асцерагаюцца пераследу. А разумець — ра	
зумеюць, наколькi катастрафiчнае становiшча ў
Пушчы. Часам гэтае разуменне глыбокае i роспач	
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нае. Але каб званiць у званы — не. Яны таксама пры	
стасоўваюцца, нават тыя, здавалася б, каму стае муж	
насцi. Можа, не ведаюць, што рабiць, або разумеюць,
што гэта будзе дарэмнай справай. Што нiчога не зру	
шыш, а толькi сабе зробiш горш. У кожнага свая ра	
цыя, людзi ёсць людзi, бог ты мой...

Дарэчы, спроба вучоных адваяваць Пушчу для на	
вукi была. Спрабавалi надаць ёй статус запаведнiка,
не дапусцiць iдэю нацыянальнага парка. Але гэта былi
адзiнкi. На палiтычным узроўнi iх меркаванне было
адхiлена, усё распланавалi так, каб Пушчу не адда	
ваць.

Канешне ж, клiмат у Пушчы павiнен ствараць эко	
лаг, вучоны, а не нарыхтоўшчык з бензапiлой ды ся	
керай. Бо пытаннi, вартыя глыбокiх навуковых дас	
ледванняў, паўстаюць адно за адным. Аднак яны ўба	
ку ад навукi. І навука за iх не хапаецца. Вазьмiце
гiдралагiчны рэжым Пушчы, аб чым я казаў. Цi тое ж
высыханне ельнiкаў, заняпад раслiннасцi... Маўчан	
не. Маўчыць навука.

Я не ведаю, цi можна яшчэ што	небудзь зрабiць,
каб спынiць абвал Пушчы, запаволiць працэс дэгра	
дацыi i збяднення. У мяне вельмi мала надзеi. Пера	
мены да лепшага магчымыя хiба што ў выпадку, калi
ў Беларусi наступяць палiтычныя змены. Стварэнне
нацыянальнага парка было рэжымна	палiтычным ра	
шэннем i нiяк не навуковым, не дэмакратычным.
Пушчы не патрэбны нацыянальны парк. Тут павiнен
быць запаведнiк, дзе б гаспадарыла навука. І не та	
кая, каб сядзець ды шчыкаць пацiху што	кольвек для
дысертацый. А навука сапраўдная, моцная, з iмёнамi
i аўтарытэтамi. Не служка, а ўсяцэлае гаспадарства.
Дзякуй Богу, сёння нашыя iнстытуты клепяць пама	
лу маладыя кадры. Вось хай яны i прыходзяць у Пуш	
чу. З iншымi падыходамi i задачамi. З надзеяй заха	
ваць Пушчу. Перш	наперш захаваць. Карыстацца,
але ж не так. Секчы, але сем разоў адмераўшы. Ня	
хай яны, эколагi, скажуць лесагаспадарнiкам: «Калi
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ласка, вазьмiце. Але тое, што можна». Трэба, каб
кiраванне было ў руках эколагаў. Я веру ў сумленне
новых людзей у Пушчы. Я веру ў розум тых, хто ат	
рымае тут сапраўдную свабоду дзеянняў на збера	
жэнне Пушчы.

«Паляваннi» на зубра
З НАЧНОГА ДЗЁННIКА.
ГАСЦIНIЦА НАЦЫЯНАЛЬНАГА ПАРКА
«БЕЛАВЕЖСКАЯ ПУШЧА»

1999

У Камянюках, сядзiбе нацыянальнага парка, мне
параiлi завiтаць на размову да чалавека, якi сёе	тое
хацеў бы сказаць журналiсту незалежнага выдання.
Я выказаў узаемнасць, i назаўтра мы сядзелi насуп	
раць адзiн аднаго. Я спытаў, цi магу рабiць запiс на
дыктафон. Мой суразмоўца адказаў, што ён не суп	
раць, але прозвiшча ў друк папрасiў не даваць. «Зрэш	
ты, глядзiце самi, я не баюся».

— У мяне ёсць дакладныя звесткi, калi забiвалi нез	
бракаваных зуброў, — пачаў суразмоўца. — Усё да	
кументальна зафiксавана: дзе, як i што адбывалася.
І хто пры гэтым прысутнiчаў. Усё ж рабiлася ў iх на
вачах, у гэтых сяброў	прыродаахоўнiкаў, некаторых
Вы ведаеце. Яны зверху атрымалi дазвол, а пасля ўжо
дазвалялi самi.

— Як, з Мiнску, з мiнiстэрства нiхто не прысутнi	
чаў? А з Брэста, з камiтэта прыроды?

Суразмоўца на гэта развёў рукамi. Маўляў, так,
нiкога.

— Мае запiсы маюць крыху спецыфiчны характар,
— працягваў ён. — Гэта зацемкi ў дзённiку. Вы спа	
чатку паслухайце. Гэта, мяркую, важна для Вас. Ёсць
канкрэтныя даты, калi забiвалi менавiта незбра	
каваных жывёлін. Афiцыйна — як збракаваных i без	
надзейных. Я гэта фiксаваў для сябе. А расказваю Вам.



33

— Добра. Страляць здаровых — навошта? Гэта
неяк падвышае трафейныя кошты?

— Канешне. Цана можа быць стандартная, але
таму, хто дазволiў забiць здаровага зубра... Вы разу	
мееце?

— А хто мог дазволiць гэты гешэфт? Дырэктар
парка?

— Навошта? Бярыце нiжэй.
— Усё на такiм, загонным узроўнi?
— А я Вам пра што? Яны ж з гэтага маюць!
— У сваю кiшэню, вядома?
— Канешне. А навошта ж было б яму гэтым зай	

мацца? Немцу якому аддаваць — за проста так?
— А немцу выгадней забiць менавiта здаровую

жывёлiну?
— Дзiва што! Гэта яму даспадобы — застрэлiць на

выбар.
— На выбар? Страляць у здаровага зубра?.. Зна	

чыць, з’ява гэтая мае месца? Шчыра кажучы, я заў	
сёды пiсаў пра гэта з аглядкай, да канца не верыў.

— Каб гэта быў факт, трэба мець нейкi дакумент.
— Якi ж дакумент? — сцямiў я. — Адкуль ён можа

быць? Гэта выключна на асабiстай дамоўленасцi...
— Ёсць крынiца iнфармацыi, але я не магу наз	

ваць, хто. Дый цi так гэта важна? Я Вам кажу вы	
ключна як журналiсту, Вы павiнны такое ведаць.
Мы можам пайсцi дахаты, калi Вы скажаце... Калi
захочаце запэўнiцца. Ён пацвердзiць гэты факт. Я
папярэдзiў яго.

— Цi можна з гэтай падставы казаць, што выбiваец	
ца элiта зуброў?

— Іменна так. Чамусьцi пад кулю трапляюць час	
цей за ўсё самкi, здаровыя i маладыя.

Суразмоўца роспачна ўздыхнуў, падлiў у кубачкi
духмянай гарбаты з пушчанскiх зёлак. Я падтрымаў
паўзу, стараючыся асэнсаваць пачутае.

— Гэта што! — Махнуў рукой суразмоўца як на
падставы не самыя iстотныя i тут жа дадаў з цвёрдым
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акцэнтам: — Хутка зверу тут месца зусім не будзе.
Я чакаў працягу.
 — Колькасць аленя iмклiва падае. Як бачыш

будзе каля нуля. Гэта я вiтаю. Ён тут, можа, i не
патрэбны.

— Выядаецца Пушча? — здагадаўся я. — А ка	
бан?

— Кабан? Ён будзе выбiты таксама. Папуляцыя
моцна папсаваная. Гэта ўжо, так бы мовiць, не кабан,
а паркавая жывёлiна. Яго ж тут круглы год кормяць.
Ён перайначыўся экстэр’ерна. Ужо з дамешкамi
свойскай свiннi. Масавыя метысы. Іх тут разгадавалi
на мяса. Метысы смачнейшыя.

— Для начальства разгадавалi?
— І для начальства. Для Машэрава i Кiсялёва, на	

прыклад, смалiлi маладых метысаў, я ведаю даклад	
на. Хутка iх перастануць кармiць, бо не стае ўжо кор	
му, на гэта грошай няма. Збожжа яшчэ трохi заста	
валася, але яго крадуць на самагон. Кабан пойдзе з
Пушчы. У поле, на культурныя пашы, на асушаныя
лугi — шукаць пракорму. А як выйшаў... Словам,
дзiкоў не будзе нi ў Пушчы, нi за яе межамi. Вы ведае	
це, вышкi цяпер не працуюць, у Пушчы голадна. З
восенi, на пачатку зiмы яны пачнуць выходзiць. А як
выйшаў... Там iх, канешне ж, прыстрэляць.

 У вокны глядзела густая шэрая цемень. Мой су	
размоўца запалiў святло, заторгнуў фiранку.

 — Наогул, гэта дзiкае паляванне. Нiякiя законы
не дзейнiчаюць. Паляўнiчага таварыства няма. Было,
цяпер няма. Гадоў дзесяць да гэтага iшло. Поўны
гармiдар. Людзi ўжо маюць добрую зброю, ёсць на	
рэзныя стрэльбы, з оптыкай, з прыборамi начного
бачання — адным словам, рабi што хочаш, абы фай	
на страляла... Так што размалоцяць як бачыш! А яны
выходзiць пачнуць... Якiх не застрэляць, тыя здох	
нуць. Бо не прыстасаваныя, iм цяжка. Памiраць бу	
дуць самкi, хоць iх засталося i так няшмат. Вяпрук
не мае такога значэння як самка, а самку лягчэй зда	
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быць: хто ж страляе ў падсвiнка, якога яна вядзе? —
страляюць у самку.

Ахвотных цяпер — каб хацеў, не схаваешся. За	
раз хлынулi гэтыя наваяўленыя. Тая самая партна	
менклатура, якую ўзняла хваля бiзнесу. Дарожкi
сюды ходжаныя. Раней ехалi босы, а цяпер i ўся ша	
раговая хэўра валiць. Год	два пасядзелi ў офiсах, маш	
ну набiлi — давай шукаць прыгодаў. Я наогул не ве	
даю, калi яны працуюць. Мясцовыя ж гэта ўсё бачаць,
дзiвуюцца з таго, што такiя вялiкiя грошы ў гэтых ма	
лакультурных, ачмурэлых з багацця людзей. Адны
староняцца, iншыя наадварот, iдуць да iх у абслугу.

Сёння гэта — Вы ведаеце — усё часцей называец	
ца мудронымi словамi «экалагiчны турызм». Але мне
нiчога такога не трапiлася пакуль што на вочы, каб
сказаў: ну во, экалагiчны турызм. Нiводнага факта!
Хацеў бы — не ўбачу.

— Чаму ж? Пахадзiць каля вальераў ахвотныя заў	
сёды знаходзяцца. Дый на экалагiчны турызм ставiць
Еўропа.

— Можа, гэта i неблагая перспектыва, але Еўропа
не хоча бачыць сапраўднага стану рэчаў. Каго ўва	
жаць за такога турыста? Багатага бiзнесоўца або за	
бяспечанага чалавека, што прыехаў сюды з шалаўлi	
вай кампашкай пап’янстваваць, забiць таго ж кабана
або палавiць рыбу? У гэткiм разе хiба што... Але пiкнiк
у Белавежскай пушчы — гэта ўсё, да чаго дайшлi
мазгi нашага начальства. Што нi робiцца, то ўсё ж
пад гэтую марку. І бяруцца смеласцi называць гэта
«экалагiчным турызмам». Пушча ўся ў пiлавiннi.
Пiларамы кругом. На добры лад, трэба ўсю гэтую гас	
падарку разам з адмiнiстрацыяй гнаць адсюль у тры
шыi, калi хочам захаваць Пушчу.

Суразмоўца ўважлiва паглядзеў на мяне, запытаў:
— Вы са мной згодныя? Можа, я ўжо надта разма	

хаўся, як гаворыць сусед?
— Наадварот, Вы кажаце святую праўду. Працяг	

вайце. Гэта мужная пазiцыя сапраўднага белавежца.
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— Акупацыя, разумееце. Не прадыхнуць. Куды
гоняць наш лес? Трэба як мага адлучыць ад Пушчы
ўсю гэтую набрыдзь. Лесагаспадарку i лесагаспа	
дарнiкаў — прэч з Пушчы! Камерсантам, якiя прый	
шлi сюды з пiламi, лесавозамi, бiзнес	планамi i ўсiм
сваiм гэтым прыладдзем, — прэч з Пушчы! Паказаць
на дзверы i паставiць жалезны шчыт. Паляваннi,
замежныя туры — прэч з Пушчы! Інакш не заста	
нецца нi звера, нi... страшна сказаць — нас, самiх
белавежцаў тут не застанецца. Уяўляеце, нам, ка	
рэнным пушчанцам, не знойдзецца месца ў вялiкай
Пушчы. На пнеўi пачнуць вырастаць дачныя селiш	
чы, у лепшых месцах — асабнякi наваяўленых. Пой	
дзе такi гандаль!

— Каб гэты вялiкi гандаль не здарыўся, што мне
зрабiць? Сёння, калi вярнуся ў гасцiнiцу?

— Напiшыце, што я сказаў.
Мы дапiлi гарбату. Час быў позні. Я рушыў за дзве	

ры, за ганак пад’езда, у цемру восеньскай ночы.

Альберт Швейцар у...
Белавежскай пушчы
ГУТАРКА З ПРАФЕСАРАМ
АЛЯКСАНДРАМ НIКОЛЬСКIМ (МАСКВА)

Газета «Белавежская пушча» 1998

Лёс вялiкага гуманiста наўрад цi калi перасякаўся
з вялiкiм лесам. Пра гэта нiчога нам невядома.
Прынамсi, з даступных крынiцаў. Аднак ёсць выдат	
ныя падставы значыць такую повязь. Погляды
А.Швейцара, акумуляваныя ў панятак «багавей	
лiвасць перад жыццём», вельмi надзённа пераклi	
каюцца з сучаснай практыкай прыродаахоўнасцi,
асаблiва што датычыць запаведнiкаў — асаблiва
«багавейлiвых» тэрыторыяў.

З Аляксандрам Нiкольскiм, маiм суразмоўцам i



37

даўнiм знаёмым, прафесарам кафедры сiстэмнай эка	
логii Расiйскага унiверсiтэта Дружбы Народаў я су	
стрэўся ў Кiеве падчас мiжнароднай школы	семiна	
ра «Любоў да прыроды», якую прыканцы мiнулага
года ладзiў мясцовы культурна	экалагiчны цэнтр.
Аляксандр Аляксандравiч гэты раз аказаўся не
толькi носьбiтам «багавейлiвай канцэпцыi», але не	
чакана патрапiў у цэнтр дыскусii вакол гэтай самай
канцэпцыi, якая пачалася акурат з артыкула вучо	
нага ў часопiсе «Пра эка» («Ахова дзiкай прыроды»)
пад назвай «Этыка багавейлiвасцi перад жыццём як
канцэпцыя запаведнай справы». У ёй спадар Нiколь	
скi пiша:

«Запаведнiкi i нацыянальныя паркi ёсць тым
месцам, дзе л ю б о е  жыццё мае асаблiвы статус
i пануе дух багавейлiвасцi перад жыццём...»

«Аналiз дзейнасцi запаведнiкаў i нацыянальных
паркаў паказвае, што iснуюць тры напрамкi, калi
дапускаецца знiшчэнне жывёл або раслiн на iх
тэрыторыi: 1) дзеля навуковых мэтаў; 2) дзеля
мэтаў рэгулявання колькасцi асобных вiдаў i 3)
дзеля рэкрэацыйных мэтаў, звычайна ў форме
арганiзацыi платнага палявання. ...У большасцi
выпадкаў такая аргументацыя не вытрымлiвае
крытыкi: 1) збор навуковага матэрыялу ў запа�
веднiках зазвычай не больш апраўданы, чым на
суседнiх, неахоўных тэрыторыях (...); 2) iерархiя
вiдаў паводле iхняй «карыснасцi» прынцыпова су�
пярэчыць задачам запаведнiкаў i нацыянальных
паркаў, бо iхняя рэпрэзентатыўнасць вызначаец�
ца найперш не тым, колькi ў iх «карысных» вiдаў,
а тым, наколькi поўна захаваная п р ы р о д н а я
экасiстэма; 3) арганiзацыя паляванняў, якая за�
ахвочвае насалоду забойства, справа не больш
прыбытковая, чым шматлiкiя iншыя формы баў�
лення часу наведнiкаў, хоць нярэдка i менш тур�
ботная».
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«Хочацца напомнiць некаторым рухавым ды�
рэктарам, што запаведнiкi — гэта не акцыянер�
ныя таварыствы. Не вiна шараговых падатка�
плацельшчыкаў, што вам мала плацяць. Але мы
плацiм падаткi не дзеля таго, каб вы эксплуата�
валi прыродныя рэсурсы, якiя мусiце самi ж ахоў�
ваць».

