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Апроч караеда, на запаведнай тэрыторыі
прыжыўся зусім іншы, чалавечы фактар знішчэння
лясной нерушы, куды больш небяспечны і
разбуральны, — караед лесанарыхтоўчы,
прадажны, балотаасушальны, а цяпер і
валютаздабывальны. Дзейнасць гэтага караеда
забяспечана пэўнай інфраструктурай, сістэмай
здзелак і барышоў, подкупам і застрашэннем.
Механізм стары і абсалютна некантраляваны
грамадскасцю. Паспрабуй што праверыць!..

Падупалы і моцна хворы арганізм Пушчы сёння
патрабуе рашучага перагляду чалавечай дзейнасці
на яе абшарах, змены стэрэатыпаў, якія тут
прыжыліся за шмат гадоў, сацыяльных зрухаў на
карысць чалавека — жыхара і абаронцы Пушчы.
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Экологические
и нравственные проблемы
особо охраняемых
природных территорий
РЕЗОЛЮЦИЯ
2 (АЛЬТЕРНАТИВНАЯ)

Декабрь 2000

15 декабря 2000 года состоялась научно
практи

ческая конференция «Экологические и нравствен

ные проблемы особо охраняемых природных тер

риторий». Организацию этого несомненно важного
мероприятия взял на себя Белорусский социально

экологический союз «Чернобыль» при участии бе

лорусских ученых, Представительства ООН в Бе

ларуси, других общественных и государственных
структур.

Возлагались большие надежды на то, что эколо

гическая общественность на этот раз обобщит об

вал заповедности  в Беларуси и сделает поистине
нравственный выбор между стяжательскими уст

ремлениями административно
ведомственных орга

нов и морально
этническими интересами многих по

колений белорусов, между законами силы и силой
законов.

К сожалению, надежды не оправдались. Острота и
актуальность вопросов были размыты потоком вто


2000–2002
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ростепенных словочтений, тема конференции ушла
на задний план и затрагивалась лишь в мягкой, влас

тобоязненной форме. «Ошибкой» организаторов
было то, что ключевая процедура — процедура уча

стия — обеспечила присутствие представителей Уп

равления делами президента и полностью исключи

ла участие представителей научных отделов нацио

нальных парков, прежде всего таких как « Беловеж

ская пуща», «Припятский», а также Березинского
биосферного заповедника. Обсуждение вопросов
было преднамеренно загнано в русло бесконфликт

ного прослушивания научных докладов, а в ряде слу

чаев — открытого лоббирования точки зрения Уп

равления делами президента.

Мы, Здислав Муравьёв и Валерий Дранчук, ос

тавляем за собой право считать этот компромисс
угодным власти и несовместимым с действиями де

мократической общественности. Фальсификация
озабоченности положением дел на эталонных при

родных территориях поставила под сомнение воз

можность определиться в нравственном выборе и
принять общую резолюцию. Принятие последней
было отложено, однако и ее отсроченный вариант
стал едва ли не полным отражением сорванного ме

роприятия. В связи с этим и встал вопрос об альтер

нативной и более явственной резолюции, которую
мы, подписавшие ее, предлагаем в качестве мораль

ного выбора.

1.  М ы  к о н с т а т и р у е м :
в отношении эталонного природного наследия власть
насаждает безнравственные научно необоснованные
принципы управления. Национальные парки и так
называемый Березинский биосферный заповедник не
обеспечивают сохранность природных экосистем, на

ходящихся на их территории. Абсолютная заповед

ная зона за последние годы резко сократилась и со

ставляет лишь 0,7% от всей территории республи
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ки. До сих пор Беларусь не имеет концепции сохра

нения природных экосистем.

2.  М ы  з а я в л я е м :
практика природопользования вместо сохранения и
развития биоразнообразия на заповедных террито

риях ведет к деградации и необратимой потере ос

татков естественных природных ценностей.

3.  М ы  т р е б у е м :
разработки в 2001 году концепции сохранения при

родных экосистем Беларуси, способной спасти уце

левшие заповедные уголки от хозяйственного зах

вата и уничтожения, совершенствования в соответ

ствии с ней законодательства, проведения в сентяб

ре 2001 года двухчасового Круглого стола на Бело

русском телевидении с включением «независимых те

лекамер» и участием представительного круга экс

пертов по проблеме состояния и использования за

поведных территорий Беларуси.

Чулi? Асаблiва ахоўныя
тэрыторыi «расквiтнелi»
ПЫТАННЕ МIНIСТРУ ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ
I АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ Л. ХАРУЖЫКУ
НА ПРЭСАВАЙ КАНФЕРЭНЦЫI I ЯГОНЫ АДКАЗ

З дыктафона. Чэрвень 2000

В.  ДРАНЧУК. Не адзiн год экалагiчная грамадс�
касць настойвае на падпарадкаваннi асаблiва ахоў�
ных прыродных тэрыторый Вашаму ведамству.
Найперш гэта датычыць нацыянальных паркаў i
Бярэзiнскага бiясфернага запаведнiка, падведам�
ных цяпер Кiраўнiцтву спраў прэзiдэнта.

У якасцi аргумента называецца камерцыялiза�
цыя гаспадарчай дзейнасцi, яе шырокамаштабны
характар i як вынiк — пагроза бiялагiчнай разна�
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стайнасцi. Апошнi прыклад — будаўнiцтва новай
буйной лесапiлкi ў Белавежскай пушчы. Цi падзя�
ляеце Вы гэтую заклапочанасць, спадар мiнiстр?

Л. ХАРУЖЫК. Я хачу нагадаць, што наша мiнiстэр

ства не гаспадарчае. У нас кантрольныя функцыi. Вы
гэта ведаеце.

Зараз нацыянальныя паркi падначаленыя Кiраўнi

цтву спраў прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь. Гэта аку

рат i ёсць тое гаспадарчае падраздзяленне, якое мае
магчымасць актыўна кiраваць гэтым працэсам. Я не
думаю, каб у Вас не было iнфармацыi пра тое, што за
гэты перыяд — шэсць з лiшнiм гадоў — адбылiся
пазiтыўная змены.

В. Д. У мяне iншая iнфармацыя i процiлеглыя
звесткi.

Л. Х. Мой погляд некалькi iншы.

В. Д. Вы сказалi…
Б. СВЯТЛОЎ, вядучы (да В.Дранчука, перабiваю�

чы). Я зараз папрашу Вас выйсцi, бо ў нас тут прэс

канферэнцыя.

Л. Х. Нацыянальныя паркi — гэта перш
наперш тыя
зоны, якiя мусяць быць даступныя для людзей, тыя
зоны, якiя павiнны развiваць экалагiчны турызм.
Развiваць, падкрэслiваю, дачыненнi чалавека з пры

родай, разуменне прыроды. Запаведнiкi на тое i перай

менаваныя ў нацыянальныя паркi, каб павялiчыць до

ступ. Ва ўсiх цывiлiзаваных краiнах гэтыя запаведныя
куткi — цiкавыя, бадай, для ўсiх жыхароў — з’яўля

юцца і даступнымi для іх. Я не маю на ўвазе тыя абса

лютна запаведныя зоны, якiя закрытыя для якога
не

будзь нават нязначнага доступу, дзе i вучоныя з’яўля

юцца вельмi рэдка. Тым не менш я канстатую гэты факт,
што за час знаходжання нацыянальных паркаў ў
карыстаннi Кiраўнiцтва спраў адбыўся значны праг

рэс у развiццi экатурызму, i не толькi экалагiчнага
турызму, але ўсёй прыродаахоўнай дзейнасцi. Вы цу

доўна ведаеце, што Бярэзiнскi запаведнiк i Белавеж
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ская пушча былi ўзнагароджаны Дыпломамi Рады Еў

ропы. Гэта знак мiжнароднага прызнання i Вы не мо

жаце выключаць яго або не ўлiчваць гэта.