«Прынцыпова i важна, каб мясцовае насельнiц�
тва ведала, што на ахоўнай прыроднай тэрыто�
рыi пануе дух багавейлiвасцi перад жыццём, каб...
ставiлася да запаведнiка так, як у традыцыйна
рэлiгiйных краiнах ставяцца да храма».

«Асновай канцэпцыi арганiзацыi запаведнiкаў
i нацыянальных паркаў павiнна стаць э т ы к а
б а г а в е й л i в а с ц i  п е р а д  ж ы ц ц ё м ,  найбольш
глыбока распрацаваная ў Альберта Швейцара».

В. ДРАНЧУК .  Чую знаёмае, Аляксандр Аляксанд�
равiч. Не знаходзiм «прарока» ў сваёй Айчыне...

АЛЯКСАНДР НIКОЛЬСКI.  Швейцар выказаў тыя сло	
вы, якiя я хацеў пачуць. Мая пазiцыя была дзесьцi
блiзкая. Магчыма, не хапала пэўнасцi. Што надзвы	
чай iстотна, тут не проста багавейлiвасць перад жыц	
цём, а менавiта — этыка багавейлiвасцi.

I другое: патрэбен быў аўтарытэт. Швейцар не	
сумнеўны аўтарытэт. Не толькi таму, што гэта
выбiтная асоба, а таму што ён подзвiгам свайго жыц	
ця даводзiў тое, пра што пiсаў. Як ведаеце, ён пае	
хаў у Афрыку i там арганiзаваў дзiцячы шпiталь. З
пункту гледжання «нармальных» жаданняў, гэтая
акцыя была нiбыта й залiшняй. Здавалася б, чаго
яшчэ не ставала чалавеку, талентаў якога хапiла б i
на некалькiх. Ён быў выдатны багаслоў, блiскучы
музыкант, фiлёзаф. Нарэшце, цудоўны лекар, якi
закончыў медычную ўстанову i меў шмат лекарскiх
практык. Але, як бачым, гэтага яму было мала. Зай	
мала штосьцi большае, абагуленае пасля ў этыку
пашанотнасцi перад жыццём. Вялiкi прынцып ён
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мусiў рэалiзаваць на прыкладзе свайго лёсу: пака	
заць, што гэта не якi	небудзь тэарэтычны, фiлязоф	
скi пастулат, а лад жыцця.

 В. Д. Тым самым Швейцар займеў сабе поўнае
права гэта даводзiць.

 А. Н. Так, на ўсякае слова трэба мець маральнае
права. Мала сказаць, трэба падмацаваць яго дзеян	
нем. На гэты конт ёсць класiчны прыклад Iсуса Хры	
ста, якi свядома пайшоў на крыж. Стварэнне дзiцячай
клiнiкi ў афрыканскай краiне — таксама свядомы, у
нечым «крыжовы» акт. Швейцару мала было прамаў	
ляць, ён пайшоў на канкрэтны прыклад.

 В. Д. Гэты прыклад Вы спрабуеце прывязаць да
запаведнай справы. Як, на Вашу думку, тут сло�
вы стасуюцца з дзеяннем?

 А. Н. Мяркую, што ў запаведнiках i нацыянальных
парках павiнны працаваць такiя людзi, якiя ў найболь	
шай ступенi адпавядалi б гэтай канцэпцыi. Іхнi лад
жыцця павiнен быць у поўнай згодзе з этыкай
багавейлiвасцi перад жыццём. Нават у дробязях, без
кампрамiсаў i выключэнняў. Дарэчы, кампрамiс, я
лiчу, немагчымы наогул. Неэтычныя ўчынкi нельга
зрабiць больш альбо менш этычнымi. Іншая справа,
што на тое цi iншае дзеянне яны вымушаныя iсцi, але
ў такiм разе трэба адкрыта прызнацца ў яго неэтыч	
насцi.

 В. Д. Мы закранаем, бадай, цi не самае балючае
месца. Бываючы ў Пушчы, я сутыкаюся якраз з
тым, што ёсць да дзёрзкасцi грубым адступлен�
нем ад этычных запаведзяў Швейцара. Адзiн яск�
равы прыклад. Уявiце, што Вы ў музеi прыроды
нацыянальнага парка. Агледзелi стэнды з экспа�
натамi, паслухалi шмат цiкавага i, стараючыся
не парушыць гэтае добрае ўражанне, спускаеце�
ся з другога паверха на першы. I вось тут, лiчыце,
у самым сэрцы запаведнiка, вам прапануюць
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купiць шкуру зубра. Прычым, нiхто нiчога не тлу�
мачыць. Думай, што хочаш, вырашай сам...

 А.  Н. Нельга так. I быць не павiнна. Ёсць грань, якую
нельга пераходзiць. Не маем права. Як бы цяжка не
было. Хтосьцi ўчора тут выступаў i казаў, што ўсё —
iдзём на дно. Засталося выжываць. Я разумею, бо i
сам не пачуваюся на вяршынi дабрабыту. Аднак з гэ	
тага нiчога не выцякае. Ёсць грань... Вам ужо знаёмы
прыклад з Саяна	Шушанскiм запаведнiкам у Расii.
Дырэктар сам выступiў з iнiцыятывай валютных па	
ляванняў на сiбiрскага горнага казла. 1600 долараў
за аднаго — i выйсце з тупiка. Але паглядзiм iнакш.
Калi ты прадаеш тое, што павiнен ахоўваць, — пакiдай
працу. Ты не прыгодны быць на гэтым месцы. Тут
нельга дапускаць кампрамiса.

Я не выключаю наогул камерцыйную дзейнасць у
запаведнiку. Арганiзуй навуковы турызм, займiся вы	
давецкай працай, вырабам адзення з сiмволiкай —
хустачак, маечак, шапачак i г. д. На здароўе! Пад	
ключы розум, круцiся. Толькi не хавай сумлення, не
страляй.

На жаль, бяда нашых запаведнiкаў у тым, што да
гэтага часу большасць iх ачольваюць людзi, загарта	
ваныя на гаспадарцы, на рэсурсавым падыходзе —
лесаводы, паляўнiцтвазнаўцы...

В. Д. Яшчэ — былыя старшынi калгасаў, саўга�
саў, дырэктары «сельгасхiмii»...

А. Н. Тое не iх вiна. Iх так навучылi, ад iх патрабу	
юць, яны ўжо з такiм светапоглядам. Але калi я пра
гэта чую зноў i зноў, прабачце, мне нецiкава.
Нецiкава, што ў Саяна	Шушанскiм запаведнiку ды	
рэктар не знайшоў iншага спосабу знайсцi грошы.
Мне iх таксама не хапае, але ж я не крычу пра гэта
на ўсiх скрыжаваннях. Я спрабую вырашыць гэтую
праблему так, як можа дазволiць сабе вучоны...

Гадоў колькi таму я браў удзел, рыхтаваў заяўку
на прысваенне Пушчы статуса аб’екта сусветнай пры	
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роднай спадчыны. Польшча мела гэты статус, а Бе	
ларусь — не. Як жа так? Беларуская Пушча была i
нашмат лепш захаванаю, i значна пераўзыходзiла
польскую сваiмi памерамi. На жаль, мушу сказаць,
што ў Беларусi тады я не адчуў вялiкага энтузiязму,
каб гэтую iнiцыятыву як мага рухаць, адкрывацца
свету, хоць бяспройгрышнасць варыянта, здавалася
б, была вiдавочнаю.

Дык вось, маючы сёння такi высокi статус, гандля	
ваць шкурамi зубра вельмi нягожа. Калi ёсць, да	
пусцiм, праблемы з колькасцю статку, знайдзiце маг	
чымасць прадаць, падарыць, але не трэба страляць.
Ды яшчэ ладзiць такi неэтычны продаж. Захавайце
чыстымi рукi. Захавайце твар краiны!

Дарэчы, я ведаю, што сёння дэмакратыя ў Беларусi
ўсяляк спрабуе адстойваць прынцыпы суверэнiтэту
як самастойнай еўрапейскай дзяржавы. У гэтай спра	
ве сiмволiка мае выключна важнае значэнне, трэба
толькi ўмела яе падаваць i нi ў якiм разе не раскiдвац	
ца сiмваламi...

В. Д. Мы з Вамi крыху закранулi палiтыку. Я пры�
гадваю, як нязгодныя вучоныя рашэнне аб перай�
начаннi запаведна�паляўнiчай гаспадаркi ў нацы�
янальны парк называлi палiтычным рашэннем.
Жыццё паказвае, што сапраўды ўладныя струк�
туры, апелюючы да прыродаахоўных вартасцяў,
адхiлiлi iдэю запаведнiка, каб не надта саступаць
у правах. Сёння Белавежская пушча цалкам пад�
кантрольная вузкаму колу людзей, не абцяжара�
ных швейцараўскiм светапоглядам.

А. Н. Калi я быў народным дэпутатам СССР i началь	
нiкам глаўка, я сваiм подпiсам падтрымаў рашэнне
ўрада, каб Белавежская пушча стала нацыянальным
паркам. Так што ў гэтай гiсторыi ёсць i мая несумнеў	
ная доля вырашальнага голасу. У Беларусi, мне зда	
валася, былi рэальныя падставы, каб зрабiць усё год	
на i правiльна. На той час Беларусь уяўлялася



42

рэспублiкай, дзе лёгка засвойваюцца добрыя iсцiны i
прыжываюцца ўзоры цывiлiзацыi. Думалася, дзе, як
не ў Беларусi нацыянальны парк раскрыецца ў сваiх
лепшых якасцях. Можа, я дапусцiў прастадушнасць
i залiшнi аптымiзм, але гэта рабiлася шчыра, з вялiкай
сiмпатыяй да вашай рэспублiкi. Па	другое, на
тэрыторыi былога Саюза i да гэтага часу застаецца
дэфiцыт такой арганiзацыi ахоўнасцi, пры якой бы
не адчужалася насельнiцтва. Гэта як адзiн з аргумен	
таў «нацыяналiзацыi» ахоўных тэрыторый. Але спра	
ва ў рэшце рэшт не ў тым, што i як называецца. Нацы	
янальны парк зусiм не парк культуры i адпачынку. I
тут, як i ў запаведнiку, турысты маюць права хадзiць
толькi тымi сцяжынамi, дзе iм дазволена. Праўда, пры
ўмове — калi парк правiльна i добра арганiзаваны.
Прызнаюся, гэтая ўмова была для мяне найiстотнай.

В. Д. Напраўду, справа не толькi ў тым, якi ста�
тус надаць. Важна, як гэта ўвасабляецца на прак�
тыцы, у чыiх руках знаходзiцца тая цi iншая ахоў�
ная тэрыторыя, наогул, якая ў краiне пануе
палiтыка.

А. Н. Пытанне застаецца надзённым. З сённяшняй
практыкi расiйскiх нацыянальных паркаў я ведаю, што
яны, на жаль, не выконваюць сваёй задачы. Як былi ў
Федэральнай службе аховы лесу, так яны там i зна	
ходзяцца, а гэта няправiльна. Павiнна быць адпавед	
нае ведамства пры Мiнпрыродзе альбо камiтэце, а най	
лепш — асобны дэпартамент па ахоўных тэрыторыях
у структуры Кабiнета мiнiстраў. Я не ведаю, як у вас у
Беларусi, а ў Расii сiтуацыя парадаксальная.

Праўда, даходзiла iнфармацыя па нейкiх каналах i
да нас, што на беларускiя запаведнiкi накiнулi планы
паставак, розных збораў, нарыхтовак i гэтак далей.
Калi гэта так...

В. Д. На жаль, так. Спускалiся адпаведныя цыр�
куляры з Кiраўнiцтва спраў прэзiдэнта, якому
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цяпер падпарадкуюцца нашы эталоннныя тэры�
торыi.

А .Н. Абсалютна бязграматная пазiцыя, што ў прын	
цыпе недапушчальна! I тут, дарэчы, не мае значэння,
запаведнiк гэта цi нацыянальны парк.

В. Д. Ёсць i закон, якi гэта выключае.
А. Н. Насуперак Цыцэрону, пад законы трапляюць

не ўсе. Уладная воля парушыла не толькi закон. Тут
i мараль, i традыцыi. Ды i сама назва, iмiдж — нацы	
янальны парк. Нацыянальны ў тым сэнсе, што гэта
нацыянальнае багацце. Здабытак, якому няма роўнi.
Я люблю расказваць пра стан i арганiзацыю нацыя	
нальных паркаў у Злучаных штатах. Асаблiва, калi
нашы спрабуюць рабiць грошы на ўсiм, на чым па	
пала. Вось, маўляў, арганiзуем турызм i будзем з
гэтага карыстаць. Там не так. Па нацыянальнаму
парку ЗША сярэднiх памераў за год праходзiць
прыкладна каля мiльёна турыстаў. А iнфраструк	
тура, якая забяспечвае турыстычны канвеер, скi	
равана не на тое, каб рабiць грошы, а на тое, каб
максiмальна спрыяць зручнасцi турыстаў, i на тое,
каб яны не разнеслi, не растапталi гэты запаведны
асяродак. У ЗША на турызме зарабляюць усяго 10
адсоткаў да свайго гадавога бюджэта. Астатняе ад	
пускае федэральны бюджэт. Працуе таксама меха	
нiзм размеркавання. Бо ёсць паркi менш дасягаль	
ныя i больш дасягальныя, у адных менш турыстаў,
у iншых больш. Таму гэтыя 10 адсоткаў размярко	
ўвае адпаведная камiсiя кангрэса. Адным словам,
галоўнае тут не ў зарабляннi грошай, як памыляюц	
ца многiя, а ў тым, каб забяспечыць этычна ўзважа	
ную, неадчужальную абслугу турыстаў. Я падкрэс	
лiваю гэтае слова — неадчужальную. Трэба iмкнуц	
ца, каб людзi мелi належны доступ да нацыяналь	
най святынi i каб на запаведнiках i нацыянальных
парках улада рабiла не грошы, а прыродаахоўную
палiтыку.
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В.Д. Без паставак, нарыхтовак, стральбы...
А.Н. Нiякай стральбы катэгарычна быць не павiн	

на! Як не можа быць анiякiх дабравiдных на тое пад	
стаў. Гэта нонсэнс. Бо, зноў жа, i запаведнiк, i нацы	
янальны парк ёсць тым месцам, дзе прынцып этыкi
багавейлiвасцi перад жыццём мусiць захоўвацца
неўнiкнёна. Калi ты дырэктар i табе дрэнна i ты не
можаш зарабляць нi на чым лепшым, апроч паляван	
ня цi iншай сумнiўнай дзейнасцi, — здай свае паўна	
моцтвы, ты не адпавядаеш сваёй пасадзе.

В.Д. Ваша рацыя, спадар Нiкольскi! Я нiчым не
магу запярэчыць Вам i Ваш «экстрэмiзм» падзя�
ляю цалкам. Больш за тое. Я ўпэўнены, што баль�
шыня людзей, якiя працуюць на ахоўных тэры�
торыях, ёсць такiмi ж швейцараносьбiтамi. Але
нам з Вамi трэба ведаць, як гэта ўсё выглядае ў
жыццi. Вы ўжо часткова сказалi пра кадры, што
праводзяць «генеральную лiнiю». Да таго ж, не�
каторыя не тое што пра этыку багавейлiвасцi
перад жыццём — самую элементарную мiжчала�
вечую цьмяна ўяўляюць. Бывае такое, кажу гэта
з вопыту...

А.Н. З часам многае зменiцца. Прыйдуць iншыя
людзi. Важна падтрымаць волю да лепшага. I вось
тут, памятаеце? — спачатку было слова... Шмат	
лiкiя праблемы, а iх незлiчонае мноства, абавязко	
ва адступяць, будуць няўхiльна высвечвацца прэсай.
Вось i я трымаю Вашу газету, гэта таксама дае на	
дзею. Вы заснавалi незалежнае выданне, абвясцiлi
яго прыродалюбным, асветна	публiцыстычным.
Вельмi слушна, мяне гэта радуе. Я абавязкова пака	
жу Вашы нумары сваiм студэнтам. Я хачу, каб яны
верылi ў сiлу слова i старалiся памнажаць яго,
насычалi ведамi i эмоцыяй. Я жадаю ўсiм Вашым
чытачам веры i аптымiзму. Будзеце ў Пушчы, нiзка
кланяйцеся за мяне сусветнай спадчыне. Але галоў	
нае — беражыце яе.
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Калi гэта «поспех»
i «творчая ўдача»,
дык што такое сумленне?
СЛОВА НА ПРЭЗЕНТАЦЫI ДАКУМЕНТАЛЬНАЙ
ВIДЭАСТУЖКI «ВЯЛIКI ЛЕС» (РЭЖЫСЭР ЛЮД ГЕДРАВIЧУС).
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПАРК «БЕЛАВЕЖСКАЯ ПУШЧА»

Люты 1998

Выбачайце, што я мушу гаварыць, перасiльваючы
хваляванне; можа, нiхто не хвалюецца зараз так, як
хвалююся я. Але хвалююся не ад таго, што ўбачыў у
кадрах хвалюючую праўду. Я б гэтага вельмi хацеў i
шчыра вiтаў — каб усiх нас магла ўсхваляваць праў	
да пра Пушчу, каб сёння мы радавалiся прарыву сум	
лення i добрай волi дзеля выратавання Вялiкага лесу.
Гэтай падставы, на жаль, у мяне няма, i я вельмi рас	
чараваны. Я шкадую, што з	пад рукi таленавiтага i
чуйнага да прыроды i хараства рэжысэра выйшла
фальшыўка, у лепшым разе — рэкламны ролiк, яко	
му б я не даў месца i ў школьнай фiльматэцы з прычы	
ны ягонай кан’юнктурнасцi.

Я хвалююся з	за таго, што гэта быў проста выдат	
ны шанец. Але ўлада, баючыся праўды, выхапiла яго
з чужых рук, прымянiўшы стары метад: цэнзуру. Са	
мае непрыстойнае i ганебнае — што аб’яднанне «Тэ	
лефiльм» i ўся яго творчая «брацiя» ўмылiся гэтым
брудам. Сёння яны — i Гедравiчус, i Жыгалка — пры	
ехалi сюды, як нiчога не адбылося. Спробу сказаць
хоць слова, паўслова праўды прыдушылi, як душаць
тут i саму Пушчу. А яны робяць выгляд прыстойнасцi.
Калi гэта «поспех» i «творчая ўдача», дык што такое
для нас сумленне? Я рашуча адмяжоўваюся ад усiх вiн	
шаванняў, якiя тут прагучалi. У лепшым выпадку —
я спачуваю.

У цiтрах вы бачылi, хто аўтары фiльма. Рэжысэр
тут выступаў. Такi рэспектабельны, герой дня. Нiхто
не прадставiў, аднак, аўтара сцэнарыя. У цiтрах гэта
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Валеры Пушчын. Але ён тут. І зараз выступае перад
вамi, гэта я i не я. Чаму нехта Пушчын, а не Дранчук?
Таму што я ўратаваў сваё iмя. Я выхапiў яго з гань	
бы, якой пакрыўся гэты кiнатвор. На сярэдзiне здым	
каў я выказаў свой пратэст, адмовiўся ад далейшага
ўдзелу i запатрабаваў зняць маё прозвiшча. Я не пры	
няў i прызначанага мне ганарару.

Я разумею, можна, захацеўшы, уратаваць сваё
прозвiшча. Куды цяжэй уратаваць нашу Пушчу ад
прыстасоўнiкаў i лжацоў.

Дазвольце колькi слоў пра тое, што адбылося. Па
прапанове творчага аб’яднання «Тэлефiльм», даклад	
на галоўнага рэдактара Ўладзiмiра Сцепаненкi, я на	
пiсаў да планаванага вiдэафiльма сцэнарый. Яшчэ да
таго, як брацца за пяро, памiж намi была ўмова цi
джэнтльменскае пагадненне, што гэта будзе праўдзi	
вая i непрыгладжаная стужка. З экалагiчнымi пагро	
замi, небяспекамi, драмамi, якiя не толькi перажыла,
але i перажывае Пушча. Я настойваў на гэтым пунк	
це. Бо ведаў, адчуваў, што можа быць. Сцэнарый
прынялi без заўваг, больш за тое, ацэнкi пераўзышлi
мае чаканнi, яны давалi мне гонару. Было падпiсана i
пагадненне. Двойчы сустракаўся з Гедравiчусам.
Былi нармальныя стасункi, гаворкi, як зрабiць стуж	
ку праўдзiвай, вострапублiцыстычнай — на гэтым па	
лягала iдэя.

Што задумвалася зрабiць? Якiм бачыўся гэты фiльм
ад самага пачатку? Найперш праблематычным —
фiласофiя жорсткiх стасункаў, так сказаў бы. Канеш	
не, прыгожым — лiрыка, маляўнiчасць. Але галоў	
нае — прасачыць, паказаць шлях Пушчы на мяжы
тысячагоддзяў. Да чаго прыйшлi, якая будучыня. У
чым сiндром дэградацыi. Чаму бяднее, падае Пушча.
І хто ў тым вiноўца. Пра ўсё гэта трэба было казаць,
падсумоўваць. Блiскучы шанец — сказаць на мове
кiнапублiцыстыкi. Сцэнарый не абыходзiў вострых
вуглоў, прыкладам, лесанарыхтоўкi ў Пушчы, пла	
навае знiшчэнне бiялагiчнай унiкальнасцi — пытан	
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не з пытанняў, быць або не быць... Замест гэтага —
вы толькi што бачылi: багацце i велiч, вось гэта фло	
ра, а гэта фауна...

Я не мог нават блiзка ўявiць, што партнёры здоль	
ныя ў любы момант апрануць фартушкi афiцыянтаў i
гнутка дэфiляваць перад чыноўнiкамi. Вельмi стара	
лiся! Начальнiкаў Пушчы мог задаволiць толькi чыс	
ты менуэт з калейдаскопам прыгожых кадраў. Доб	
ра атрымалася.

Мой сцэнар пачалi правiць, яго пачалi баяцца. У
рэшце рэшт я зразумеў, што аб яго выцiраюць ногi:
уся публiцыстыка злятае, змест бязлiтасна выпус	
тошваецца, рэжысэр ад мяне хаваецца. Але я iшоў
следам, кантралюючы працэс, дамагаючыся найперш
таго, пра што дамаўлялiся. Дыстанцыявацца ад мяне
было цяжка. Часам у апошнiя хвiлiны я сядаў зды	
мачнай групе «на хвост» i ехаў разам у Пушчу, пат	
рабаваў прагляду адзнятага матэрыялу. Здзiўляў апе	
ратар Іван, прозвiшча не памятаю. Ён, мабыць, не
разумеў, што да чаго i таму быў шчыры: «Не надо
делать скандальный фильм, — радзiў ён мне. — Свар
у нас много. На то и лес, чтобы его рубить. Посадят
новый — будет расти».

Я спрабаваў адстаяць свае пазiцыi, думаючы, што
роля сцэнарыста яшчэ належыць мне. Аднак яна ўжо
належала iншым: прэзiдэнцкiм спраўнiкам, мясцовай
адмiнiстрацыi ды дзялкам	рэкламшчыкам, якiя
перахапiлi iнiцыятыву, каб рухаць Пушчу ў напрам	
ку турбiзнесу. Я iм кажу: у Пушчы шмат пнёў,
лесавозаў, асфальтавых дарог, мелiярацыйных кана	
лаў. Пушча хворая, трэба збiраць не турыстаў, а лека	
раў — магчыма, удасца ўратаваць рэшткi. Амараль	
на сёння глядзець на Пушчу як на залатое дно, заўт	
ра яно можа аказацца пустым, — усё гэта, у рэшце
рэшт, закладзена ў сцэнарыi.

Дзе там! Якi ўжо тут сцэнарый! Рэжысэр здаўся
так, што з яго i валасiнка не ўпала. Гэтакi тып лю	
дзей. Бог яму суддзя.
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Мне ўдвая прыкра, што гэтая афёра Беларускага
тэлебачання сумесна з Кiраўнiцтвам спраў прэзiдэн	
та аплочана Арганiзацыяй аб’яднаных нацый, яе Прад	
стаўнiцтвам у Мiнску. Я пра гэта дазнаўся зусiм ня	
даўна, iнакш бы спрабаваў уздзейнiчаць. Мне шкада
гэтых грошай, патрачаных вельмi марна. Няўжо Вы
думаеце, шаноўная спадарыня Хостад, што вiдэаклiп,
якi мы зараз пабачылi, адпавядае сучаснаму стану
Белавежскага лесу як сусветнай спадчыны, якiм, да	
рэчы, павiнна апекавацца i мiжнародная суполь	
насць? Няўжо такой структуры як ААН патрэбны
гэтыя падцэнзурныя ролiкi, гэты падлог наменкла	
турнага ўзору, гэтая лiпа i камбiнатарства? Няўжо
вы не хацелi б мець па	фiласофску ўзнёслы праўдзiвы
фiльм, якi б паказваў рэальнае i надзвычай прабле	
матычнае становiшча рэзервата ўсясветнага ўзроў	
ню? Што, вам лепш гэтыя схiтраваныя сцэнкi з удзе	
лам Аколава i Семакова? Прабачце, я пытаюся ўжо
як глядач, як карыстальнiк прадукцыi. У тым лiку i
Вашай прадукцыi.

Крыўдна за Пушчу. За ўсiх нас, хто тут сабраўся.
Гэта ганьба. Мне крыўдна i сорамна.

«У Пушчу прыйшлi
камэрсанты i авантурысты»
IНТЭРВ’Ю КАРЭСПАНДЭНТУ РАДЫЁ «СВАБОДА» 
МIХАЛУ СТЭЛЬМАКУ*

5 чэрвеня 1998

В. ДРАНЧУК. Сёньня факт, што запаведная справа ня
ў тых руках, у якiх хацелася б нашай грамадзкасцi, i
ня толькi навуковай цi экалягiчнай. Замест бага	
вейлiвай прыродалюбнай запаведнасьцi на нашых эта	
лонных тэрыторыях запаноўвае гаспадарчая дзей	

* друкуецца на мове этэру
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насьць, усталёўваецца жорсткi эксплюатацыйны рэ	
жым.

Калi я прыяжджаю ў Белавескую пушчу, мяне заў	
сёды зьдзiўляе, што ў самым, лiчы, сэрцы гэтай сусь	
ветнай знакамiтасьцi, у музеi прыроды прадаюцца
шкуры зьвяроў, а заадно й чырвонакнiжнага зубра.
Наагул, няхай сабе прадаюцца, можа, ня самая гэта
вялiкая загана чалавека перад прыродаю, але ж ня
тут, ня ў гэтым мейсцы, ня ў двух мэтрах ад той самай
Чырвонай кнiгi за музейнай вiтрынай. Iдэя беражлi	
вага стаўленьня да жыцьця не запанавала на нашых
ахоўных тэрыторыях. Запаведная справа не ў руках
навукi, не ў руках прафэсiяналаў, скажам, бiёлягаў,
энтамолягаў, эколягаў, а ў руках авантурыстаў, ка	
мэрсантаў ад хворай палiтыкi, камэрсантаў ад прэзi	
дэнцкай улады.

М.СТЭЛЬМАК. Як пiша газета «Белавеская пуш�
ча», прамыслова�спажывецкае стаўленьне да
ахоўных тэрыторыяў узьведзена ў ранг афiцый�
най палiтыкi беларускiх уладаў. Лесанарыхтоў�
чыя ды лесапаляўнiчыя тэндэнцыi паўнапраўна
завалодалi станам рэчаў, сталiся характэрнай
рысай нацыянальных паркаў. Напрыклад, валют�
нае паляваньне вельмi звыкла практыкуецца ў
Белавескай пушчы, у нацыянальным парку «Пры�
пяцкi».

В. Д. Што такое валютнае паляваньне? Калi гэта ў
нацыянальным парку, дык мне здаецца, ня толькi ва	
лютнае, але наагул паляваньне, стралянiна выклю	
чаюцца. Сапраўдны паляўнiчы нейкай цывiлiзаванай
гiльдыi ў Белавескую пушчу страляць не паедзе, я
сумняюся, што тут нешта годнае, што гэта, як нам
даводзяць, нармальна арганiзаваныя паляўнiчыя
туры з заходнiх краiнаў. Хутчэй, гэта нейкая дзiкая
пошасьць, лоўля кашалькоў, крымiнальшчына. Пры	
чым, куды iдуць гэтыя грошы? Гэтыя грошы iдуць у
ценявы бюджэт. I гэта таксама не сакрэт — пра гэта
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кажуць мне добра iнфармаваныя людзi, зь якiмi я су	
стракаюся ў Пушчы.

Нацыянальны парк — гэта i пэўныя абмежаваньнi
для мясцовых жыхароў. I калi пушчанцы, напрык	
лад, разумеюць гэтую высокую iдэю — iдэю кан	
сервацыi прыроднага стану, гатовыя трымацца
асаблiвых правiлаў, нават прапагандаваць гэтую iдэю
i стаяць за яе — дык што разумее ў гэтым улада, якая
нахабна карыстае прыродныя багаццi, не зважаючы
на абмежаваньнi, закон, традыцыi? Людзi бачаць,
куды, што ды як. Яны з пакаленьня ў пакаленьне
глядзелi гэты лес, а цяпер яны тут нiхто — дык што
можна думаць? Як самому паспець адарваць кавалак?
Чаму б i мне не пайсцi ды не пасекчы гэтыя дубы, гэ	
тыя сосны?.. Я дапускаю такiя думкi.

М. С. Цi можаце Вы пасьведчыць адкат сёньняш�
няй дзяржаўнай палiтыкi ў справе аховы нава�
кольнага асяродзьдзя параўнальна з папярэднiм
пэрыядам айчыннай гiсторыi?

В. Д. Белавеская пушча ператварылася ў нацыя	
нальны парк. Дзяржава падтрымала i паскорыла курс
на яе далейшую эксплюатацыю, гаспадарчую дзей	
насьць, на здабыцьцё валюты з ахоўнай тэрыторыi.
Падтрымаў, у рэшце рэшт, i прэзыдэнт. Навука, па	
куль пытаньне ўзгаднялася ў высокiх кабiнетах, ста	
яла на тым, каб у Белавескую пушчу вярнуць iдэю
поўнай запаведнасьцi. Можа, ня ўся навука, але вя	
домыя акадэмiчныя асобы, экалягiчная грамадз	
касьць, мас	мэдыi, абапiраючыся на думку пра	
фэсiяналаў, на думку прыхiльнiкаў сапраўднай пры	
родалюбнай iдэi, былi ўсе за тое, каб там быў запа	
веднiк, каб там запанаваў высокi дух. На жаль, тое,
што сёньня бачым, гэта не запаведнiк, гэта i не нацы	
янальны парк. Гэта фазэнда, дзе гаспадарыць вузкае
кола высокапастаўленых чыноўнiкаў. I чым далей,
тым больш. Мы яшчэ ня раз запэўнiмся ў гэтым...
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«Terra vita»
або Дзе «той крык,
што жыве Беларусь…»?
Газета «Белавежская пушча» 1998

Дагэтуль не магу зразумець: ёсць у краiне Беларусь
цэлае прыродаахоўнае ведамства, якое цяпер на	
зываецца Мiнiстэрствам прыродных рэсурсаў i аховы
навакольнага асяроддзя, — з мноствам службаў, шта	
там чыноўнага люду, з мiнiстрам, у рэшце рэшт, свiтай
ягоных намеснiкаў, iнстытутамi манiторынгу, якiя ўсе
разам на правядзенне «зялёнай» iдэi павiнны нiбыта
жыццё класцi, — а мы, журналiсты, па сутнасцi так i
не дачакалiся хоць бы адной прэсавай канферэнцыi,
дзе на поўны голас загучала б слова праўды i засцярогi
з вуснаў гэтага ведамства. На iм, не пабаюся сказаць,
ляжыць нерушны знак маўчання.

Па	першае, заўважу, гэта тады, калi цi не «кожная
жаба», як жартам сказаў адзiн мой калега, сёння
рупiцца склiкаць прэс	канферэнцыю, выказацца. Па	
другое, ледзь не штодзень чыняцца злачынствы ў
дачыненнi прыроды i наваколля, намячаюцца i здзяйс	
няюцца праекты яе далейшага i глыбейшага адцяснен	
ня, а то i спусташэння, у вынiку чаго чарговы прыро	
дазнiшчальны вiток не прымусiць сябе доўга чакаць.

Нiхто, здаецца, не адмяняў i асаблiвы статус краi	
ны — зоны экалагiчнага нацыянальнага бедства (пас	
ля Чарнобыля); на высокiх прадстаўнiчых форумах
сёння пачуеш не ў жарт: «экалагiчны тупiк», «палi	
тыка выжывання», «экалагiчная блакада», «стратэгiя
развiцця»... А што за ўсiм гэтым стаiць? I што, урэш	
це, супрацьстаiць? Iнерцыя, iмператыў, замiрэнне? Цi
наступ экалагiчнай свядомасцi грамадства?

Лiчыцца, што галоснаць, увогуле, — гэта права
кожнага называць рэчы сваiмi iмёнамi. Варта, мусiць,
дадаць, што не толькi права, калi гаворка датычыць
дзяржаўнай установы, але абавязак, службовая фун	
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кцыя. Дапускаю: крычаць i званiць у званы, мабыць,
належыць журналiстам. А займальнiкам пасадавых
крэслаў — добрасумленна, адкрыта i аб’ектыўна да	
водзiць да журналiстаў iнфармацыю пра сапраўдны
стан навакольнага асяроддзя, магчымыя i дзейныя
шляхi выйсця з крызiсу, пры гэтым прапаноўваць гра	
мадству адэкватную сiстэму паводзiнаў чалавека ў
цяперашнiх умовах.