Таму скiраванасць Вашага пытання ў iншы бок не
падаецца лагiчнай. Зараз, я лiчу, немэтазгодная пе

радача нацыянальных паркаў з ведання Кiраўнiцтва
спраў у веданне Мiнiстэрства прыродных рэсурсаў i
аховы навакольнага асяроддзя. Прычына ў тым, што,
па
першае, мы не з’яўляемся суб’ектам гаспадарчай
дзейнасцi, — у нас, паўтаруся, кантрольныя функцыi.
Па
другое, прычына ў тым, што нацыянальныя паркi
дасягнулi значнага росквiту. Тое, што Вы маеце на
ўвазе — перапрацоўку драўнiны ў буфернай зоне,
дзе размешчана пiларама, дык гэта было i ў той час,
калi Пушча з’яўлялася запаведна
паляўнiчай гаспа

даркай.

Драўнiна, я лiчу, не павiнна гiнуць. Адбываецца,
як вядома, натуральны адпад — 200 тысяч кубамет

раў за год. Што, яе трэба там пакiдаць? Нацыяналь

ны парк разбiты на пэўныя зоны, i гаспадарчая дзей

насць рэгулюецца заканадаўствам. Ёсць зоны, дзе
выбiраць гэтую сыравiну магчыма. Мяркую, i пера

працоўка яе абавязковая, таму што не па
гаспадар

ску было б яе пакiдаць нескарыстанай.

Што ў сейфе аўтара?
АДКАЗ ЯРАСЛАВУ РАМАНЧУКУ

Газета «Белавежская пушча» 2000

«На зямлі становіцца ўсё гарачэй. Глабальнае па

цяпленне грозіцца ўзрушыць прыродную раўнавагу.
Антарктыда і Арктыка растануць, узровень вады ад

разу падымецца, паўсвету пойдзе пад ваду, а на рэш

тках запануе пустэча. Многія палітыкі даўно знайшлі
вінаватага ў гэтым няшчасці. Капіталізм, свабодны
рынак, вялікі бізнес, прага прыбыткаў — вось яны,
магільшчыкі нашай планеты», — такі запеў падае
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штотыднёвік «Белорусская газета» ў артыкуле агля

дальніка Яраслава Раманчука «Сусветны патоп:
«зялёная» дыверсія». Тут жа й даволі красамоўны
падзагаловак: «Яны прыйшлі па нашыя грошы».

«Яны» — гэта значыць, «зялёныя», экалагісты.
Але хто ж тады «мы»? «Белорусская газета», аўтар

аглядальнік, ці, мо, шараговы падаткаплацельшчык,
каго сярод белага дня рабуюць прагавітыя «дывер

санты»?

Яшчэ колькі цытатаў з Яраслава Раманчука.
«Ці нагэтулькі ўжо апраўданыя страхі «зялёных»;

чаму палітыкам і грамадскім арганізацыям па абаро

не навакольнага асяроддзя выгадна раздзімаць істэ

рыю пра заўчасны канец свету ад пацяплення, смец

ця, кіслотных дажджоў ды іншых справакаваных ча

лавекам катаклізмаў?»

На гэтыя пытанні і спрабуе адказаць аглядальнік
«Белорусскай газеты»:

«Многія вучоныя
кліматолагі… дапускаюць спра

шчэнні і ўмоўнасці,  выбудоўваючы кліматычныя
мадэлі. Потым зацятыя «зялёныя» вырываюць асоб

ныя часткі даследванняў, ігнаруючы факталагічны
кантэкст, і б’юць у званы пра чарговую спробу
знішчыць Зямлю.

У большасці выпадкаў стрэлачнікі адны і тыя ж:
бізнес і рынкавая сістэма ў цэлым. Пры адсутнасці
адназначна даказаных прычынна
выніковых сувязяў
у кліматалогіі палітыкі спяшаюцца рабіць высновы
пра глабальнае пацяпленне, хуткі канец свету і ўход

ванне прыродных рэсурсаў. Тут жа прымаюцца палі

тычныя рашэнні на нацыянальным і міжнародным
узроўні, якія абмяжоўваюць эканамічную свабоду і
выцясняюць з рынку малы і сярэдні бізнес».

«Аналіз статыстычных дадзеных за апошнія 50
гадоў сведчыць, што цеплавы эффект вуглякіслага
газа быў перабольшаны. Гэта значыць, увесь шум,
падняты «зялёнымі» і іх палітычнымі хаўруснікамі,
мае іншыя мэты — выбіць грошы з падаткаплацель
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шчыкаў пад надзвычай спрэчныя праекты, умяшац

ца ў працэс вытворчасці тавараў і паслуг, сказіць
інфармацыйнае поле…»

Далей аўтар «Белорусскай газеты» падводзіць чы

тача да самага, бадай, галоўнага.

«Пад эгідай ААН, — піша ён, — з удзелам раз

вітных краінаў і краінаў, якія развіваюцца, прымаец

ца Кіёцкі пратакол. Нягледзячы на навуковыя фак

ты, удзельнікі сустрэчы зыходзяць з кампутарнай
мадэлі, згодна з якой тэмпература паветра да 2100
года падвысіцца на 20 градусаў. Каб гэтага ўнікнуць,
палітыкі прапануюць значна скараціць выкіды пра

мысловых газаў. ЗША выкідваюць у атмасферу газаў
больш за ўсіх, але яны і вырабляюць больш за іншых
сусветнага ВВП. Значыць, трэба замарудзіць дынамі

ку развіцця эканомікі ЗША?»

Аднак — не падумайце чаго! — аўтара артыкула
хвалюе лёс бедных краінаў, дзе экалагічныя стан

дарты тэхналагічнага абсталявання значна паніжа

ныя.

«Уявіце на хвіліну, — даводзіць Я.Раманчук, —
што будзе з вытворчым сектарам Беларусі, калі яго
заабавязуюць працаваць паводле гэтых стандартаў
(маюцца на ўвазе патрабаванні Пратакола — В.Д.)?
Колькасць беспрацоўных павялічыцца да 60%, за

воды спыняцца, а ўсіх рэсурсаў краіны хопіць, каб
купіць колькі дзесяткаў тэхналагічных ліній, якія
адпавядаюць тым самым стандартам. А што будзе,
калі жорсткія экалагічныя нормы ўвесці ў міжнарод

нае права, калі выкананне зрабіць абавязковым пры
ўступленні ў ЕС, іншыя эканамічныя саюзы?..»

Дый, зрэшты, усе захады па ўтаймаванні кліматыч

ных парухаў мала што значаць, падводзіць да высно

вы аўтар «БГ». Чалавецтва, маўляў, як бы ні старала

ся, «практычна нічога не выйграе. Затое… Будзе ар

ганізавана шмат канферэнцый, прынята на працу
мноства спецыялістаў
эколагаў, выдадзена мноства
дзяржаўных грантаў».
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Цытуем, аднак, далей:
«… пашырацца паўнамоцтвы існуючых кантроль


ных органаў альбо будзе створана новая «зялёная»
міліцыя. І ўсё гэта за кошт беднага падаткаплацель

шчыка. Ёсць у гэтай гульні і свае пераможцы: бюд

жэт 12 самых вялікіх арганізацый, якія спецыялізу

юцца на абароне навакольнага асяроддзя ў ЗША, пе

равысіў $700 млн. А на рынку працуюць яшчэ больш
за 500 структураў, якія таксама за плугам не хо

дзяць».