Кажуць, наша iнфармацыйная прастора пашыра	
ецца. Гэта насамрэч можна бачыць па новых перыя	
дычных выданнях, вектарах публiчнасцi на радыё i
тэлебачаннi. Тэматычны спектр таго, што чуем i чы	
таем, патроху ўзбагачаецца. Аднак вiдавочна, у iм
бракуе «зялёнай» фарбы. Толькi асобныя газеты ша	
нуюць экалагiчную тэму, большасць звяртаецца да яе,
як кажуць, пад настрой. Вельмi горка, што дагэтуль
Беларусь не мае паўнавартаснага, добра iлюстрава	
нага папулярнага выдання, якое б на годным узроўнi
прадстаўляла прыроду Беларусi, акумулявала экала	
гiчную свядомасць i духоўную энергiю грамадства.
Часопiс «Родная прырода», мала што выданне вузка	
ведамаснае i, на жаль, гэтай традыцыi моцна трыма	
ецца, — яшчэ i згортвае сваю дзейнасць: з 1993 года
перайшоў на шасцiразовы гадавы цыкл замест раней	
шага штомесячнага. Перастаў рэгулярна выходзiць i
экалагiчна	сацыяльны тыднёвiк «Набат», гады ў рады
знаходзiць чытача «Экалогiя Мiнска», адпаведныя
выпускi знялi з праграм радыё i тэлебачанне. Мяле	
юць, адным словам, ручайкi экалагiчнай iнфармацыi
на Беларусi, тым часам як у свеце адбываецца пра	
цэс «пазелянення» iнфармацыйнага патоку, паглыб	
лення плыняў экалагiчнай галоснасцi.

Летась мне давялося наведаць некалькi семiнараў
розных iнiцыятыўных цэнтраў, якiя вядуць незалеж	
нае ад дзяржавы даследванне экалагiчных праблем.
Збiраецца на iх падрыхтаваная, цiкавая публiка —
блiскучыя аратары, разумныя палiтыкi. Але не раз
падумаеш: як цесна гэтым размовам у сценах кабiне	
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таў! Дый чаго вартыя шляхетныя ў сваёй большасцi
намаганнi, калi яны не маюць шырокага выйсця на
грамадства, на людскую думку.

Няхай сабе выпрабаванае чынавенства не любiць
«засвечвацца» перад журналiстамi; столаначальнiкi
з большай ахвотаю iдуць «на дыван» да вышэйшага
(але свайго!) начальства, чым на брыфiнгi i канфе	
рэнцыi. Затое ад новаўтвораных, недзяржаўных
структураў дэмакратычнага выбару, якiя абвясцiлi
сябе ў той цi iншай меры прыродазаступнiкамi, гра	
мадства мае ўсе падставы чакаць больш цесных ста	
сункаў з мас	медыямi. Але чаму ў такiм выпадку коль	
касць экалагiчных грамадскiх арганiзацый (партый,
фондаў, саюзаў, асацыяцый) павялiчваецца — i дзя	
куй богу! — а дзiркi экалагiчнай галоснасцi па	раней	
шаму зеўраюць?

Мы ўсе добра памятаем, як тры гады запар штоле	
та гарэлi беларускiя лясы, узнiмаючы дзе	нiдзе хма	
ры радыяцыйнага бруду...

Ведаем, якая няпростая i ў эканамiчных, i ў экала	
гiчных адносiнах сiтуацыя складваецца штогод вяс	
ной на Палессi...

Разумеем, якi спектр актуальных пытанняў, у тым
лiку звязаных з навакольным асяроддзем, выклiкае
стан энергетыкi i разам з iм iдэя будаўнiцтва на
Беларусi атамных электрастанцый...

Збольшага чулi, што падпiсана альбо ратыфiкава	
на тая цi iншая мiжнародная прыродаашчаджальная
канвенцыя, тым самым Беларусь усклала на сябе да	
датковыя абавязаннi i вялiкую адказнасць...

Былi буйныя аварыi ў басейнах рэк, у Наваполац	
ку, не аднойчы згушчалiся чуткi вакол прыгранiчнай
Iгналiнскай АЭС...

Прыходзiў i адыходзiў «месячнiк цiшынi» — май,
чэрвень — надзвычай важны перыяд у жыццi жывой
прыроды...

На працягу года здаралiся клiматычныя анамалii,
якiя датычылi экалагiчнай бяспекi людзей...
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Час ад часу iнфармацыйныя пласты iскрылi фак	
тамi ўвозу на тэрыторыю Беларусi чужых радыеак	
тыўных адходаў...

Хваля браканьерства захлiствае наш лясны ды
азёрны край. Гiнуць каштоўныя вiды дзiкiх жывёл i
птушак...

Штогод размяркоўваецца пазабюджэтны экалагi	
чны фонд — фонд экалагiчнай бяспекi i прыродаахоў	
най дзейнасцi...

Пералiк актуалiяў можна доўжыць i доўжыць. Усе
яны — своеасаблiвыя тэсты на галоснасць, на ад	
крыты дыялог перш	наперш афiцыйных службаў з
грамадскай думкай, на тое самае права называць рэчы
сваiмi iмёнамi. У с е  г э т ы я  а к т у а л i i  ч а к а л i
м н о с т в а  п ы т а н н я ў  i  а д к а з а ў ,  н е а б х о д 	
н ы х  к а м е н т а р о ў ,  з а с ц я р о г ,  ж у р н а л i с 	
ц к i х  д а с л е д в а н н я ў .  I, аднак, усе яны, цiха, калi
не сказаць абыякава, праiгнараваны iнстытутам дзяр	
жаўнай прапаганды. «Дыпламаты» ад выпешчанай
айчыннай бюракратыi рабiлi дакладны разлiк: лепш
перасядзець у сваiх утульных мiнiстэрскiх гнёздах
— i ўсё абыдзецца цiха.

Тым часам, па маiх назiраннях, адзiн раз на тыдзень
можна сабраць прыстойную журналiсцкую аўдыто	
рыю, каб даводзiць да насельнiцтва надзённую iнфар	
мацыю. Да гэтага ёсць не толькi свежыя, аператыў	
ныя падставы. Ёсць i людзi, чыя грамадзянская
пазiцыя, дасведчанасць вартыя ўвагi журналiстаў i
шырокай грамадскасцi.

Вядома ж, выдатным тэстам i на ўспрымальнасць
самой зялёнай iдэi, i на «пад’ём», i на галоснасць кан	
цэптульных акцэнтаў сталася абвяшчэнне Саветам
Еўропы 1995 года Еўрапейскiм годам аховы прыроды
(прычым, папярэднi 1994 год быў падрыхтоўчым i не
менш адказным). Чарговы тэст засведчыў поўную
няздольнасць урадавай структуры з годнасцю пава	
рочвацца да адказнай еўрапейскай акцыi. Перш	на	
перш, не ставала, ды i цяпер не стае iнфармацыi.
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Брыфiнгi i прэс	канферэнцыi, як няцяжка здагадац	
ца, ладзiлi iншыя зацiкаўленыя i, зразумела, з iншай
нагоды. У Мiнпрыродзе, праўда, склалi «план перша	
чарговых мер», — аднак, па	першае, ён не быў прад	
стаўлены журналiстам, а значыць, грамадству. Пра
яго ўвогуле мала хто ведаў i ведае сёння. Па	другое,
мне асабiста ён дужа нагадаў план пiянерскай дру	
жыны «лепшых часоў». Самы вялiкi недахоп гэтай, з
дазволу сказаць, праграмы, у тым, што ён зусiм не
вяжацца з трапяткою i надзвычай канкрэтнай мэтай
— аховай прыроды па	за межамi ахоўных тэрыторый,
гэта значыць там, дзе прырода ў непасрэдным сусед	
стве з чалавекам, унутры заселеных тэрыторый. Гэ	
тая iдэя — гармонii чалавека з жывой прыродай —
згубiлася за тоўшчай бяздумна нагрувашчаных агуль	
ных «мерапрыемстваў».

Вярнуся да прэсавых канферэнцый зялёнага
кшталту, iх вострай неабходнасцi ў сённяшнiм
жыццi грамадства. У сваёй кнiзе «Зямля ў небяспе	
цы» вiцэ	прэзiдэнт ЗША Альберт Гор з крыўдаю
ўспамiнае, як ягоныя шчырыя экалагiчныя про	
паведзi, што нагадвалi крык Касандры, нярэдка
танулi ў ватным раўнадушшы мас	медыяў i журна	
лiстаў. Мяркую, што ў нейкай меры гэта ўжо
ўласцiва i нам. Аднак i падставаў разлiчваць на ра	
зуменне з боку нашых нацыянальных крынiц маса	
вай iнфармацыi — больш чым дастаткова. Толькi не
трэба так бязмерна эксплуатаваць iхнi энтузiязм,
адгароджваючыся бюракратычнай сцяной свайго
раўнадушша. Запачаткаваць цывiлiзаваныя зносiны
з прэсай, напоўнiць iх сацыяльна	экалагiчным зме	
стам — гэты пункт я i прапаную Мiнпрыродзе ды
iншым зацiкаўленым у план Еўрапейскага года ахо	
вы прыроды на Беларусi.

Памятаеце, вядомае Купалава: «...гэта крык, што
жыве Беларусь», якое воляй песняра сiмвалiзуе най	
перш жывую прыроду Бацькаўшчыны, яе голас, яе
«terra vita»? Так, жыве Беларусь, пакуль жывуць
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кулiкi на яе балотах, пакуль жаўранак чуцён над по	
лем, пакуль абуджаецца ўвесну сон	трава, пакуль
ходзiць па нашай зямлi белавежскi зубр...

P.S. МIНIСТРУ ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ
I АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ
РУСАМУ М. I.

Маю гонар звярнуць Вашу ўвагу на тое, што гэта	
му артыкулу роўна тры гады. Я вельмi хачу, каб Вы
яго ўважлiва прачыталi. Спадзяюся, бываючы на сус	
ветных экалагiчных самiтах, Вы цудоўна ўразумелi,
наколькi востра сёння стаiць у свеце пытанне аб да	
вядзеннi экалагiчнай iнфармацыi да шырокiх слаёў
насельнiцтва. Аднак падпiсваць Канвенцыi — гэта
адно, зусiм iншае — выконваць iх «лiтару» ў сябе
дома. Я не буду збiвацца на пафас артыкула, толькi
зазначу: ведамства, якое Вы ўзначальваеце, мае
ўстойлiвую традыцыю замоўчвання вострых экала	
гiчных праблем. Скажу шчыра: пакуль управай
iнфармацыi будуць кiраваць «правераныя кадры», да
таго часу Ваша мiнiстэрства будзе мёртвым. Мне —
каб гэта сказаць — дастаткова шматгадовых на	
зiранняў i журналiсцкага досведу. Вам — каб не
палiчыць надта дзёрзкай маю выснову — дастаткова
прачытаць гэты артыкул. Быў ён, дарэчы, напiсаны
на пачатку Еўрапейскага года аховы прыроды (люты,
1995), а надрукавала яго газета творчай iнтэлiгенцыi
«Лiтаратура i мастацтва» пасля таго як «Звязда» i «На	
родная газета» друкаваць адмовiлiся. А згадаў я гэты
артыкул з нагоды, як мне падаецца, надзвычай важ	
най: Арганiзацыя Аб’яднаных Нацый рыхтуецца пры	
няць Канвенцыю на пашырэнне экалагiчнай iнфар	
мацыi i ўдзел грамадскасцi ў прыняццi рашэнняў, якiя
датычаць аховы навакольнага асяроддзя. Так што
гаворка па тэме. Каб што	небудзь змянiлася, застаец	
ца падпiсаць яшчэ адну Канвенцыю?
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Рахункі ўладнага прагматызму:
не даць, а ўзяць!
ГУТАРКА З ГАЛОЎНЫМ СПЕЦЫЯЛІСТАМ МІНІСТЭРСТВА
ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ І АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯ	
РОДДЗЯ З. Ф. МУРАЎЁВЫМ

Газета «Белавежская пушча» 1998

В. ДРАНЧУК. Здзіслаў Феліксавіч, шчыра кажучы,
у мяне апошні час усё больш абвастраецца супя�
рэчлівае пачуццё, з якім успрымаю сённяшнія га�
воркі пра экалагічны, рэкрэацыйны ды прырода�
пазнавальны турызм. Як быццам абмяркоўваем
сапраўды   экалагічныя аспекты, а на справе ба�
чым, што ў вузкай групы людзей інтарэс зусім
іншы — як мага скарыстацца нашымі прырод�
нымі багаццямі дзеля так званага «акумуляван�
ня валютных паступленняў»...

Чый тут інтарэс, нам не трэба здагадвацца.
Не хочацца паўтараць адно і тое ж імя, якое зра�
білася ледзь не сінонімам грубага ўладнага праг�
матызму: узяць! Пад «навукова�абгрунтаваную»
тэорыю сумяшчэння рэкрэацыі з аховай прыро�
ды чыніцца сумнавядомае гаспадарчае асваенне
(а часам і прыўлашчванне) ціхіх куткоў Беларусі.
Ведаю, што Вы заўсёды выкрывалі такі падыход,
лічылі яго заганным і небяспечным для справы
захавання нацыянальнай спадчыны.

Якія ў Вас аргументы на сённяшні дзень?
ЗДЗІСЛАЎ МУРАЎЁЎ. Найперш, я падзяляю Вашу тры	

вогу і клопат. Рэкрэацыйна	турыстычнае асваенне
найбольш заўзята і спешна ідзе на прыродных тэры	
торыях, якія маюць асабліва ахоўны статус, — у на	
цыянальных парках і ў Бярэзінскім біясферным за	
паведніку. Такая тэндэнцыя і такі курс. Становішча
надзвычай насцярожвае.

Каштоўных эталонных тэрыторый у нас ані не ба	
гата — усяго 6,9 працэнта. Прычым, пераважную
долю складаюць заказнікі — 5,4 працэнта, дзе рэжым
аховы вельмі адносны. Што ж застаецца на нацыя	
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нальныя паркі і  адзіны запаведнік? Кволая доля: ад	
паведна 1,1 ды 0,4 працэнта. Таму ацэньваць прыро	
даахоўную значнасць гэтых тэрыторый, іхні, так бы
мовіць, уклад у захаванне біялагічнай разнастайнасці
трэба вельмі асцярожна і стрымана. Не кідацца ў
ілюзіі і не махляваць. Бо адказнасць надзвычай вялі	
кая. Мы не такія багатыя, каб ураз, без аглядкі раз	
меньваць нашы каштоўнасці, выціраць аб іх ногі. А
рухлівыя дбаўцы на ніве «акумулявання валюты»
якраз на каштоўнасці стаўку і робяць.

В. Д. Шукаюць найкарацейшыя ды найлягчэй�
шыя шляхі?

З. М. Ідуць на ўсё гатовае. Дзе ў нас ёсць больш	
менш напрацаваны сэрвіс, традыцыі, кадры?  Вядома
ж, гэта нацыянальныя паркі. Такі курс, па	першае,
вельмі шкодны для найбольш каштоўных прыродных
тэрыторый. Па	другое, ён ніяк не апраўданы з гледзі	
шча перспектывы: замаруджваецца рацыянальнае
выкарыстанне звычайных прыродных тэрыторый,
якія маюць вялікі рэкрэацыйны патэнцыял. У выніку
не развіваюцца цэлыя рэгіёны, скажу нават больш,
яны занепадаюць. Стрымліваецца развіццё самой рэк	
рэацыі і турызму.

В. Д. Менавіта ў гэтым напрамку не зацікаўле�
ная ўлада. А ўлада — гэта досыць вузкае кола лю�
дзей, якія, да ўсяго, не абцяжараныя гуманістыч�
ным светабачаннем. Вось факт. Дарога, якую
нядаўна праклала адміністрацыя на гару Маяк,
што ў Браслаўскім нацыянальным парку, і якую
тут жа празвалі «тунэлем Ціцянкова», —     бадай,
самы буйны адлік на рахунках самаўладнага і суп�
рацьзаконнага панавання на эталонных землях
Беларусі. Пра гэта газета пісала ў мінулым ну�
мары. На гару Маяк цяпер можна прымчацца з
ветрыкам... Хіба не абраза, не выклік пешым ту�
рыстам, якія мелі асалоду менавіта з той,     адвеч�
най дарогі? Дый усім нам, бо цынічна папіхаецца
Закон аб ахоўных прыродных тэрыторыях, воля
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той часткі насельніцтва, якая дарогу на Маяк
мела за вартасць.

Яшчэ прыклад. На тэрыторыі Міжазёрнага за�
казніка, дзе вёска Будзілы, на беразе возера Сну�
ды стаіць сярод лесу хаціна на пал́ях. Лічы, самае
сэрца нацыянальнага парку, а тут — раптам —
паляўнічая вышка. Як доказ — свежанакіданая
прынада... Пад чыю кулю ідзе прынаджаны звер,
гадаць не трэба. Так цяпер здабываецца валюта.