«Калі развітныя краіны пачнуць ставіць выдачу
сродкаў у залежнасць ад выканання кліматалагічных
патрабаванняў паводле Кіёцкага пратакола, іншых
стандартаў па абароне навакольнага асяроддзя, то
эканамічны рост у пераходных краінах відавочна за

доўжыцца. З дапамогай «зялёнай» дубінкі можна лёг

ка распраўляцца з патэнцыйнымі канкурэнтамі. Бед

ным краінам, улучаючы Беларусь, не варта занадта
эмацыянальна рэагаваць на псеўданавуковыя выва

ды не зусім абазнаных абаронцаў навакольнага ася

роддзя».

«Захаванне статус
кво — лепшы адказ дзяржавы
на патрабаванне «зялёных» умяшацца ў дзейнасць
эканамічнай сістэмы… — заканчвае аўтар «Белорус

скай газеты». — Не варта  ствараць яшчэ адну, гэты
раз «зялёную» касту недатыкальных, таму што яны,
як і «чырвоныя», прыйшлі па нашыя грошы».

З’яўленне такога артыкула ўвогуле застаецца ры

тарычнай загадкай, тым больш у быццам бы неза

лежнай прэсе. Абарона навакольнага асяроддзя ў
публікацыі «БГ» выглядае  прышэсцем рабаўнікоў  з
сейфавымі адмычкамі. Але пакінем за аўтарам права
«памыляцца» альбо рабіць выгляд, што гэта свой по

гляд. У нас ёсць відавочныя падставы сумнявацца ў
«чысціні» напісаных радкоў (дарэчы, газета не паш

кадавала месца, каб стрэл прагучаў як гарматны).

Дзіўна, што ні аўтар, ні выданне не пасаромеліся,
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не пастрымаліся гэта змясціць, дакладней,  змясціць
у такой падачы, з такім «разуменнем» складанай і
вострай праблемы наогул, і ў Беларусі — пагатоў.
Гаворка — паслухайце! — сыходзіць на тое, што на

шай дзяржаве не варта эмацыянальна рэагаваць на
шум «зялёных», а захаваць статус
кво, гэта значыць,
усё як ёсць.

Хочацца ўскрыкнуць: «Дзе ты жывеш, Яраслаў?
Ці думаеш, што гаворыш? Рэагаваць — на што?.. Ты
чуеш голас беларускіх «зялёных»? Іх пратэсты, пат

рабаванні?  Або, можа, падпісанне краінай чарговых
міжнародных канвенцый — на доступ да экалагічнай
інфармацыі ці, прыкладам, на захаванне водна
балот

ных аб’ектаў — здольнае аслабіць беларускую эка

номіку, бо развяжа рукі мясцовым «зялёным дывер

сантам»? Дый выраз — «не варта эмацыянальна рэа

гаваць…» — вельмі ўжо нагадвае трагічны чарно

быльскі красавік–1986 і сумнапамятную рэакцыю на
падзеі камунапартыйных босаў...

У публікацыі Я.Раманчука цікавыя не аргументы
(іх папросту няма), а перш
наперш — прырода яе
ўзнікнення. Не скінеш з шаляў разваг той факт, што
Я.Раманчук — адзін з лідэраў Аб’яднанай грамадзян

скай партыі. Няўжо і партыя, якая ідзе да ўлады, ус

лед за сваім эканамічным стратэгам збіраецца блака

ваць рэкамендацыі вучоных
эколагаў, напрыклад, па
экалагізацыі эканомікі, якая на працягу дзесяцігод

дзяў пакідае, вобразна кажучы, бульдозерны след на
абліччы прыроды, даўно ўходваючы багацці, якія
належаць нашым нашчадкам? Гэтым самым Я.Раман

чук быццам падпісвае сабе прысуд як палітыку. Што
асабліва характэрна, згадваючы амерыканскага ву

чонага, ён не згадвае ніводнага прыклада айчыннай
практыкі. Чаму? Ці не таму, каб, не абцяжарваючы
масавую свядомасць «лішнімі» дробязямі, запусціць
ідэю «захавання статус
кво»? Інакш ягоны прадукт
не будзе адпавядаць належным у гэтым выпадку та

варным паказчыкам (…).



100

Пра адзін кадравы зрух
(з пралогам i маналогамi)
Газета «Белавежская пушча» 2000

ПРАЛОГ

Улада схлусiла зноў. На пасаду генеральнага ды

рэктара нацыянальнага парка «Белавежская пушча»
прызначаны Яўген Смактуновiч. Патомны пушчанец.
Тут нарадзiўся i вырас, тут працавалi ягоныя бацька
i дзед. Гэта праўда. Няпраўда там, дзе ўлада спрабуе
звязаць гэты кадравы зрух з нiбыта зычлiвымi наме

рамi i дбайным сваiм слугаваннем на карысць Бела

вежскай пушчы.

Праўдай гэта было б гадоў колькi назад, калi «асаб

лiва ахоўны» лес чакаў гаспадара
беражлiўца, гаспа

дара
заступнiка, i Яўген Смактуновiч тэарэтычна мог
тады стаць кiраўнiком парку. Аднак не стаў, бо плана

ваўся лесазнiшчальны праект, пад якi Пушча i прыд

бала статус нацыянальнага парка замест запаведнiка
(на запаведнiку настойвала акадэмiчная навука).

Дырэктарам паставiлi калгаснага старшыню, ён пе

раехаў у Камянюкi з Магiлёўскай вобласцi. Васiль
Патапавiч Жукаў — свяцiла фарбай новае iмя на
вiзiтоўцы Кiраўнiцтва спраў прэзiдэнта — трымаўся
пэўна. За iм стаяла ўлада, якая сказала яму, што
рабiць i як сябе паводзiць. Пабудавала файны асаб

няк (затым дазволiла прыватызаваць), навучыла кры

вадушна маўчаць, а мiнулай вясной аддзячыла не абы

якой пасадай у Мiнску. За гады службы «кадр»
падпiсаў плойму неабходных кантрактаў (чаго варта
закупка i размяшчэнне высокапрадукцыйнай пiла

рамы!), блiскуча забяспечыў уладны рэжым здоль

насцю рабiць тое, што «там» загадаюць, i ў рэшце
рэшт, калi час надышоў, знiк з «пажыўнага месца».

Я.Смактуновiч апошнiя тры гады быў галоўным
ляснiчым нацыянальнага парка. Добра ведае след
Iвана Цiцянкова ў Пушчы, прайшоў i адпаведную
«школу» стасункаў з разнамасным чыноўным началь
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ствам. Да яго прыгледзелiся i хутка скемiлi: добрае,
пакуль незаплямленае iмя i патэнцыял Смактуновiча
сёння патрэбныя больш уладзе, чым Пушчы. Пуш

чай нахабна пакарысталiся, цяпер улада будзе рабiць
выгляд, што «бiясферным запаведнiкам» (паралель

ная назва нацыянальнага парка) кiруюць сумленныя
людзi. З мясцовых, пушчанцы. Выпраўляюць дапуш

чаныя памылкi, берагуць гонар i славу адвечнай
кармiцелькi i заступнiцы дзядоў
прадзедаў. Новы
дырэктар пачне пацiху закрываць рабаўнiцкiя кант

ракты, вяртаць Пушчы незваротнае, а ўладным чы

ноўцам з адмiнiстрацыi — добры выгляд твару, па якiм
яны, мусiць, вельмi занудзiлiся.