З. М. Прыклады тыповыя. Яны яскрава пацвярджа	
юць выснову, што жаданне сумясціць ахову прыро	
ды і рэкрэацыю амаль заўсёды выходзіць на карысць
рэкрэацыі, на карысць гаспадарчага выкарыстання
каштоўных рэсурсаў...

В. Д. Горш, Здзіслаў Феліксавіч! У тым жа Брас�
лаўскім парку ахова прыроды па вялікім рахунку
яшчэ й не пачалася, а гаспадарчае асваенне ідзе
поўным ходам.

З. М. Бо вынікі такога гаспадарання адчувальныя,
адно	два паляванні даюць салідны валютны прыбы	
так. Адразу відаць, чым трэба займацца.

Вы заўважалі такую рэч? Лічбы, якія характары	
зуюць прыбытковасць рэкрэацыйнага выкарыстан	
ня,  сустракаеш надзіва часта. Напрыклад, я не раз
чуў і чытаў, што ў ЗША  прыбытак на 1 долар, пак	
ладзены на ўтрыманне нацыянальных паркаў, скла	
дае 10	15, а часам сягае 40 і больш «зялёных». А вось
разлікі, якія паказваюць іншы бок, — на колькі пры
гэтым збяднелі ці ўвогуле заняпалі прыродныя эка	
сістэмы, чаму прырода страціла сваю прывабнасць,
— свядома прыхоўваюцца. Зрэдку што	небудзь
праскочыць. Хоць спецыялісты	эколагі апошні час
не застаюцца ўбаку, выказваюць занепакоенасць і
трывогу. І ўжо ёсць зрухі. Шматлікія краіны робяць
захады, каб паменшыць колькасць наведнікаў у на	
цыянальныя паркі: у Англіі — праз стварэнне мясцо	
вых паркаў, у Польшчы — шляхам развіцця пазна	
вальнага і краязнаўчага турызму. Або, як у іншых
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краінах, праз высокую плату за наведванне ціхіх
куткоў.

Што да Беларусі, на вялікі жаль, на нашу глебу
пераносіцца толькі першая частка багатага замеж	
нага досведу, — тая, якая сведчыць пра высокія пры	
быткі нацыянальных паркаў. Таму не выпадкова, што
сёння, як Вы кажаце, такая гамана вакол нашых на	
цыянальных паркаў «Белавежская пушча», «Брас	
лаўскія азёры», «Прыпяцкі» і адзінага Бярэзінскага
запаведніка.

Можна сказаць, мы робім прыкладна тое, што
іншыя краіны, не маючы ні свайго, ні чужога досве	
ду, рабілі 50 ці 100 гадоў таму. Магу смела сцвярд	
жаць: пры сённяшніх падыходах мы ў хуткім часе не
пазнаем нацыянальных паркаў,  як не пазнаём сёння,
скажам, Нямігу ў гістарычным цэнтры Мінска. Яны
зыначацца ў добра асвоеныя, вытаптаныя, з’езджа	
ныя заняпалыя экасістэмы, там немінуча паўстануць
экалагічныя праблемы, што і здарылася ў іншых краі	
нах нашмат раней.

В. Д. Тое, пра што Вы кажаце, амерыканец Олда
Леапольд паўстагоддзя таму назваў працэсам
зніжэння вартасці нечапаных тэрыторый.

З. М. Зрэшты, вазьміце і такі трывожны факт. Нівод	
ны нацыянальны парк Беларусі дагэтуль не мае пра	
екта арганізацыі і функцыянавання. Некаму ж гэта
на руку...

В. Д. Гэтая рука ловіць рыбку... Пераймае валю�
ту ў замежніка, які едзе да нас па трафеі са
стрэльбай. Хоць вынішчальныя дзеянні ў нацыя�
нальных парках, згодна з планам дзеянняў, пра�
панаваным адпаведнай камісіяй Рады Еўропы, не
дапускаюцца...

З. М. ...але толькі не ў нас! Вазьміце памеры і рэжым
запаведных зон, дзе павінна захоўвацца абсалютная
нерушнасць і панаваць хоць бы адносная цішыня.
Зноў жа, ўсё ставіцца на карысць гаспадарання, гэ	
тыя зоны не з«яўляюцца дамінантай на тэрыторыі
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паркаў і маюць за сабой толькі частку ці нават часці	
нку той або іншай ахоўнай плошчы. Напрыклад, за	
паведная зона нацыянальнага парка «Белавежская
пушча» налічвае 18,5 працэнта агульнай тэрыторыі,
у «Браслаўскіх азёрах» — 3,7, у «Прыпяцкім» — 47,1.
Вось  паказальны прыклад таго, як мы збіраемся ахоў	
ваць прыроду там, дзе сам Бог наказаў гэта рабіць.

І ўжо зусім трэба страціць пачуццё меры, каб запа	
ведную зону пераносіць з аднаго месца на другое.
Спачатку спустошыць, уволю пакарыстаўшыся, а
затым запаведаць.

В. Д. Гісторыя Белавежскай пушчы, дарэчы, выг�
лядае ў гэтым сэнсе найбольш паказальна: былыя
абсалютна запаведныя зоны перайшлі ў разрад
звычайных, лесапрамысловых, а маладаступныя
балоцістыя дзялянкі, куды не здолеў прадзерці�
ся трактар, дзе пераважна малатаварны лес ды
чорнаальшанік, — запаведаныя. Як кажуць, на
табе, Божа, што мне нягожа.

З. М. Спашлюся на досвед Нямеччыны. У Нацыя	
нальным парку «Баварскі лес» з 13,3 тысячаў гекта	
раў усёй плошчы 10 тысячаў з’яўляюцца абсалютна
запаведнымі, дзе забаронена паляваць, браць драўні	
ну, нават збіраць грыбы і ягады. Дзікая прырода абы	
ходзіцца тут без якога	кольвек гаспадарчага догля	
ду з боку чалавека. На такія ўзоры і трэба раўняцца.

Вядома ж, я не заклікаю адным разам ператварыць
нацыянальныя паркі ў запаведнікі, але памеры «ядра»
павінны быць не сімвалічнымі, як цяпер, а панаваць
па	над усім — працаваць на захаванне найбольш каш	
тоўных экасістэмаў у запаведаным стане.

Трэба, каб адвечная частка нацыянальнага парка
«Белавежская пушча» была адноўлена ў статусе за	
паведніка, як гэта было да 1957 года. Не разменная, а
сталая запаведная зона — ядро — паказнік вызна	
чальны, з яго відаць, якія інтарэсы будуць дамінаваць
у нацыянальных парках і з якой нагоды іх будзем ад	
стойваць.
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Хачу яшчэ раз выказаць сваё, асаблівае меркаван	
не пра недапушчальнасць развіцця турызму ў запавед	
ных мясцінах. Прычым, усякага турызму — і краяз	
наўчага, і так званага экалагічнага, якім зазвычай спра	
буюць апраўдаць асваенне запаведных тэрыторый.

На Беларусі шмат іншых прывабных і не дабітых
гаспадаркаю прыродных куткоў. Шмат якім, дарэчы,
нададзены статус заказнікаў. У большасці з іх дазво	
лены турызм і рэкрэацыя. Вось там і трэба спраба	
ваць спалучаць ахову прыроды з адпачынкам людзей
сярод цішыні і прыроднага хараства. Іншая справа,
што да гэтага трэба прыкласці галаву, энтузіязм,
здольнасці, прыахвоціць грамадскія сілы і зрабіць
так, каб рэкрэацыйная дзейнасць на той ці іншай тэ	
рыторыі стала выгаднай мясцовым жыхарам і была
на карысць прыродзе. Магчыма, тут трэба вынайсці
нешта сваё, адметнае.

В. Д. Ведаю, Здзіслаў Феліксавіч, што Вы ў свой
час штурмавалі Эльбрус, калі там не было яшчэ
канатнай дарогі, адольвалі Каўказскі хрыбет.
Гэта быў экатурызм ці спартыўны імпэт?

З. М. Такога паняцця як экалагічны турызм тады
яшчэ не было ў нашым лексіконе. А на справе мы
выпрабоўвалі моц, адпачывалі і набіраліся ўражан	
няў ад прыроды.

В. Д. А якую кропку на карце Беларусі Вы маеце
за найдаражэйшую? Апроч родных мясцін, вядо�
ма... І што пажадалі б сённяшнім і заўтрашнім
аматарам прыродапазнавальнага турызму?

З. М. З найдаражэйшых — Белавежская пушча... А
пажадаць хацеў бы незабыўных і светлых уражан	
няў ад сустрэч з беларускай прыродай. Дзеля гэтага
не абавязкова ісці ў запаведную глуш; лепш абмінуць
унікальныя прыродныя комплексы, ведаючы і ўсве	
дамляючы іх асаблівую значнасць. Ці варта таптац	
ца?.. Пра іх можна і прачытаць, паглядзець кінастуж	
ку, дыяпазітывы.
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Беларусь вялікая! Ёсць багата іншых мясцін. Вел	
ічна цудоўная пойма ракі Віліі, чароўныя пейзажы
Паазер’я, найадметныя разлегласці Прыпяці... Адк	
рыць менавіта там сваю экзотыку, сваю цішыню, сваю
сцежку часам гэтак жа хвалююча і радасна, як пабы	
ваць у запаведным асяродку нацыянальнага парку.
Гэтага і жадаю.

Беларусь(адыёзус,
цi Беларусь — краiна зялёных
каштоўнасцяў?
СЛОВА РЭДАКТАРА

Газета «Белавежская пушча» 1998

Пра Беларусь у свеце ведалi мала. Прыязджалi i
здзiўлялiся: «Дык вы ж ёсць! А мы не ведалi». Маў	
ляў, тут у вас i гарады, i народ, i дзiкая прырода...
Сцiплыя вы, беларусы.

Цяпер ведаюць куды больш. Але не пра нашыя га	
рады, не пра нашую нацыянальную спадчыну, не пра
нашыя бiясферныя каштоўнасцi. Краiна за апошнiя
гады прыдбала славу, якая нiкому й не снiлася. Ад	
ным словам, Беларусь — адыёзус.

Крыўдна? Вельмi. I вельмi балюча.
Я пра гэта кажу з той нагоды, што цяперашняя

ўлада спрабуе завабiць на наша айчыннае ўлонне за	
межных турыстаў. З’ява цiкавая, цi не праўда? Цi	
кавая тым, хто паедзе i што гэта будзе за турызм?
Напраўду, з’ява. З’явiшча.

Мой нядаўнi суразмоўца, прафесар, якому я рас	
павёў пра валютныя паляваннi на запаведных тэры	
торыях, з’едлiва заўважыў па	руску: «Дичь идет на
дичь». Сумны экспромт, адказаў я. «Трагедыя», —
прызнаўся ён.

Няма сакрэту ў тым, што сёння шматлiкiя турыс	
ты староняцца наведваць нашу краiну. Раней, дарэ	
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чы, заўсёды знаходзiлася прычына, чаму не едуць.
Маўляў, няма адпаведнага сэрвiсу.

А цi ёсць адпаведны, кажучы моваю дыпламатаў,
iдэнтытэт? Тое, па чым пазнаецца краiна, яе
вiзiтная картка, нейкая асаблiвая памятка?

На жаль. Хiба маглi што добрае дадаць да ўяўлен	
няў пра Беларусь як новую дзяржаву — гучныя не	
паразуменнi ў Драздах, iншыя скандальныя гiсторыi,
выказваннi, сведчаннi?

Гэта значыць, чалавек, якi чытае прэсу, слухае
навiны або сядзiць у iнтэрнэце, можа згадаць пра Бе	
ларусь як пра адыёзную, нявартую кропку на карце.

Неяк, спрабуючы пахiлiць грамадства да рарытэ	
таў — прыродных каштоўнасцяў, наша газета пiса	
ла:«...варта ўсiм нам падумаць ды так абзада�
чыць, каб шырокi свет iдэнтыфiкаваў Беларусь
не з рогам раз’яранай злыгi, а з прыгожай рага�
таю галавою белавежскага зубра ў квяцiстым
вянку першароднае флоры».

Мы не былi наiўныя, калi гэта пiсалi. Пакуль ёсць
грамадства, народ, Белавежская пушча — жыве Бе	
ларусь.

Спраўнiкi па «бревну»
Газета «Белавежская пушча» 1998

У сакавiку гэтага года газета «Белавежская пуш	
ча» зрабiла запыт (паводле шэрагу канвенцый, якiя
падпiсала наша краiна, такi ж запыт мае права падаць
любы грамадзянiн Беларусi) на iмя Аляксандра Луч	
кова, начальнiка ўправы ахоўных прыродных тэры	
торый i лесапаляўнiчых гаспадарак Кiраўнiцтва
спраў прэзiдэнта з тым, каб атрымаць праўдзiвую
iнфармацыю адносна размяшчэння на тэрыторыi на	
цыянальнага парка «Прыпяцкi» аб’ектаў вытворчасцi.

Рэч у тым, што апошнiм часам грамадскасць на	
сцярожана сочыць за разгортваннем «лесапаляўнi	



65

чай» гаспадарчай дзейнасцi там, дзе прырода павiнна
перш	наперш ахоўвацца, дзе больш дарэчы ба	
гавейлiва	пашанотнае стаўленне да яе, чым прамыс	
лова	спажывецкае. Рэдакцыя запыталася ў А. Лучко	
ва, я к i я  вытворчыя аб’екты размешчаны на тэры	
торыi НП «Прыпяцкi» або ў яго прылеглых частках,
а таксама прасiла пазначыць iхнiя с ы р а в i н н ы я
к р ы н i ц ы  (прыкладам, для вырабу паркету).

Адказу ад кiраўнiка ўправы рэдакцыя не атрымала.
А. Лучкоў даручыў гэта зрабiць генеральнаму дырэк	
тару нацыянальнага парка «Прыпяцкi» Мiкалаю Бам	
бiзе. Той i падпiсаў лiст, адрасуючы яго А. Лучкову. З
лiста даведваемся, што рыхтаваў адказ намеснiк ды	
рэктара па навуцы Анатоль Углянец. Такiм чынам,
начальнiк	бiёлаг А. Лучкоў не адказаў рэдакцыi на за	
пыт i не паставiў свой подпiс пад iнфармацыяй падна	
чаленых — знаёмая бюракратычная хiтрыка, з дапа	
могай якой высокапастаўленыя службоўцы пазбяга	
юць публiчнасцi i здымаюць з сябе ношу адказнасцi.

Чытаем лiст: «... паведамляем, што на тэрыто�
рыi парка дрэваапрацоўчых цэхаў няма. Сучасны
дрэваапрацоўчы цэх уведзены ў эксплуатацыю ў
IV квартале 1997 года ў эксперыментальнай ле�
сапаляўнiчай гаспадарцы «Ляскавiчы», якая раз�
мешчана больш на поўнач Нацыянальнага парка,
аб чым шырока паведамлялася ў прэсе.

Сыравiннымi крынiцамi гэтай вытворчасцi
з’яўляюцца: 1)лясны фонд эксперыментальнай
лесапаляўнiчай гаспадаркi «Ляскавiчы» — спецы�
яльнага структурнага падраздзялення выключ�
на вытворчага накiрунку; яно створана на плош�
чах, якiя нiколi не ўваходзiлi ў склад асаблiва ахоў�
ных тэрыторый, дзеля таго, каб зняць вытвор�
чы прэс з запаведных экасiстэмаў; 2)лясны фонд
прылеглых лясгасаў».

Гэты лiст рэдакцыя пакуль што пакiдае без улас	
нага каментарыя. Хоць варта заўважыць, што адка	
зам М. Бамбiзы — А. Углянца кiраўнiк управы, як
вынiкае з лiста, не проста «задавальняе» запыт
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рэдакцыi, а «спрыяе» больш поўнай i дакладнай iн	
фармаванасцi газеты адносна вострай прыродаахоў	
най праблемы, аб чым прасiла рэдакцыя.

Праблеме «пралiвання святла» на сiтуацыю ў «Пры	
пяцкiм» у пэўнай меры дапамагла публiкацыя ў газеце
«Запавеснiк» (Расiйская Федэрацыя) пад красамоўнай
назвай «Кашмар над Прыпяццю» (№2, 1998). Дазволiм
колькi цытатаў, якiя iстотна дапаўняюць iнфармацыю,
атрыманую са стала прэзiдэнцкага спраўнiка.

«З утварэннем эксперыментальнай лесапаляў�
нiчай гаспадаркi з’явiлася зручная шырма для
прыкрыцця непарадкаў, што чыняцца на запавед�
най тэрыторыi. Дарэчы, гаспадарчая дзейнасць
не абмяжоўваецца толькi нарыхтоўкай i пера�
працоўкай лесу. Так званыя падсобныя гаспадар�
кi па сваiх маштабах даўно перараслi сам запа�
веднiк. «Прыпяцкi» сёння — гэта не толькi кары�
станыя лясныя надзелы, гэта магазiны i бары,
гэта дрэваапрацоўчыя цэхi, вялiзныя гаражы i
шматсiльны парк аўтамабiльнай тэхнiкi, гэта
мясаперапрацоўчы i хлебны мiнiзаводы, гэта
птушкаферма, гэта цэлы калгас i шмат чаго
яшчэ. Пытанне толькi ў тым, чаму заробкi супра�
цоўнiкаў запаведнiка неадпаведна нiзкiя? Чаму не
закончана будаўнiцтва экспазiцыi Музея прыро�
ды? Чаму не арганiзавана прыродаахоўная асвет�
нiцкая работа сярод насельнiцтва?»