Гэта я не пра Яўгена Смактуновiча. Ягоныя сап

раўдныя выпрабаваннi толькi пачынаюцца. Я — пра
сённяшнюю ўладу, якая хоча, каб усё пайшло па яе
сцэнары, поўным крывадушнага зместу.

Як пойдзе i цi спраўдзiцца сцэнар замятання сля

доў, хутка пабачым.

Тым часам я ўспамiнаю першую сустрэчу з ветэ

ранам i знаўцам Пушчы, паслядоўным i ўпартым зас

тупнiкам яе каштоўнасцяў i багацця Ўладзiмiрам
Дацкевiчам. Тады, у 1996 годзе, ён вельмi цёпла адаз

ваўся пра Яўгена Смактуновiча. Праўда, не цешыў
сябе надзеяй, што без палiтычных зменаў можна не

шта змянiць у Пушчы.

Гэтыя колькi слоў ад сябе я i прапаную ў якасцi
пралога — актуальнай падставы да нашых гутарак з
Уладзiмiрам Апанасавiчам у яго хаце, на адной з цiхiх
вулiчак Камянюкаў.

МАНАЛОГI УЛАДЗIМIРА ДАЦКЕВIЧА. 1998
2000

П н ё в ы я  к р а я в i д ы

— Прычакаем вясны, пойдзем, я пакажу вам гэтае
месца. Вы ўбачыце на свае вочы, як падае скальны
дуб. Яшчэ трохi часу, i гэты найкаштоўны асяродак
лесу адыдзе ў нябыт. Надзiва рэдкая супольнасць
Пушчы, яе мы хутка не ўбачым. Страта незваротная.
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Бо сыходзiць вада. Уяўляеце, крынiца Жыцця пакi

дае Пушчу. Прычым, на пагоркавым месцы. Крынi,
бывала, выходзiлi прама наверх. Ручайкi беглi, цэлыя
рэчкi. Дагэтуль вiдаць зарослыя рэчышчы. Вадзiлi

ся качкi. Было балота. Дзе
нiдзе засталiся рэшткi,
нейкая крыха вады сям
там пакуль точыцца. Тут, каля
гэтых крынiцаў, дрэвы яшчэ стаяць. Але гэта ўжо стан
выжывання. Лiчы, канец. Далей ад крынiц — спрэс
адмiраюць. Пнёвыя краявiды. Праз дзесяць гадоў не
застанецца i гэтага следу.

Х о ц ь  в а з ь м i ц е  п а 
 л ю д с к у !

— Я ўжо амаль змiрыўся. Але злуе двурушнасць
функцыянераў, якiя ў Пушчы за гаспадароў. Дураць
народ. Я разумею, Пушча пачала падаць. Чалавек
зрабiў чорную справу — i гэта мусiла стацца. Нi волi,
нi спосабу ўратаваць становiшча ў цяперашнiх ула

даў няма. Падзенне будзе працягвацца. Але афiцый

ная палiтыка не прызнае гэты факт публiчна —
адмiнiстрацыя спяшаецца пагрэць рукi. Толькi ж i
тут усё на хворую галаву, пачварна, у нейкай шалё

най бязглуздай спешцы. Здарылася бяда — дык
хоць вазьмiце, што магчыма, па
людску. Я ўжо не
кажу, што трэба дзень i ноч думаць, як прыпынiць
дэградацыю, заняпад. Пра гэта забылiся думаць,
забылiся ратаваць. Але ўжо калi браць, дык бярыце
з толкам.

Што робяць яны? Купiлi ў прыватнiка
немца бэ

вэшную лiнiю, кiнулi на яе аграмадныя грошы, бог

ведама, што ў рэшце рэшт атрымаецца i як той крэ

дыт акупiцца — гэта не жарт. Даваць жа трэба
якасць, варты прадукт. А каму тут ёсць рабiць? У
гэтай сiстэме прадпрыемства такога кшталту пра

цаваць не будзе. Квалiфiкацыя рабочых — раз. Дый
народ пайшоў апiвошны, жадання працаваць няма.
Абы дзень да вечара. Калi хто талковы — яму не
будзе ходу, ён не прыжывецца, не захоча рабiць бяс

платна, пойдзе шукаць лепшае. Адкуль быць якас
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цi? А хто купiць дзярмо? Словам, тэхналогii i пра

цоўная сiла не гатовыя даць канкурэнтаздольны,
варты прадукт. З адпаду, калi на тое, можна азала

цiцца. Але ўявiце, якiя змены патрэбны, каб у на

шых умовах адбыўся гэтакi цуд.

Я к  « i х »  н а з в а ц ь ?

— Напачатку я думаў, што многiя ў Пушчы не ра

зумеюць, што твораць. Прыгледзеўся, некаторых па

слухаў. Хто больш прагрэсiўны i з жалем на гэта
глядзiць, той разводзiць рукамi. Маўляў, што зробiш
супраць дурняў.

Але гэта не так. Тыя «дурнi» цудоўна разумеюць,
што яны робяць. Канешне! Кажуць, маўляў, дырэк

тар — былы старшыня калгаса. Яно так. Але ж анi не
дурань, не прафан. Абсалютна. Яшчэ якi не прафан!
Будзь здароў! Я запэўнiўся ў гэтым не раз. Ён цудоў

на ўсё разумее.

I законы вывучыў на зубок. Каб ведаць, што пару

шае. I парушае! Бо ў яго развязаны рукi. Ведаеце,
тут даўно прыжыўся iнструмент застрашэння люд

зей — паспрабуй пiкнi, скажы што супраць… Яму i
далi гэткую ўладу, каб ён падаўляў i застрашаў.

Як яго назваць — жулiкам цi неяк яшчэ? Не ве

даю. Але гэта далёка не дурань i не прастак. Усе гэ

тыя тытулы i дыпломы, якiмi ўганараваная Пушча,
для яго ўсёадно што гульня ў карты. Ён даўно зары

ентаваўся, як сябе паводзiць i якiя словы казаць вы

сокай грамадскасцi, у тым лiку экспертам Рады Еў

ропы. Ён зробiць правiльны выгляд i скажа тое, што
ад яго хочуць пачуць. Паходзiць той самай «картай» i
нават вокам не мiргне.

А в а н с  д л я  р а з у м н ы х

— Вы думаеце, што замежныя эксперты ў гэтым не
разабралiся? Ва ўсiм разабралiся. Але ж iм трэба неяк
стымуляваць, спанукаць цывiлiзаваную дзейнасць,
беражлiвыя адносiны да таго, што хоць неяк ацалела,
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таму iдуць на гэта. З аднаго боку, прызнаюць каштоў

насць, з другога — ствараюць пэўныя рамкi дзейнасцi.
Што анi не значыць, быццам яны ў захапленнi ад уба

чанага альбо гэтак высока ацэньваюць зробленае. Гэта
разумны аванс на ўразуменне людзей.

А як было ўсё пададзена i разрэкламавана: дыплом!
за заслугi! вось мы захавалi! вось як мы ўмеем! вось
мы якiя! i гэтак далей. Дыплом Еўропы быў чарговы
раз скарыстаны для далейшага фальшавання i прык

рыцця гаспадарчага ўцiску на Пушчу.

На ўмовы i рэкамендацыi заплюшчылi вочы. Ка

му трэба захоўваць умовы цi прыслухоўвацца да рэ

камендацый? I хто будзе гэтым цiкавiцца? Урад, пар

ламент?..