«У 1997 годзе распачалi будаўнiцтва буйнога
дрэваапрацоўчага цэха, дзе паставiлi абсталя�
ванне iтальянскай фiрмы «А.Коста». Плануецца,
што iмпартная лесапiлка зможа перапрацаваць
да 50 тыс. кубаметраў драўнiны ў год. На чарзе i
паркетная лiнiя (за мяжой ведаюць кошт бела�
рускага поймавага дуба). Праектная магутнасць
абсталявання разлiчана на штомесячны (!) вы�
пуск 1400 кубаметраў паркетнага рэзiва, 500 —
падлогавай дошкi, 200 — вагонкi i 600 кубамет�
раў альховай дошкi».
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«Паводле паведамленняў у афiцыйным друку,
ачольнiк Кiраўнiцтва спраў прэзiдэнта І.І.Цiцян�
коў i ягоны калега — дырэктар НП «Прыпяцкi»
плануюць цалкам высекчы i зноў засадзiць лясны
абшар Прыпяцкага запаведнiка. Чым не мiчу�
рыншчына? Новыя «мiчурынцы», праўда, (...)
маўчаць пра тое, што галоўнае адрозненне запа�
веднiка ад лясгаса ў тым, што там забаронена
гаспадарчая дзейнасць, што запаведны лес тым i
каштоўны, што ў iм няма анi высечак, анi ўзнаў�
ляльных пасадак, iнакш — гэта ўжо не запаведнiк
i нават не нацыянальны парк, а банальны лясгас».

Чытач цяпер можа параўнаць i зрабiць выбар на
карысць iсцiны. «Незалежны эколаг М. Козел» (аў	
тарскi подпiс пад артыкулам «Кашмар над Прыпяц	
цю») жыве ў «Прыпяцкiм» i выбар, як бачым, зрабiў.
Ён ударыў у набат, каб пра сённяшнiя тэндэнцыi эка	
запаведнай палiтыкi ў Беларусi ведалi як мага больш
людзей. Калi гэты набат не пачуе шырокая грамадс	
касць, экспансiя «лесапаляўнiчага гаспадарання»
можа ўходаць тую дарагую спадчыну, якую цанiлi i
шанавалi з веку ў век, а сённяшнiя спраўнiкi элемен	
тарна i цынiчна прададуць яе разам з усёй дзяржа	
вай. Гаворка тымчасам iдзе пра зберажэнне апошня	
га — таму i запаведнага, так званага «асаблiва ахоў	
нага». І, зразумела, не толькi ў былым Прыпяцкiм
ландшафтна	гiдралагiчным запаведнiку, але i ў Бела	
вежскай пушчы, i ў Бярэзiнскiм бiясферным запавед	
нiку — усюды, дзе ёсць «бревно», кажучы жаргонам
мацёрых гаспадарнiкаў.

Свой подпiс пад адказам у рэдакцыю колiшнi ака	
дэмiчны вучоны Аляксандр Іванавiч Лучкоў не па	
ставiў. Папросту схаваўся за прозвiшча «галавы на	
вукi» Прыпяцкага запаведнiка. Зразумець апошняга
неяк можна...

Цяжка зразумець дзяржаўных мужоў ад экалогii ў
высокiх, адказных крэслах, у тым лiку Мiнiстэрства
прыродных рэсурсаў цi тую ж навуку ў сталiчных
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кабiнетах. Лесапаляўнiчыя прагнасцi ўладнай вяр	
хушкi наўзвоч, у твар ляціць выклiк за выклiкам, а
яны робяць выгляд, што гэта iх не датычыць. Даты	
чыць. Напрыклад, добра вядома, што там, дзе
спраўнiкi прэзiдэнта збiраюцца браць «бревно», пла	
навалася размяшчаць заказнiкi, каб гэтым пастры	
маць празмерны цiск на запаведнiк, стварыць вакол
яго сапраўды прыродапашанотны рэжым, а не выка	
лочваць адсюль прыбыткi, ствараючы прамзону.

Але мужы маўчаць, даказваючы грамадству, што
яны, у адрозненне ад «незалежнага эколага», не
здольныя абараняць Бацькаўшчыну. Больш за тое —
яны свядома, часам нават зацята	раз’юшана аддаля	
юць перспектыву цывiлiзаванага стаўлення дзяржа	
вы да запаведнай спадчыны ў краiне.

Еўрапейская прэмiя
Генры Форда «За захаванне
культурнай спадчыны
i навакольнага асяроддзя»
ЛIСТ НIЛУ КЭМПБЕЛУ I ДЗМIТРУ МОКШЫНУ
(«ФОРД ЮНIЁН», ПАСЁЛАК АБЧАК МIНСКАГА РАЁНА)

9 красавiка 1999

Паважаныя Нiл Кэмпбел i Дзмiтры Мокшын!
Я вельмi ўзрушаны, бо маю ад Вас добрую вестку

пра перамогу ў конкурсе «Еўрапейскiя прэмii Генры
Форда за захаванне культурнай спадчыны i наваколь	
нага асяроддзя». Прымаючы Вашыя вiншаваннi, хачу
выказаць шчырую ўдзячнасць за магчымасць адкры	
тага ўдзелу ў конкурсе i высокую адзнаку маёй пра	
цы. Расцэньваю гэты поспех як сведчанне нашых
агульных памкненняў i яднання волi ў справе абаро	
ны бiясферных каштоўнасцяў i культурна	бiялагiч	
най спадчыны чалавецтва.

Рады заабавязацца як мага шырэй распаўсюджваць
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iдэi конкурсу, прапагандаваць яго лепшыя праекты
на старонках «Белавежскай пушчы».

Дазвольце таксама павiншаваць Вас з Велiкоднымi
Святамi, якiя наблiжаюцца паводле календара пра	
васлаўнай канфесii.

СЛОВА НА ЦЫРЫМОНII ЎРУЧЭННЯ ПРЭМII ГЕНРЫ ФОРДА
«ЗА ЗАХАВАННЕ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ
I НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ»
(БЯРЭЗIНСКI БIЯСФЕРНЫ ЗАПАВЕДНIК,
ВЁСКА ДОМЖАРЫЦЫ)

14 красавiка 1999

Паважаны спадар Нiл Кэмпбел! Дарагiя прысут	
ныя! Сябры i калегi!

Мае пачуццi, мая радасць i мая ўзрушанасць зараз
вельмi ўсiм зразумелыя. Успамiнаючы Багдановiча,
«я не самотны...». Напэўна, штосьцi блiзкае зведаў я
i тады, калi ў жнiўнi 1995 года выпусцiў першы нумар
газеты. Дапамог амерыканскi фонд, якому я ўдзяч	
ны. Затым знайшлiся людзi, якiя працавалi ў Бела	
рускiм фондзе Сораса i таксама з разуменнем паста	
вiлiся да маёй iнiцыятывы. Я выйграў чарговы кон	
курс i атрымаў неабходную тэхнiку, каб працягваць
справу.

Сёння я вельмi ўдзячны найперш заснавальнiкам
гэтай прэмii i гэтай намiнацыi. Я ўдзячны Вам, спадар
Кэмпбел, што працэдура конкурсу разгорнутая ў
Беларусi i конкурс мае ўжо трох лаўрэатаў. Я ўдзяч	
ны журы i асабiста каардынатару спадару Мокшы	
ну, якiя вылучылi мой праект.

Час, якi я прысвяцiў газеце, быў надзвычай цяжкi.
Мушу ў гэтым шчыра прызнацца.

Але сёння я назваў бы гэты час i спрыяльным, у
пэўным сэнсе нават шчаслiвым, бо з цяжкага ста	
новiшча я неяк выбраўся i ў рэшце рэшт мая праца
адзначана ўвагай.

Мне ўдвая прыемна, што мае калегi прысутнiча	
юць менавiта на гэтай iмпрэзе, што iхняя ўвага скiра	
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вана не толькi на экалагiчны праект, але i на праект
выдавецкi. Я хацеў бы пажадаць удачы кожнаму з
маiх калег	журналiстаў.

Асаблiвасць майго праекта, мабыць, у тым, што ён
мае танны бюджэт, у iм адсутнiчае штат, фонд зар	
платы, а выдаткi зменшаны да магчымага мiнiмуму.

Мне прыемна, што мая спроба мае пэўны, хай сабе
сцiплы вынiк — 16 нумароў, 256 старонак. Зразумей	
це правiльна, я не супраць патроiць перыядычнасць,
або падвоiць наклад, але гэта ўжо iншы размах i, ад	
паведна, iншы бюджэт.

Газета мусiць заставацца незалежнай, што асаблi	
ва важна для яе накiрунку. Аднак i ў гэтых варунках
я працягваю шукаць магчымасць, каб зрабiць газету
штомесячнай i павялiчыць аб’ём выпускаў да 24 ста	
ронак.

Я хацеў бы сёння асаблiва падкрэслiць выключную
ролю спаборнасцi сярод праграм i праектаў, якiя да	
тычаць навакольнага асяроддзя. У Беларусi, на жаль,
пакуль цалкам адсутнiчае механiзм адсочвання й сты	
мулявання ўсяго лепшага i наватарскага, што магло
б спрыяць развiццю зялёнай iдэi, хоць на гэта ў на	
шай дзяржавы ёсць i адпаведныя сродкi, i ўсе магчы	
масцi. Нiводная просьба рэдакцыi аб фiнансавай да	
памозе, з якой я звяртаўся ў дзяржаўныя ведамствы,
не была задаволена. На выдавецкi праект «Белавеж	
ская пушча» дзяржава не адпусцiла пакуль анiводнай
капейкi. Асобныя структуры (прыкладам, Гомельскi
i Магiлёўскi абласныя камiтэты прыродааховы, а сё	
лета i Мiнскi гарадскi) палiчылi за лепшае цалкам ды	
станцыявацца ад выдання толькi па той прычыне, што
яно заснавана з прыватнай iнiцыятывы.

Аднак мне тым больш прыемна гаварыць пра шмат	
лiкiя добрыя прыклады грамадзянскага стаўлення да
газеты, разумення i зацiкаўлення з боку мiжнарод	
ных арганiзацый, iх прадстаўнiцтваў у Мiнску, а так	
сама шчырых прыхiльнiкаў у рэгiёнах: з боку раён	
ных аддзелаў адукацыi, раённых iнспекцый прыро	
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дааховы, Гродзенскага i Брэсцкага абласных камiтэ	
таў прыродных рэсурсаў, школьнага настаўнiцтва,
бiблiятэчных работнiкаў.

Газета шукае i ўжо знаходзiць кантакты з прыват	
ным бiзнэсам, развiваючы гэтым самым iдэю экафун	
датарства ў Беларусi. Сюжэты сацыяльна	экалагiч	
най рэкламы, хай сабе яшчэ вельмi нячаста, падтрым	
лiваюць фiрмы i прадпрыемствы. А «Беларускi народ	
ны банк» размяшчае такую рэкламу штонумар i з
добрым густам. Усiм шчыра дзякую.

Сёння, карыстаючы момант, я хацеў бы звярнуць
увагу калег	журналiстаў на тры вельмi важныя i ак	
туальныя праблемы. Гэта абнiжаны стан i актыўнае
камерцыйна	гаспадарчае скарыстанне нашых запа	
ведных тэрыторый, асаблiва лясных. Гэта выдатка	
ванне цi, лепш сказаць, «раздача» экалагiчнай часткi
бюджэта, поўная непразрыстасць гэтай працэдуры.
Нарэшце, адсутнасць галоснасцi ў пытаннях экалагiч	
ных пагрозаў: хто прыпомнiць, калi апошнi раз
мiнiстэрства прыродных рэсурсаў запрашала нас на
прэсавую канферэнцыю, летась цi пазалетась?..

Я не буду падрабязна спыняцца на гэтых прабле	
мах. Але спадзяюся, мы разам будзем да iх звяртац	
ца. Абяцаю вам сваю дапамогу, падказкi, досвед, не	
абходныя кансультацыi, адрасы. Белавежская пуш	
ча, напрыклад, — гэта айсберг, у якiм схаваная част	
ка тоiць вялiкую небяспеку для захавання яе самой
як прыроднай спадчыны. Наогул, я вельмi жадаў бы,
каб мой клопат стаў нашым агульным клопатам пра
бiясферныя каштоўнасцi, да якiх мы ўсе прынале	
жымся — фiзiчна i этнiчна. Дазвольце пажадаць вам
творчага плёну.

Шаноўны спадар Кэмпбел! Маю гонар i выключную
падставу яшчэ раз звярнуцца да Вашай персоны, каб
у прысутнасцi гэтай вельмi шаноўнай аудыторыi зас	
ведчыць сэнс Вашай працы ў Беларусi i сэнс Вашага
дару, якiм Вы ганаруеце маю працу, мой праект. Калi
нас, фордаўскiх лаўрэатаў трохi паболее, я падумаю
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аб тым, каб у Беларусi стварыць асацыяцыю, якая iх
аб’яднае. Жадаю поспехаў у Вашай дзейнасцi, якая i
надалей будзе спрыяць захаванню культурных вартас	
цяў i навакольнага асяроддзя ў свеце.

«Дрымучая справа» з хронiкi
Белавежскай пушчы застаецца
актуальнай праз 138 гадоў
ДЗВЕ ЎВАГI НА АКАЛIЧНАСЦI ДАДЗЕНАЙ ПУБЛIКАЦЫI

Газета «Белавежская пушча» 1999

ПЕРШАЯ ЎВАГА

Георгiй Валкавыцкi — з беластоцкiх беларусаў
Польшчы, паэт i публiцыст, карэнны белавежац —
прэзентаваў рэдакцыi кнiгу сваiх эсэ «Белая вязь»
(Беласток, 1998). Герцэнаў звон — фрагмент кнiгi
— ёсць аўтарскiм пераказам вядомых i дужа нашуме	
лых белавежскiх артыкулаў у вольнай рускай палi	
тычнай газеце «Колокол» (1861), што ў выглядзе
ксеракопiй трапiлi да Г. Валкавыцкага. «І азваўся Гер	
цэнаў звон», — пiша наш беластоцкi аўтар. — «Дры	
мучая справа» ўскалыхнула нас. Колькi знаёмых ге	
рояў! Якiя жывучыя! І непаражальныя!.. А можа,
развiваемся назад?»

Гэта першая ўвага.

ДРУГАЯ ЎВАГА

Падаць гiсторыю «Дрымучай справы» рэдакцыя
збiралася даўно; з хронiкi Пушчы яна тырчыць як
узняты палец перасцярогi. Рэч не ў тым, што эпiзо	
даў падобнага кшталту ўвогуле бракавала, проста гэ	
тая «справа» мела вялiкую агалоску, i яе хутчэй вар	
та ўважаць за тыповую — нажыцца з лесу ахвотных
заўсёды было... І шмат засталося дагэтуль, хоць доб	
рага лесу ўжо катастрафiчна бракуе. Нашая ўвага
звязана з сённяшнiм станам Пушчы i ўсiх лясных
ваколiцаў Беларусi. Рацыя за Георгiем Валкавыцкiм:
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гэтая гiсторыя як бы рассоўвае межы часу... Рацыя
за ўсiмi, хто сёння намагаецца ўратаваць Вялiкiя Па	
рэшткi Вялiкага Лесу, хто не маўчыць, шукае любо	
га прыдатнага спосабу зварушыць грамадскi звон.

Гэта наша другая ўвага.

Калi мы працягваем рукi —
запаведнiкi працягваюць ногi
IНТЭРВ’Ю КАРЭСПАНДЭНТУ ГАЗЕТЫ
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В БЕЛАРУСИ»
ВЯЧАСЛАВУ ТКАЧУ

Газета «Белавежская пушча» 1999*

(...)
В.  ДРАНЧУК. Сёння ў краiне застаўся толькi адзiн

запаведнiк — Бярэзiнскi бiясферны. Iншыя асаблiва
ахоўныя тэрыторыi — Прыпяцкi ландшафтна	гiдра	
лагiчны, Белавежская пушча, Браслаўскiя азёры —
набылi статус нацыянальных паркаў. Зроблена гэта
не так сабе. Галоўная мэта — займець магчымасць
уладам прыкласцi руку да нацыянальных каштоўнас	
цяў, якiя, паводле вызначэння i насуперак бiзнес	
планам, павiнны заставацца недатыкальнымi. У рас	
парадчым цыркуляры аб рэарганiзацыi Прыпяцкага
запаведнiка сказана, аднак, досыць ясна: «... з мэтаю
захавання унiкальных прыродных комплексаў Па	
лесся, развiцця в ы т в о р ч а 	 г а с п а д а р ч а й  базы,
стварэння ўмоў для вырашэння сацыяльна	эканамiч	
ных задач насельнiцтва».