П р а ў д з i в а я  к а р ц i н а

— Бяруся даказаць на фактах, што пачынаючы з
1957 года* нiводнае мерапрыемства ў Пушчы, якое
санкцыявалася адмiнiстрацыяй, не было прырода

ахоўным. Скажыце, што сёння ёсць прыродаахоўна

га ў Белавежскай пушчы? Стаяць шлагбаумы, якiя
абмяжоўваюць доступ… каго? Непатрэбных адмi

нiстрацыi асобаў. Астатнiя — колькi заўгодна i дзе
заўгодна. Доступ абсалютны! Раз’язджаюць як па
ўласнай фазэндзе. Адно што — з дазволу адмi

нiстрацыi. Хiба гэта не ўплывае на стан Пушчы? Яшчэ
як! І загазаванасць, i тлум, i паруха лясной цiшынi, i
рознае iншае. Якая прыродаахова? Апроч рубак, у
лесе iншых работ няма. Нарыхтоўкi набылi перма

нентны характар i пануюць тут непадзельна. Вы мо

жаце ўявiць сабе карцiну: запаведны лес, дзе бенза

пiлы глушаць рокат матораў?..

* У гэтым годзе запаведнік «Белавежская пушча» спыніў сваю
дзейнасць. Наўзамен была створана зусім невядомая тады струк

тура — дзяржаўная запаведна
паляўнічая гаспадарка (праісна

вала да 1991 года) .
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 Ц i  ў р а т у е м  х о ц ь  р э ш т к i ?

— Па вайне, як не стала вузкакалеек, Пушча зра

бiлася недасягальнай. Старыя дарогi, яшчэ ад царскiх
паляванняў, ператварылiся ў кiсельную масу, сталi
непраезнымi. Хiба на канi як
небудзь, на ровары.

Цяпер жа — асфальт. Тысячы кiламетраў дадат

ковых дарог. Поўная дасягальнасць. Толькi газуй.
Так званыя санiтарныя рубкi — гэта падман, тралю

юць жа лес выключна трактарамi. Адно — што бяз

божна сякуць, другое — нiшчаць, коўзаючыся, стра

ты ад гэтага куды большыя.

Каб хоць тое, што ацалела, неяк уратаваць! Не рас

сеем мы гэты мiф, не данясём горкую праўду пра Пуш

чу, яе гаротлiвы сённяшнi стан, — мы не ўратуем i
рэшткi.

Ёсць такi нацыянальны парк!
Па нарошчваннi аб’ёмаў
вытворчасцi пiламатэрыялаў
Газета «Белавежская пушча» 2000

ПАРУШЭННI, ЯКIХ НЯМА

«Сам я з Жыткавiч i гэтую праблему добра ведаю,
— заявiў падчас наўпроставай лiнii па Радыё
1 мiнiстр
прыродных рэсурсаў i аховы навакольнага асяроддзя
Мiхаiл Русы, адказваючы на запыт слухача з выпадку
высечак поймавых дуброў у нацыянальным парку
«Прыпяцкi». Мiнiстр катэгарычна не пагадзiўся з тэ

лефонным суразмоўцам. Працытуем адказ мiнiстра,
зняты на дыктафонную стужку падчас этэру:

«Дубровы спiлаваныя не да стварэння нацыяналь

нага парка, а 25 гадоў таму. Я хацеў бы запабегчы ўсе
далейшыя тэлефанаваннi на гэты конт, бо досыць час

та даводзiцца чуць такое: раз там прадпрыемства
Кiраўнiцтва спраў прэзiдэнта, значыць, абавязкова
парушэннi. Няма там парушэнняў. Па даручэннi на
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шага Прэзiдэнта i па просьбе кiраўнiка спраў мы ўзялi
пад самы жорсткi кантроль усе нацыянальныя паркi.
Дуб завозiцца туды з iншых тэрыторый, iншых дзяр

жаў, i калi вядзецца высечка, дык толькi на тых дзя

лянках, якiя не ўваходзяць у зону нацыянальнага
парка. Таму хачу запэўнiць: што датычыць дуба цi
iншых асаблiва каштоўных гатункаў, у нас тут будзе
парадак».

Аргументы Мiхаiла Іванавiча выглядаюць, мякка
кажучы, як вельмi дзiўныя. У iх, нiбыта ў люстэрку,
адбiтак тыповага мыслення наменклатурнага бюрак

рата.

Аргумент першы, п а д х а л i м а ж н ы :  па дару

чэннi нашага Прэзiдэнта…

Ды ёсць жа Канстытуцыя i закон Аб асаблiва ахоў

ных прыродных тэрыторыях i аб’ектах, Канвенцыя аб
бiялагiчнай разнастайнасцi, у рэшце рэшт, сумлен

не i абавязкi мiнiстра, а Вы, Мiхаiл Іванавiч, кiруеце

ся нейкiмi ўскоснымi даручэннямi даволi прыватнага
кшталту (адмысловага ж «указа» не было).

Аргумент другi, б ю р а к р а т ы ч н ы :  узялi пад
самы жорсткi кантроль…

Чыста паперкавая дэкларацыя i амбiцыйная чы

ноўнiцкая самаўпэўненасць. Бо ўзяць пад жорсткi
кантроль досыць аддалены аб’ект сёння надзвычай
цяжка, каб так адназначна рапартаваць пра адсут

насць там парушэнняў.

Аргумент трэцi, б я з г л у з д ы :  дуб (для паркет

най вытворчасцi — В.Д.) завозiцца з iншых тэрыто

рый, iншых дзяржаў…

Скажыце, людзi добрыя, навошта тады ў нацыя

нальным парку, на асаблiва ахоўнай прыроднай тэ

рыторыi ствараць паркетны цэх ды iншыя «леспрам

гасаўскiя» вытворчасцi? Каб затым трымаць яго на
прывознай сыравiне? Можа ў гэткiм разе лепш паду

маць пра больш адпаведную назву i самой запавед

най тэрыторыi — напрыклад, нацыянальны парк па
дрэваапрацоўцы i вытворчасцi паркета…
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Выглядае, што мiнiстр, парыруючы заўвагу радыё

слухача, праiгнараваў лiтару Закона аб асаблiва ахоў

ных прыродных тэрыторыях i аб’ектах, якi арыентуе
нацыянальныя паркi на прыродалюбную i прырода

ахоўную дзейнасць, а не гаспадарчую з вiдавочнымi
фактамi вынiшчэння бiялагiчнай спадчыны.

«Кiраўнiцтвам прадпрыемства прымаюцца ўсе
магчымыя меры па нарошчваннi аб’ёмаў вытвор�
часцi пiламатэрыялаў, у першую чаргу па экспар�
тных пастаўках…» — чытаем лiст генеральнага ды

рэктара нацыянальнага парка С.Бамбiзы кiраўнiку
спраў прэзiдэнта.

Гэтаму дакументу
сведчанню не, не дваццаць пяць
гадоў, на якiя спасылаўся мiнiстр. Яшчэ i года няма…

ПАЕЗДКА Ў ТУРАЎ

Магчыма, мiнiстр М.Русы ўжо пашкадаваў, што
сказаў не тыя словы. Аднак я далёкi, каб лёгка
паб

лажлiва дараваць гэта высокаму дзяржаўнаму чыноў

нiку. Перад мiльённай аўдыторыяй ён сказаў людзям
няпраўду, больш за тое: свядома i настойлiва пад

крэслiў нявiннасць сучаснай сiстэмы i таго рэжыму,
якi прагнiвае да апошняга сучка. Гэтая няпраўда —
цi не апошняя кропля, якая перапаўняе цярпенне.
Мiнiстр М.Русы добра ведае парушэннi не толькi ў
«Прыпяцкiм», але i ў iншых мясцiнах беларускай на

цыянальнай запаведнасцi.

Праз колькi дзён пасля перадачы я выехаў у Тураў,
дзе месцiцца сядзiба нацыянальнага парка, каб на
свае вочы пабачыць тыя парушэннi, якiх няма, —
перш
наперш так званыя санiтарныя рубкi. У ваколi

цах вёскi Хваенск мясцовыя жыхары паказалi мне
жывыя раны Вашай радзiмы, Мiхаiл Iванавiч. Тут, у
«прамзоне» нацыянальнага парка, мяне акружалi све

жыя пнi векавых дубоў, а на зямлi дзе
нiдзе яшчэ ззя

ла пiлавiнне. Адно з наймагутных дрэў засталося ня

вывезенае, i я моўчкi пастаяў каля яго, намагаючыся
засвоiць сэнс паняцця «санiтарныя рубкi». Гэта было
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прыгожае роўнае жывое дрэва, якое так рана пайш

ло пад нож у запаведаным (!) куточку Палесся. Вы
не адчуваеце сваёй здрады, Мiхаiл Iванавiч, калi
мiмаходзь згадваеце свой родны куток, якому прэзi

дэнцкiя службы даўно i планавана ладзяць Майда

нэк, а Вы паслужлiва яго апраўдваеце? Я разумею,
сёння цяжка выбiраць памiж праўдай i пасадай
мiнiстра, памiж самастойнасцю i абнiжанай годнас

цю. Аднак, нагадаю i сваiм чытачам, i Вам, Мiхаiл
Iванавiч, што недзяржаўная прэса дзеля таго й iснуе,
каб, у прыватнасцi, засведчыць той факт, што выбар
гэты мiнiстр Мiхаiл Iванавiч Русы зрабiў.

УВАГА! ДАКУМЕНТ ПРЫВОДЗIЦЦА Ў «ЖЫВЫМ» ВЫГЛЯДЗЕ

I н ф а р м а ц ы я  п а  з н е ш н е э к а н а м i ч н а й
д з е й н а с ц i  н а ц ы я н а л ь н а г а  п а р к а
« П р ы п я ц к i » . П а  с т а н у  н а  1  с т у д з е н я  1 9 9 9  г .

1. Пiламатэрыял абрэзны (хвойных парод) —
«Констдрэў» (Польшча), м куб. — 7.000, кошт —
168 ДМ, сума кантракта 1.176.000, факт. адгружана
2.320,2.

2. Пiламатэрыял абрэзны (хвойных парод) —
«Timсon» (Нiдэрланды), м куб. — 5.000, кошт —
450 ДМ, сума кантракта 2.250.000, факт. адгружана
35,4.

3. Пiламатэрыял абрэзны (хвойных парод) —
«Град б.в.» (Нiдэрланды), м куб. — 30.000,— $100,
сума кантракта 3.000.000, факт. адгружана 144,05.

4. Пiламатэрыял неабрэзны (хвойных парод) —
«Ганна Маеўска» (Польшча), м куб. — 400, кошт —
$85, сума кантракта 34.000, факт. адгружана 74,87.

5. Пiламатэрыял неабрэзны (хвойных парод) —
«I.POPP» (Германiя), м куб. — 1200, кошт — 179 ДМ
сума кантракта 214.800, факт. адгружана 56,67.

6. Пiламатэрыял абрэзны (вольха) — «TINEZ
plus» (Чэшская рэспублiка), м куб. — 31.150,
кошт — 200 ДМ, сума кантракта 6.230.000, факт.
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адгружана 11,82.
7. Пiламатэрыял абрэзны (хвойных парод) —

«Ван Веллерс — Хоутангенурон» (Нiдэрланды),
м куб. — 3.000, кошт — 170 ДМ, сума кантракта
510.000, факт. адгружана 64,24.

8. Пiламатэрыял абрэзны (хвойных парод) —
«Канiкула» (Малдова), м куб. — 2.300, кошт —
160 ДМ, сума кантракта 368.000, факт. адгружана
37,7.

9. Вугаль драўнiнны — «SIGOTRONICS Gmbh»
(Германiя), тон — 30, кошт — 300 ДМ, сума кант

ракта — 9.000. факт. адгружана 13,26.

Ф р а г м е н т ы  л i с т а
к i р а ў н i к у  с п р а ў  п р э з i д э н т а
Ц i ц я н к о в у  І. І.*  Т у р а ў ,  1 9 9 9

«У цяперашнi час у Нацыянальным парку «Пры

пяцкi» па раду аб’ектыўных прычын не выконваецца
графiк пагашэння валютнага крэдыту ў доларах
ЗША, атрыманага ў Гомельскiм абласным упраўленнi
АСБ «Беларусбанк» у 1996 годзе з тэрмiнам пагашэн

ня ў жнiўнi 2001 года».

І далей:
«Кiраўнiцтвам прадпрыемства прымаюцца ўсе маг


чымыя захады па нарошчваннi аб’ёмаў вытворчасцi
пiламатэрыялаў, у першую чаргу па экспартных пас

таўках…»

Генеральны дырэктар С. М. Бамбiза

ТОЛЬКI ЛЯНIВЫ МОЖА НЕ ВЕДАЦЬ... ЯК УЛАДА ГУБIЦЬ
ЗЯЛЁНУЮ СПАДЧЫНУ БЕЛАРУСI

Гадоў колькi таму мiнiстр Русы ў тэлеперадачы «Сён

ня з вамi», гэтак жа парыруючы пытанне аўдыторыi ў
дачыненнi экалагiчнай абазнанасцi насельнiцтва i дос

тупу людзей да адпаведнай iнфармацыi, падсумаваў:

* Друкуецца з максiмальным захаваннем арыгiнала.
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«Сёння толькi лянiвы можа не ведаць…». Гэта азначала
з кантэксту, што мiнiстр тут не бачыць праблемы,
iнфармаванасць беларускiх людзей у пытаннях, скажам,
экалагiчнай бяспекi ўжо вырашаная. Нечуваная безад

казнасць i неразуменне вялiкай праблемы!

I гэта не адзiны выпадак, калi праблема — надзвы

чайная, а М.Русы яе не бачыць. Прыгадваю пасаж
Мiхаiла Iванавiча — ужо на хлебе мiнiстра — падчас
канферэнцыi ў Стоўбцах (тут ён крыху раней быў
першым сакратаром райкаму). Параўноўваючы Бе

ларусь з «розным Захадам», мiнiстр экалогii запэўнiў,
што вада ў Нёмане такая чыстая, што яе можна пiць
без наступстваў.

Што тут сказаць? Такiя мiнiстры — анёльскiя ства

рэннi для сённяшняга рэжыму, кiшэннага парламен

та i талерантнага народа. Няма парушэнняў — iх пры

думляюць «зялёныя», няма праблемаў — iх стварае
апазiцыя. Адчуваеце, з якiх нябёсаў гэтыя «анёлы»?
Аднак жа: калi ва ўлады кружыцца галава ад райскай
вады i райскага паветра, у нас яна закружыцца ад не

чага iншага.

«Дремучее дело» временщиков
«Белорусская деловая газета», июль 2001

В семи кварталах национального парка «Беловежс

кая пуща» начались сплошные санитарные рубки об

щей площадью 50 гектаров. Таков итог многолетнего
«рачительного» хозяйствования Управления делами
Президента на заповедных территориях Беларуси.