Скажыце, якая можа быць вытворча	гаспадарчая
дзейнасць у месцах, дзе мусiць панаваць зусiм iншы,
абсалютны культ — культ захавання бiялагiчных каш	
тоўнасцяў, культ багавейлiвасцi перад жыццём, перад
кожным дрэвам i нават кустом? А развiвацца павiнна
н а в у к о в а 	 п а з н а в а л ь н а я  база, а не вытворча	

* Перадрук з перакладам на беларускую мову
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гаспадарчая. Аднак менавiта вытворча	гаспадарчую —
не зважаючы нi на што —рухава развiваюць. У тым
жа Прыпяцкiм парку запушчана iтальянская лiнiя па
вытворчасцi паркета. Думаеце, з чаго яго робяць. Вя	
дома, з добрага жывога дуба — iнакш, я мяркую, не
атрымаеш якасны паркет... Або яшчэ прыклад так зва	
най гаспадарчай дзейнасцi ў тым жа «Прыпяцкiм». Мне
вядома, што ёсць кантракт, я бачыў паперу, на пастаў	
ку адсюль у Галандыю 30 тысяч кубаметраў пiлама	
тэрыялаў па 100 даляраў за куб. Сумняюся, што хоць
капейка з гэтых трох мiльёнаў даляраў пойдзе на даб	
рабыт людзей, мясцовых жыхароў. Вы спытаеце: на
што iдуць тыя грошы? Наколькi мне ўдалося высвет	
лiць, выручка ад кантрактаў паступае на банкаўскi
рахунак парка, а потым яе размяркоўваюць —заўваж	
це, не на навуковыя праекты, а на ўзнаўленне таго ж
самага вытворча	гаспадарчага механiзма... I падобных
кантрактаў шмат: дакладна — з Польшчай, Германiяй,
Чэхiяй.

ВЯЧАСЛАЎ ТКАЧ. А што ж закон — ён ёсць або
яго няма?

В. Д. У Законе «Аб асаблiва ахоўных прыродных
тэрыторыях i аб’ектах» запiсана: «Захаванне эталон	
ных i ўнiкальных комплексаў i аб’ектаў прыроды
ёсць найпершай задачай нацыянальных паркаў». На
справе гэта не так.

В. Т. Але ж нешта робiцца?
В. Д. Так. Саноўныя таварышы сёння любяць за	

мовiць слоўка	другое пра любоў да прыроды, аднак
чамусьцi не кажуць, напрыклад, пра заняпад Бела	
вежскай пушчы. Той, хто даўно тут жыве i працуе,
пасведчыць, што сёння ад Пушчы як такой застало	
ся мала —хiба што жаданы вобраз, «запаведны
матыў»... З вынiкаў сацыялагiчнага даследвання, пра	
ведзенага сярод мясцовага насельнiцтва, тым часам
маем: 47% апытаных лiчаць, што на iх вачах стан
Пушчы значна пагоршыўся. Прычына —мелiярацыя,
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высечкi ў вялiкiх аб’ёмах, работа ў лесе вялiкагруз	
най тэхнiкi i г.д. Дайце яшчэ сюды тысячы кiламетраў
цвёрдапакрытых дарог, трубаправодныя шляхi,
дзесяткi пiларамаў. Хiба ж можна пры гэтым казаць
пра нейкi запаведны гiстарычны лес як цяпершчы	
ну? Хiба маральна заяўляць, што нашы зялёныя каш	
тоўнасцi ў надзейных руках? I калi ўжо напраўду за
мэту мець рэкрэацыю i турызм, дык найперш трэба
ратаваць гэтыя выспачкi, рэшткi адноснай аца	
леласцi, ствараючы вакол iх рэальна эфектыўную
буферную зону.

Тое ж па Прыпяцкiм нацыянальным парку. Гэты
найадметны рэзерват яшчэ ў часы, калi быў запавед	
нiкам, моцна пацярпеў — у перыяд з 1969 па
1987 год быў моцна зняможаны. На той час доля ста	
рых элiтных лясоў паменшылася з 9,1 да 2,9 працэн	
та. I сёння становiшча пагаршаецца.

Былы запаведны унiкум, як i шмат iншых, перай	
шоў альбо пацiху пераходзiць у разрад звычайных
лесапрамысловых аб’ектаў. Быў запаведнiк — зра	
бiўся лясгас. Сход гарацешны.

Праўдзiва запаведныя сёння хiба што забалочаныя
дзялянкi з малатаварным лесам, як гэта мы бачым на
прыкладзе Белавежскай пушчы. Дый тое, заўважце,
толькi таму, што тэхнiка туды папросту не даходзiць...
А там, дзе магчыма, будуюць гасцiнiцы, рэстараны,
тэнiсныя корты, гаражы, стаянкi i г.д. Дарэчы, Бярэ	
зiнскi бiясферны запаведнiк не выключэнне. На чыс	
тае «запаведанне» яму адпусцiлi менш як палавiну
тэрыторыi. Затое пабудавана гасцiнiца пад еўрастан	
дарт. Калi справа пойдзе ў адным кiрунку, апошнi
беларускi запаведнiк хутка стане прадметам масавага
карыстання. «Браслаўскiм азёрам» наогул пакiнулi на
запаведную цiшу мiзэрныя 3,7 працэнта тэрыторыi.

Усё гэта робiцца пад выглядам развiцця турызму i
ўсенароднага доступу да экалагiчных каштоўнасцяў.
Але хто сюды зможа прыехаць? Белавежскi закутак
каштуе грошай. Зiрнiце ў меню мясцовай рэстарацыi
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— там вы не ўбачыце гарбаты з верасовым мёдам, за	
тое... прапануецца ўсялякая дзiчына, дарагiя напоi.
Яшчэ зусiм нядаўна ў музеi прыроды Белавежскага
парка можна было купiць шкуру чырвонакнiжнага
зубра... Не дзiўна, бо дагэтуль зуброў тут страляюць
— знаёмая «акумуляцыя валютных сродкаў». А «выб	
ракоўваюць» жывёлiн выключна немцы, якiя плацяць
«нам» 8 тысяч дойчмарак за трафей. Карацей кажу	
чы, iдзе валютаздабыча ў якi хочаш спосаб.

В. Т. Паляванне — гэта кепска?
В. Д. Замежных паляўнiчых вабiць сюды не засе	

джаны iхнiм братам	паляўнiчым куток. Цiхi, нялюд	
ны. Яшчэ ўсёдазволенасць, лаяльнасць. Да iх добра
ставяцца. Абяцаюць паляванне з гарантыяй. I трафеi
падрыхтуюць да перавозкi. У сярэднiм такое паля	
ванне каштуе 3–4 тысячы марак. Навошта ж нешта
ахоўваць, калi так проста можна настраляць марак...
У «Прыпяцкiм» мне расказалi пра выпадак, як
iтальянцы настралялi качак, а яны, тыя качкi, як пас	
ля стала ясна, належалi да «чырвонакнiжнага» вiду.
Не ведаю, чым усё скончылася, але гэтыя качкi мне
запомнiлiся як заканамерныя выдаткi працэсу.

В. Т. I што, пра ўсё гэта нiкому не вядома? Чаму
маўчаць?

В. Д. Шмат хто лiчыць, што гаварыць няма сэнсу. У
пэўнай ступенi гэта так. Цяперашнi заклiк вучоных
— вярнуць запаведнiкi, ператварыць iх у навуковыя
лабараторыi — пусты гук: улады не чуюць. А нярэд	
ка блазнавата пытаюцца: «Вы што, супраць доступу
народа да нашых прыродных каштоўнасцяў?» Я, на	
прыклад, адказваю: не, я за даступнасць. Але даступ	
насць — гэта калi мы цвёрда ведаем, што дзiкiя
мясцiны ёсць, што яны захавалiся для нас i нашчад	
каў, i што iм нiчога не пагражае... Так, няхай сабе
людзi едуць да гэтых мясцiн як найблiжай, глядзяць
з багавейлiвасцю на багацце i разнастайнасць прыро	
ды. Але не ўсё можна чапаць рукамi.
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Нацыянальны парк — гэта ж зусiм не тое, што мы,
гараджане, бачым за вокнамi. Гэта iншая цывiлiзацыя.
I ўсiмi даступнымi сродкамi яе трэба пазнаваць. А дзе	
ячы, якiя сёння гаспадараць у былых рэзерватах, час	
цей за ўсё папросту iгнаруюць правiльны сэнс. Яны
хочуць паставiць прыроду на нейкую самаакупнасць,
лiчы, на панель... Мо каму i падасца мой тон вельмi
рэзкiм, але я скажу: у нашай маленькай «асаблiва ахоў	
най» прыроднай зоне, якая займае ўсяго 3–5% агуль	
най тэрыторыi краiны, пануе хапужнасць i гвалт.

Стралянiна на запаведных
тэрыторыях — гэта нонсэнс
Газета «Белавежская пушча» 1999

Пад рубрыкай «Афiцыйна» газета «Комсомольская
правда в Беларуси» змясцiла кароткi каментар на	
чальнiка аддзела запаведнай справы Мiнiстэрства
прыродных рэсурсаў i аховы навакольнага асярод	
дзя Андрэя Галдзянкова. Цiкава пачытаць! Спасыла	
ючыся на заканадаўства, сп.Галдзянкоў заўважае,
што яно «нават вiтае развiццё тут турызма (у
нацыянальных парках — В.Д.) i дапускае некато�
рую гаспадарчую дзейнасць». Далей спадар Гал	
дзянкоў дазваляе i пэўную асабiстую разважнасць:
«...хоць мы хацелi б, каб у нацыянальных парках
было менш вытворчых цэхаў, а больш аховы пры�
роды».

Жаданне вартае ўхвалы, але хацець надта мала —
мiнiстэрства не палезе на ражон, колькi б гэтага не
хацела.

Далей, што датычыць палявання. «На жаль, —
кажа начальнiк аддзела мiнiстэрства, — нацыяналь�
ным паркам даводзiцца гэтым займацца з экана�
мiчных меркаванняў» (падумалася нават, што пры	
родаахоўныя iнтарэсы сёння, мабыць, адстойвае
мiнiстэрства эканомiкi).
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Напэўна, у лепшыя часы Андрэй Галдзянкоў ска	
заў бы iнакш, а сёння трэба казаць заплюшчыўшы
вочы на шматлiкiя нязручныя акалiчнасцi. Напрык	
лад, ён пацвердзiў, што ў Белавежскай пушчы мож	
на ўпаляваць i самога зубра, аднак прызнанне гэтага
факта тут жа спрабуе нейтралiзаваць, маўляў, «гэта
складаны бюракратычны працэс, «дабро» на ад�
стрэл безнадзейна хворай жывёлiны неабходна
атрымаць у нашым мiнiстэрстве». У тым, наколь	
кi жывёлiна «безнадзейна хворая», напэўна, не адной	
чы ўсумнiўся i сам Андрэй Анатольевiч, i той, хто
шматразова падпiсваў гэты дазвол. Хiба ж не зразу	
мела: з «эканамiчных меркаванняў» сачэнне за «зда	
роўем» зуброў мае для iх цяпер вельмi шкодныя на	
ступствы. Дый цi быў такi выпадак, каб адстрэл не
дазволiлi...

Аднак спадар Галдзянкоў i тут дапускае мяккую
вольнасць, якая хоць трохi асланяе гонар мiнiстэрс	
кага мундзiра: «Адстрэл жывёлiн у нацыянальных
парках, вядома ж, не самы файны спосаб рэгуля�
вання папуляцый. Лепш iх рассяляць у iншыя
лесагаспадаркi. Магчыма, калi�небудзь мы i прый�
дзем да таго, каб забаранiць паляваннi ў нацпар�
ках. Бо што тут казаць, стралянiна на запавед�
ных тэрыторыях — гэта нонсэнс».

У рэшце рэшт, пазiцыя выказана. Калi зважаць на
палiтычныя абставiны i парадкi ў краiне, пазiцыя не з
горшых — у традыцыях дыпламатычнага замiрэння
на карысць больш	менш разумнага сэнсу.

Краiна Iванаў
СЛОВА РЭДАКТАРА

Газета «Белавежская пушча» 1999

Больш за год таму наша газета не перабольшвала,
калi заўважыла: «Сонейка заходзiць, i над Пушчай
згушчаюцца прыцемкi». Тая заўвага мела дачыненне
да iншых, куды больш «прыцемненых» акалiчнасцяў,
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чым проста хвiлiна сутак. У Пушчы тымчасам дагэ	
туль не развiднiлася — дзейнасць беларускiх пада	
хоўных тэрыторый пастаўлена з ног на галаву. Тут
насамрэч пануюць густыя прыцемкi: грэблiва адсу	
нуты ў бок закон, праiгнараваны шматлiкiя нормы
мiжнароднага экалагiчнага права, абражаюцца ўяў	
леннi пра нацыянальныя каштоўнасцi...

Апошнi раз, калi я наведаўся ў Пушчу, мне людзi
на гэта адказвалi, называючы адно прозвiшча «навер	
се», — i разводзiлi рукамi. Iншыя глядзелi шырэй:
пакуль не зменiцца ўлада i гэты палiтычны курс —
лепшага нiчога не ўбачым. Па вяртаннi ў Мiнск на	
зыванае «прозвiшча», якое з Пушчы не хутка выдзь	
муць нават самыя халодна	сцюжныя вятры, неспа	
дзявана апынулася ў палiтычных некралогах дэмак	
ратычнай прэсы — уладнае месца з выглядам на за	
паведныя тэрыторыi Беларусi знянацку запусцела.

Цяпер нават не верыцца, што нехта iншы, а не сам
Iван Iванавiч Цiцянкоў будзе пераразаць стужачку
на адкрыццi супер	цэха лесаперапрацоўкi ў нацыя	
нальным парку.

Вось думаю. Няхай бы ўсё ж гэта быў ён! Асабiста
мне, калi б глядзеў на дзею яшчэ адной нацыянальнай
ганьбы, прыгадаўся б незадаўнены эпiзод палiтхронiкi
нашай скрыўджанай краiны: праўдзiвая нацыянальная
сымболiка гвалтоўна замяняецца на штучную, часо	
вую. Асаблiва вылучыўся тады першы прэзiдэнцкi
спраўнiк таварыш Цiцянкоў (ёсць кiнакадры)... I вось
паралель, дзень сённяшнi — грандыёзны «лесапiльны»
праект сымбалiзуе сабою 60 гадоў ад снежня 1939,
калi беларускi ўрад прадэкляраваў (але так i не
спраўдзiў) запаведнасць Белавежскай пушчы. Уяўля	
еце, наперадзе — постаць Iвана... I, магчыма, не я адзiн
падумаў бы: «Ведаем, ведаем гэту птушку! Да ахоў	
ных прыродных тэрыторый мае стаўленне прыкладна
такое ж, як i да бел	чырвона	белага сцягу, якi ён пар	
ваў на часткi чатыры гады таму».

Шкада. Гэта ўжо будзе не ён.
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Зрэшты, хто б нi пераразаў стужачку, Iвана Iвана	
вiча ўсёроўна ўспомняць. Словам цi думкай, а ўспом	
няць. Магчыма, i лесапiлку ў Пушчы назавуць iмем
былога, але яшчэ вельмi рэальнага Iвана Цiцянкова.
У такой краiне жывём. Хтосьцi так i сказаў: «краiна
Iванаў». Перапрашаю, каго пакрыўдзiў.

Будзем памятаць i сведчыць
ЛIСТ У РЭДАКЦЫЮ ГАЗЕТЫ
«БЕЛАРУСКАЯ МАЛАДЗЁЖНАЯ»

1999

Паважаная спадарыня Таццяна Мельнiчук!
Споўнiць просьбу аднаго са сваiх нядаўнiх сураз	

моўцаў i, як высветлiлася, вельмi ўдзячнага чытача
Вашага выдання я мог бы праз тэлефонную размову.
Аднак, не адвiнаючыся, адразу пiшу, бо для мяне
больш важна зрабiць гэта менавiта публiчна — за	
сведчыць поспех незалежнага выдання перад ягонай
аўдыторыяй i тым самым развеяць мiф пра нiбыта
марную патужнасць свабоднай прэсы, яе нiбыта аб	
межаваныя магчымасцi.