Решение о сплошных санитарных рубках принято
келейно, на основании так называемого «Акта о ре

зультатах обследования еловых насаждений», в об

ход Научно
технического совета парка и Националь

ной Академии наук Беларуси. Среди подписавших
данный акт есть, однако, и ученые: Я.Марченко (гос
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учреждение «Беллесозащита» Министерства лесно

го хозяйства), А.Блинцов (Белорусский государ

ственный технологический университет), А.Лучков
и А.Максимович (Управление делами президента).

Производственно
хозяйственный прессинг на так
называемую «особо охраняемую» территорию связан
скорее всего с долговой ямой, в которую попал нацио

нальный парк. В 1999 году, когда делами Президента
заправлял незабвенный куратор заповедных просто

ров Беларуси Иван Титенков, у немецкого предпри

нимателя была куплена «бэушная» высокопроизво

дительная пилорама, рассчитанная на так называемую
сырорастущую древесину, что еще более стимулиро

вало и без того имеющие место тенденции вандализма
в Пуще. Однако больше всего сегодня жмут долги за
авантюрную покупку, огромные проценты в виде еже

месячных выплат. Большие деньги были взяты в кре

дит якобы «под гарантию президента».

Три месяца назад в национальном парке произош

ла смена руководства: Евгения Смоктуновича, потом

ственного лесовода из рода пущанцев заменил Ни

колай Бамбиза, закалённый на производственно
хо

зяйственном освоении другой особо охраняемой тер

ритории — национального парка «Припятский», где
он много лет пребывал в должности гендиректора,
пока не возглавил белорусский рыбнадзор, откуда его
и «выудила» три месяца назад управляющая делами
Галина Журавкова.

Дремучее дело о сплошных рубках раскручивает

ся с каждым днем и угрожает не только колоссаль

ными потерями биоразнообразия наиболее сохра

нившегося уголка зеленой Атлантиды, но и больши

ми моральными издержками. Нельзя забывать, что
80 процентов лесов Беловежской пущи — это пер

вичные леса, которые образовались естественным
путем и формировались под воздействием природных
процессов без вмешательства человека. Нынешние
держатели Пущи пытаются бесстыдно забыться, что
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распоряжаются эталонным богатством страны, за

несенным в Список объектов наследия человечества
и получившим статус биосферного заповедника. Вре

менщики. Им надо успеть взять, пока в стране бес

предел, пока не настали грозящие перемены. Пре

ступное, чумное забытьё.

Инициативная группа «Асацыяцыя беларускіх
зялёных» призывает общественность встать на защи

ту природного национального достояния. Два меся

ца назад газета «Белавежская пушча» и её Обще

ственный совет, руководствуясь принципами Орхус

ской конвенции о доступе граждан страны к эколо

гической информации, правосудию и процедуре
принятия решений, обратились в Администрацию
Президента с инициативой совершения пресс
туров
на территории, подвластные Управлению делами Пре

зидента. Были намечены поездки журналистов и пред

ставителей «третьего сектора» в Беловежскую пущу,
национальный парк «Припятский» и Березинский
биосферный заповедник для ознакомления и откры

того диалога на местах. За их проведение проголосо

вало 75 участников слета «зеленых» Беларуси. Ре

акции со стороны президентских структур до сих пор
не последовало.

Группе, на днях побывавшей в Пуще, стало извес

тно, что на посещение объекта мирового наследия
начали налагаться запреты. Пока выборочно. Адми

нистрация парка ссылается на проведение работ, свя

занных с «реконструкцией леса».

Хопiць лускаць гранты ў дупле
ДА I ЗЛЁТУ «ЗЯЛЁНЫХ»

Спецвыпуск альманаха «Зялёны край» 2001

Зялёны рух, якi мы сёння маем, я параўнаў бы з
цяперашнiм кiшэнным парламентам — прыродная
спадчына галее, нiшчыцца, мiзарнее, а дзесьцi ў фе
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шэнебельным царстве iдуць бясконцыя гаворкi з пе

рапынкамi на каву
брэйк. Далей канстатацыi фактыч

нага становiшча (у лепшым выпадку) справа ж не
рушыць.Такi «экалагiчны менеджмент» толькi на
руку антыэкалагiчнай дзяржаве.

Не дзiва, што «зялёнае» дрэва апошнiя гады дало
плодны ўраджай бесканфлiктных арганiзацыяў, якiя
нiчога нiколi не баранiлi i не адстойвалi, апроч хiба
нейкiх асабiстых iнтарэсаў. Яны «прыйшлi па гро

шы», замежныя стажыроўкi цi якi iншы кайф. Толькi
— не абараняць, не лезцi ў бойку з уладай. На
канфлiкт або нейкi скандал у iх устойлiвая алергiя, з
iхняга разумення даўно знiкла такое паняцце як
ратаўнiчая экалогiя цi процiдзеянне, а «пiкет» для iх
гучыць як лаянка з дзяржаўнай адмiнiстрацыяй.

Прыгадаю адзiн характэрны прыклад. Прыканцы
мiнулага года я быў сведкам (i ўдзельнiкам) канфе

рэнцыi «Экалагiчныя i маральныя праблемы асаблi

ва ахоўных тэрыторый». Ладзiлi яе чатыры арганiза

цыi, адна з якiх — Беларускi сацыяльна
экалагiчны
саюз «Чарнобыль». Гэтая арганiзацыя i была закапёр

шчыкам. Падтрымала акцыю Прадстаўнiцтва ААН у
Мiнску. Гэта, пэўна ж, абнадзейвала. Праўда, сярод
тых, хто «падтрымаў», стаяла i Кiраўнiцтва спраў
прэзiдэнта. I што атрымалася? Актуальнасць пытан

няў была ад пачатку размытая аморфным сочывам
слоў, за якiм ледзьве праглядалася тэма, не кажучы
пра «маральны» выбар. Вастрыня праблемы, уся кан

флiктнасць сышлi на заднi план, а калi дзе i прагля

далiся, дык у гэткай «уладабаязнай» форме, што
рабiлася брыдка i прыкра за наш нiбыта «зялёны рух».
Але найбольш абурала нават не гэта. «Памылкай»
арганiзатараў было тое, што ключавая працэдура —
працэдура ўдзелу — забяспечыла прысутнасць
прэзiдэнцкiх спраўнiкаў i цалкам выключыла ўдзел
прадстаўнiкоў навуковых аддзелаў нацыянальных
паркаў i Бярэзiнскага бiясфернага запаведнiка. I вось
вам: на канферэнцыi адкрыта лабiравалiся амараль




114

ныя рацыi Кiраўнiцтва спраў, а не пазiцыi незалеж

нага маральнага выбару. Дык на каго спрацавала гра

мадская арганiзацыя? На што патрачаны грошы? I цi
ёсць на Беларусi «зялёны» рух?

Момант iсцiны, аднак, палягае на тым, што рэзерв
публiчнасцi i адкрытасцi актуальны ў абодвух выпад

ках: i калi рух наступальны, выразны, i калi зусiм кво

лы. Замоўчванне нават самых нязначных эпiзадыч

ных патужнасцяў грамадства на захаванне бiялагiч

най спадчыны i адстойванне бяспекi свайго пражы

вання ў навакольным асяроддзi ёсць добрай паслу

гай тым, хто кiруе дзяржавай, хто бязбожна рабуе
яе багаццi, хто iгнаруе права чалавека на жыццё. З
большага такi малюнак мы i бачым: зялёны рух кво

лы, ён неадэкватны рэальнасцям асяроддзя.