Шчыра кажучы, даўно не даводзiлася чуць водгу	
ку на востра крытычную выкрывальную публiкацыю
ад службовай асобы, чалавека пры пасадзе, раённага
чыноўнiка. І раптам — такая шчырая ўдзячнасць ка	
легам па галоснасцi, прызнанне iх журналiсцкай
пазiцыi, самыя лепшыя пажаданнi аўтару…

Цяпер амаль даслоўна перадаю водгук: «Перашлi�
це, калi можна, нашу вялiкую падзяку газеце за
артыкул «Нацыянальныя паркi — мёртвая зям�
ля» i асабiста аўтару Сяргею Пульшы, — прасiў
мой суразмоўца. — Мы радуемся, што ёсць сме�
лыя мужныя журналiсты, якiя ўмеюць пiсаць
праўду. Для нас гэта вялiкая маральная пад�
трымка. Рэч у тым, што тэрыторыя Пастаўска�
га раёна стала часткай нацыянальнага парка
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«Браслаўскiя азёры», i мы ўжо бачым, куды што
павярнулася. Лесанарыхтоўкi, паляваннi, валю�
таздабыццё i ўсё такое. Ідзе нахабны падман гра�
мадства, людзi ўжо разумеюць i толькi дзiву да�
юцца. У артыкуле гэта выразна паказана на
прыкладзе «Прыпяцкага». Трапна i востра. А га�
лоўнае, мы цяпер ведаем, што нас чакае. Мы гэ�
тага не хочам i будзем супрацiўляцца… Праўда, у
рукi трапiў пакуль што адзiн з трох артыкулаў.
Але ён iмгненна пайшоў па кабiнетах, распаўсю�
джваецца ў ксеракопiях. Маем да вас вялiкую
просьбу — калi не цяжка, перашлiце яшчэ два ар�
тыкулы, якiх мы не змаглi знайсцi. І самае шчы�
рае, самае ўдзячнае прывiтанне аўтару».

Я не называю службовую асобу па зразумелых
прычынах. Дый гаворка была ў пэўнай меры прыват	
най, таму я мушу захаваць этыку, пакiдаючы за са	
бой права i абавязак заакцэнтаваць увагу на чытац	
кай удзячнасцi, актуальнасцi тэмы захавання прырод	
най спадчыны ў нашай незалежнай прэсе i маiм аса	
бiстым жаданнi парадаваць Вас гэтым сведчаннем
пэўнай удачы.

Заадно хачу дапоўнiць публiкацыю Сяргея Пуль	
шы адной, на мой погляд, надзвычай iстотнаю ўва	
гаю: з мноства названых злачынных фактаў пе	
радусiм i ў рэшце рэшт вынiкае нягоднае, грэблiва
«наплявацельскае» стаўленне беларускай адмi	
нiстрацыi да Канстытуцыi i шэрагу экалагiчных за	
конаў, перш	наперш закона «Аб асаблiва ахоўных
прыродных тэрыторыях i аб’ектах». Здзiрства i гвалт
у нацыянальных парках маюць канкрэтных заказчы	
каў i выканаўцаў, якія разумеюць: гэты рэжым не
можа быць вечны. І збiраюцца ўсё спiсаць, схаваць,
уцячы ад адказанасцi. Будзем памятаць i сведчыць!

Зычу поспехаў Вашаму выданню ў адстойваннi зя	
лёных каштоўнасцяў Беларусi.
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Лицензия
на отстрел символа
ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ ГАЗЕТЫ
«БЕЛОРУССКАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА»
ВЕРОНИКЕ ЧЕРКАСОВОЙ

Май 1999

В ЕРОНИКА Ч ЕРКАСОВА. Какая из экологических
проблем, которые испытывают заповедники и
национальные парки, представляется Вам сегод�
ня наиболее серьезной?

В.ДРАНЧУК. К сожалению, приходится констатиро	
вать, что государство полным ходом ведет хозяй	
ственное освоение природоохранных территорий. В
настоящее время в Беларуси остался всего один за	
поведник — Березинский биосферный. Припятский
ландшафтно	гидрологический заповедник и Бело	
вежская пуща преобразованы в национальные пар	
ки. Отдельные ученые были против. Изменение ста	
туса, заявляли они, может повлечь за собой возмож	
ность большего доступа к природным богатствам и
ослабление контроля со стороны научной обще	
ственности. Так и случилось. Но вскоре и они убеди	
лись в бессмысленности своих протестов.

Если бы изменение статуса и более открытый до	
ступ были вызваны желанием научить людей более
бережному отношению к природе, благоговению пе	
ред жизнью, экологической этике — это еще мож	
но было бы как	то понять. Однако мотивы у властей
совершенно иные. Постоянно приходится слышать,
что эти территории должны быть самоокупаемыми.
Но о какой самоокупаемости национальных парков
или заповедных территорий можно вообще гово	
рить? «Самоокупаемость» становится просто шир	
мой, прикрываясь которой можно безнаказанно хо	
зяйничать, добывая валюту. Причем, заметьте, ни
одному западному охотнику никогда не придет в
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голову охотиться в национальном парке собствен	
ной страны.

В. Ч. Правда ли, что сегодня не защищен даже свое�
образный символ Беларуси — беловежский зубр?

В. Д. Любой, у кого есть деньги, может купить ли	
цензию и убить это животное. Преподносится это под
видом выбраковки, но такой отстрел практически не
контролируется. Попробуй, проверь, какого зубра
и на каких основаниях отбраковали? Обществен	
ность к этому доступа не имеет — как правило, всё
решают специалисты национального парка. Иногда
между получением «министерского» разрешения на
отстрел и самим отстрелом проходит много времени,
потому что не могут найти охотника, который спо	
собен заплатить нужную сумму...

В Припятском национальном парке валютная охо	
та поставлена на прочную коммерческую основу. Там
ведется целенаправленный поиск платежеспособных
охотников, которые приезжают, платят деньги за по	
стой и за возможность вольготно поохотиться на жи	
вотных, случалось, иногда даже занесенных в Крас	
ную книгу.

В. Ч. Затрагивает ли эта «самоокупаемость»
другие белорусские леса?

В. Д. При бывших заповедниках созданы так назы	
ваемые приписные и буферные зоны, где официаль	
но разрешена вырубка леса. И в Беловежской пуще,
и в Припятском заповеднике имеются деревообраба	
тывающие производства. В частности, в Припятском
заповеднике размещена итальянская линия по изго	
товлению паркетной доски. Паркет делается из дуба,
который добывается тут же. В Беловежской пуще
имеются десятки деревообрабатывающих произ	
водств. На вопрос о том, откуда для них берется сы	
рье, официальные лица отвечают, что вырубаются
лишь высыхающие деревья — здоровые якобы ник	
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то не трогает пальцем. Но тогда встает вопрос: если
Беловежская пуща высыхает в таких масштабах, то
почему по этому ужасному поводу никто не бьет тре	
вогу? А ведь Пуща — зеленые легкие Европы, миро	
вое наследие — какие там могут быть производства?
Но приезжающие туда чиновники оглядывают леса
хозяйским взглядом и заявляют: «Так вы же здесь по
золоту ходите!» А потом это золото добывают...

Что в такой ситуации меня тревожит? Отсутствие
гласности, отсутствие множества поводов задумать	
ся: «А что происходит?» Приведу пример. Однажды
мне сообщили, что ожидается очередной отсрел зуб	
ра. Наконец нашли «валютного» охотника. Кроме
того, выпал долгожданный снег, на котором лучше
видны следы. Я попытался выяснить, могу ли я при	
сутствовать на этой охоте. Мне ответили, что нужно
специальное разрешение, без которого туда попасть
нельзя. Тогда я решил обратиться к нашим радиостан	
циям с просьбой, чтобы в день, когда прозвучат выс	
трелы, они сообщили в эфире: «Сегодня в Беловежс	
кой пуще будут убиты два зубра». Ни одна станция
не согласилась предоставить свой эфир для такого
сообщения.

В. Ч. А сколько всего сегодня зубров в Пуще?
В. Д. Около 300. Не могу согласиться и примирить	

ся с тем, что вместо того, чтобы лечить животных,
их предпочитают отстреливать. Не поверите, до не	
давнего времени прямо в музее природы националь	
ного парка можно было купить шкуру зубра, дикого
кабана, оленя... Когда я впервые это увидел, я вышел
на крыльцо вдохнуть свежего воздуха... Продажу на
заповедной территории шкур животных, в том чис	
ле занесенных в Красную книгу, иначе, как уроком
живодерства, не назовешь. Причем продавали шку	
ры совсем недорого, как	то раз предложили купить
и мне. Вот честно, не мог представить, как это мож	
но — вытирать ноги о зубра!
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В. Ч. Трудно ли получить конкретную информа�
цию об экологической ситуации в Беларуси?

В. Д. В общем	то, нет. При условии, если наладить
сотрудничество с рядовыми учеными, а не идти в вы	
сокие номенклатурные кабинеты. Нередко среди ис	
следователей, людей суховатых и дотошных, встре	
чаешь и живой отклик, и свежий взгляд, и объектив	
ную аналитику, и внимательное отношение к этим
проблемам.

Мало кто знает, что Беларусь подписала так назы	
ваемую Орхусскую конвенцию — о доступе к эколо	
гической информации, принятию решений и право	
судию в случае, когда вопросы касаются окружаю	
щей среды. Но у нас нет механизмов ее реализации.
Государство подписало конвенцию — и забыло о ней.
Вот и вся позиция.

В. Ч. Бывают ли в Беларуси судебные процессы,
связанные с нарушениями в области экологии?

В. Д. Никогда. Такого понятия, как «экологичес	
кое право» или «мое экологическое право», у нас не
существует. Это не значит, что нет поводов. Но «зе	
леные», простые граждане не судятся с государ	
ством или другими субъектами. Орхусская конвен	
ция замечательно ставит эту проблему, ориентиру	
ет на это. Но вот уже год как подписан документ, он
вступил в силу, а увидеть его, прочитать мы пока
что не можем. До сих пор он не опубликован. Одна	
ко и это, пожалуй, не главное, если не ужесточать,
не совершенствовать наши законы в духе этой кон	
венции. Что остается? Когда речь идет о правах, че	
ловеку часто говорят о том, чего он не должен де	
лать — нарушать, наносить вред и так далее. То есть,
не имеет права, не может. Но посмотрим на закон
чуть иначе: ведь нам так много можно! Когда мы
можем так много делать по праву! И прежде всего
— любить, беречь, защищать, охранять... На тех же
законных основаниях.
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Дзейнасць беларускiх запаведных
тэрыторый сёння пастаўлена
з ног на галаву
Газета «Белавежская пушча» 1999

Практыка гаспадарання, разлiчанага выключна на
цвёрдавалютны i валютаёмiсты вынiк, звяла на мiзер,
калi не на поўны нуль, прыродаахоўную, навукова	
даследчую, культурна	пазнавальную ды iншую дзей	
насць прыродаахоўных устаноў, стварыла тым самым
небяспечную дыспрапорцыю, якая i ёсць грубым ад	
ступленнем ад Закона «Аб асаблiва ахоўных прырод	
ных тэрыторыях i аб’ектах» (гл. артыкулы 14, 20).
На працягу апошнiх гадоў ставяцца сумнеўныя, ан	
тынавуковыя эксперыменты, якiя адцягваюць сiлы
калектываў i кiраўнiцтва гэтых тэрыторый ад перша	
чарговых задач, а ў шэрагу выпадкаў супярэчаць iх
статусу i рэжыму.

У нацыянальным парку «Белавежская пушча», на	
прыклад, колькасць працоўных месцаў даўно пера	
сягнула тысячу адзiнак, хоць яшчэ нядаўна трыма	
лася лiчбы 700	800, прычым гэты рост ледзь паспя	
вае менавiта за тымi вiдамi дзейнасцi, якiя, мякка ка	
жучы, не адпавядаюць прыродаахоўнаму накiрунку.
Былi ўжо конегадоўля, развядзенне гусей, вырошч	
ванне навагоднiх ёлачак, ды шмат чаго iншага, аднак
усе пачыны ў рэшце рэшт бясслаўна сканчалiся, ап	
роч валютных паляванняў (тут поўная стабiль	
насць!), прыносячы справе аховы прыроды адну
толькi шкоду.

 На першы погляд можа падацца, што людзi займа	
юцца не той справай, якая б хоць неяк упiсвалася ў
месца; рэч у тым, аднак, што справы ўжо iдуць тут не
зважаючы на месца. Па	ранейшаму на апошнiх ро	
лях навука. Сёння ў аддзеле працуе 16 чалавек (два
кандыдаты навук) — гэта значыць, што калi не ад	
быўся разгон пушчанскай навукi, дык засталося да
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гэтага менш як трохi. Пра эфектыўнасць даследван	
няў або каштоўнасць навуковых распрацовак гава	
рыць не мае сэнсу, бо сённяшняя навуковая дзей	
насць ёсць прыкрыццём зусiм iншых мэтаў. Даплата
да навуковага заробку з гаспадарча	камерцыйнай
дзейнасцi — рэч даволi красамоўная: навуку такiм
чынам «прыкормлiваюць», ставяць у залежнасць ад
сумнеўна	адыёзнага вынiку.

 Цi можна такое ўявiць, калi мiжволi даць сабе
веры, што Белавежская пушча — месца сусветнай
прыроднай спадчыны i мае найадмысловы Еўрапейскi
Дыплом Рады Еўропы? Цяжка. Але гэта так. Цяжка
дапусцiць i тое, што Дыплом праз тры гады не будзе
адклiканы, бо з’явiлася яшчэ адна вельмi сур’ёзная
падстава прагназаваць несуцяшальную перспектыву:
у нацыянальным парку будуецца чарговы цэх леса	
перапрацоўкi.

Якi па лiку — казаць не бяруся, можа, пяты, можа,
дваццаць пяты — важна не гэта. Вытворчая лiнiя, пра	
дукцыйнасць якой надзвычай высокая, ураз праглы	
не адносна невялiкiя запасы сухастойнай драўнiны,
якую цяпер у недапушчальна вялiкiх памерах забi	
раюць у Пушчы. І тады востра паўстане пытанне сы	
равiны. Зрэшты, яно стаiць ужо й сёння, хоць ман	
таж магутнай лiнii яшчэ не закончаны, — пытанне
якаснай, канкурэнтаздольнай сыравiны. Кантракты
падпiсаны. За «лесапiлку» (дарэчы, ужо карыстаную,
купленую ў нямецкага прадпрымальнiка), трэба бу	
дзе разлiчвацца, што абяцае жорсткiя рэалii на заў	
трашнi дзень... Не засталася тайнiцай i сума крэды	
ту, выдадзеная на «лесапiльны» праект. Беларускi
банк развiцця адпусцiў парку 200 мiльярдаў рублёў,
а ўрад краiны даў дазвол Кiраўнiцтву спраў зрабiць
заклад маёмасцi адпаведна з сумай крэдыту...

Не сакрэт, што пашырэнне вытворчай базы з ко	
лам гаспадарчых клопатаў «леспрамгасаўскага»
кшталту значна павялiчыць нагрузку як на прырод	
ны, так i чалавечы фактар аб’екта сусветнай спадчы	
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ны. Заснавальнiкi Еўрапейскага дыплома, у пры	
ватнасцi, маюць ужо ўсе падставы разглядаць будаў	
нiцтва дрэваапрацоўчага прадпрыемства як замаца	
ваную i вiдавочную тэндэнцыю, якая супярэчыць
умовам i рэкамендацыям Рады Еўропы. Дый не варта
забываць, што Дыплом не так прызнаваў заслугi, як
абавязваў — ставiў краiну	абраннiцу на больш вы	
сокую ступень прыродаахоўнай дысцыплiны. Аднак
атрымальнiкi не засяроджвалi на гэтым увагу. Адра	
зу было бачна, што Дыплом успрымаецца аднабако	
ва, без разумення выдадзенага авансу, неабходнасцi
крытычнага стаўлення да сваёй дзейнасцi.

Што гэтага не зразумелi (хутчэй — свядома iгна	
руюць умовы разумнага пастрымання з боку еўрапей	
скай структуры), яскрава сведчаць рэальныя «дры	
мучыя» справы i дзеяннi ўладароў нацыянальнага
парка, дарэчы, не абмежаваныя хоць бы такiм «да	
машнiм» атрыбутам законапаслушнасцi як Палажэн	
не аб нацыянальным парку «Белавежская пушча»
(артыкул 24), якога дагэтуль няма, але якi, калi б ён
быў, шмат чым замiнаў бы поўнай уседазволенасцi.

І ўжо зусiм не туды заехалi таварышы з адмiнiст	
рацыi, калi запуск пiларамы спрабуюць прышчапiць
да так званага «запаведнага» юбiлею Пушчы. Цi,
можа, прыехалi якраз туды. Бо 60 гадоў (пасля вядо	
мага ўз’яднання), пераважна савецкiх на тэрыторыi
Пушчы, большым чынам сымбалiзуюць страту за	
паведнасцi, чымся яе трыумф. Статус запаведнiка
(яшчэ зусiм кволы, непаўнагодкавы) быў забраны ў
1957 годзе i больш нiколi сюды не вяртаўся. Якi на	
прамак тут сёння ўсталёўваецца, паказваюць не
толькi факты жорсткага гаспадарчага ўцiску на Пуш	
чу, але i жаданне, спроба ўлады цынiчна ўвязаць даўнi
факт яе запаведання з валютаёмкай «прыродаахоў	
най дзейнасцю» ў выглядзе... эксплуатацыйных вар	
тасцяў еўра	пiларамы на тэрыторыi аб’екта нацыя	
нальнай i сусветнай прыроднай спадчыны.