Прыйшоў час заўважыць адну з самых пагражаль

ных тэндэнцый апошнiх 5
8 гадоў: няўрадавых экала

гiчных арганiзацый становiцца больш, iх дзейнасць
робiцца праектаскiраванай i заахвочанай грантадаў

цамi, а прырода, нашы бiясферныя каштоўнасцi, нава

кольныя асяродкi застаюцца неахаванымi, мiзарнеюць
з
за традыцыйных i новых форм эксплуатацыi, нега

тыўнага ўздзеяння — iх практычна нiхто не баронiць.

Трэба тэрмiновым чынам мяняць тэндэнцыю.
Iнакш нават тыя невялiкiя сродкi, якiх пакуль для
нас не шкадуюць фундацыi Захаду, пойдуць намар

на, будуць перахоплiвацца спрытнымi функцыя

нерамi трэцяга сектару, якiя прыйшлi абслугоўваць
грамадскi экалагiчны рух i… практычна выцiснулi яго,
зрабiлi гэты рух нежывым, няздольным да абарон

ных акцый, да супрацiву. Як у вядомым сюжэце,
толькi наадварот: «зялёны фронт» зачынены, усе
пайшлi на … фуршэт. Застольна
фуршэтны кiрунак
«дзейнасцi» нагэтулькi спадабаўся, што пра пiкеты
цi iншыя формы пратэсту даводзiцца хiба ўспамiнаць.
Тых, хто лепш пачуваецца на фуршэтах, чым на вы

сечках падахоўных дуброў з плакатам у руках, на
жаль, больш чым трэба.
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Ёсць грамадскiя арганiзацыi, якiя iснуюць не так
даўно i паспелi «асвоiць» дзесяткi тысяч долараў
заходнiх падаткаплацельшчыкаў. Ёсць вельмi здат

ныя спецыялiсты па напiсаннi заявак i справаздач.
Куды менш — цiкавых праектаў у натуры, публiчных
узораў прыродаахоўнай патужнасцi.

Згадаем агульны стан нашых запаведных тэрыто

рый, дзе з рукi дзяржаўных авантурыстаў цi не ўсё
рабiлася ў абыход грамадскай i навуковай думкi, з
парушэннем заканадаўства. Тым часам беларускiя
«зялёныя» не пажадалi нават высоўвацца — лузалi
свае «гранты» ў дупле, пакуль у Белавежскай пуш

чы не збудавалi супер
пiлараму.

Па
ранейшаму застаюцца без заступнiкаў нашы
водныя крынiцы, лес, на якiя б першым чынам мусiлi
распаўсюджвацца праекты
SOS.

Гаворка нават не пра тое, што паездка за мяжу —
гэта дрэнна; гаворка пра тое, што грошы, якiя заход

нiя падаткаплацельшчыкi ахвяруюць на нашы цяж

касцi, па
першае, вельмi часта адмываюцца «гранта

элiтай», якая лоўка арыентуецца ў гэтых грашовых
патоках, прыўлашчваюцца i дзеляцца на «сваiх», а па

другое, гэтых сродкаў надта мала, каб iгнараваць
праблему прыярытэтнасцi праектаў, iх конкурснасцi
i адкрытасцi працэдураў адбору i манiторынгу выка

нання.

Сёння трэба казаць пра стварэнне дасканалых ка

ардынацыйных механiзмаў, якiя б з’арыентавалi за

межныя фундацыi на нашы самыя балючыя патрэбы,
зрабiлi конкурсы экалагiчных праектаў больш адкры

тымi i кантраляванымi грамадскасцю. (Дэкрэт №8
таму i ўзнiк, каб перахапiць iнiцыятыву ў трэцяга сек

тара, не дапусцiць якiх
кольвек пазiтываў, а грабануць
мядзьведжай лапай. Тады нi мёду, нi пчольнiку). Блiзка
гэтай праблемы i паўстала iдэя «Асацыяцыi беларускiх
зялёных». Нехта ж за гэта павiнен брацца, несцi ад

казнасць i калi трэба — званiць у званы.
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У Адмiнiстрацыi прэзiдэнта
згубiўся лiст
беларускiх «зялёных»
Газета «Народная воля» 2001

Як адзiн з аўтараў гэтага задаўненага лiста, зважа

ючы на бюракратычную неахайнасць прэзiдэнтскай
адмiнiстрацыi, мушу праз «Народную волю» цалкам
давесцi да грамадскасцi ягоны змест. Мяркую, гэта
будзе цiкава чытачам па дзвюх прычынах. Па
пер

шае, каб запэўнiцца, што, насуперак падпiсанай
нашай краiнай у 1998 годзе Орхускай канвенцыi аб
доступе насельнiцтва да экалагiчнай iнфармацыi i
прыняцця рашэнняў, прэса Беларусi пазбаўлена
праўдзiвых сталых крынiц, дзе можна чэрпаць свое

часовую i аб’ектыўную iнфармацыю. Па
другое, лiта

ральна апошнiм часам з неафiцыйных крынiц сталi
вядомыя факты чарговага ўцiску на беларускiя пры

родныя тэрыторыi, што з’яўляюцца асаблiва ахоў

нымi, — Белавежскую пушчу i нацыянальны парк
«Прыпяцкi». У звязку з гэтым актуальнасць iнiцыя

тывы «зялёных» не выклiкае сумневу.

Але спачатку лiст:

А б  i н i ц ы я т ы в е  п р а в я д з е н н я  п р э с 
 т у р а ў
у  Б е л а в е ж с к у ю  п у ш ч у ,  н а ц ы я н а л ь н ы  п а р к
« П р ы п я ц к i »  i  Б я р э з i н с к i  б i я с ф е р н ы
з а п а в е д н i к .

Газета «Белавежская пушча» i яе Грамадская рада,
кiруючыся прынцыпамi Орхускай канвенцыi, а такса

ма шэрагам iншых норм, якiя гарантуюць грамадзянам
Беларусi доступ да экалагiчнай iнфармацыi i прыняц

ця рашэнняў, прапануе Вам разгледзець пытанне аб
наведаннi прыродных аб’ектаў групай журналiстаў i
прадстаўнiкоў грамадскiх арганiзацый (колькасць 15
i больш чалавек). Прапануюцца ў якасцi такiх аб’ек

таў нацыянальны парк «Прыпяцкi», Белавежская
пушча i Бярэзiнскi бiясферны запаведнiк.
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Як вядома, дзве асаблiва ахоўныя тэрыторыi —
Белавежская пушча i Бярэзiнскi бiясферны запавед

нiк — маюць Еўрапейскi Дыплом. Захаванне ўмоў i
рэкамендацый з нагоды атрымання Дыплома, а так

сама патрабаванняў айчыннага экалагiчнага закана

даўства i мiжнародных дакументаў, падпiсаных
нашай краiнай, несумненна, хвалюе журналiстаў i
шырокую грамадскасць Беларусi. Шматлiкiя кры

тычныя публiкацыi ў прэсе не пакiдаюць усiх нас абы

якавымi да лёсу нацыянальных прыродных каштоў

насцяў, якiмi перш
наперш з’яўляюцца запаведныя
тэрыторыi i аб’екты.

Усе падрабязнасцi i ўскладанне (размеркаванне)
абавязкаў будзе дэталёва разгледжана сумесна, калi
наша прапанова атрымае станоўчы водгук. Прэс
туры
ў падтрымку Орхускай канвенцыi прапануем зрабiць
у лiпенi i жнiўнi гэтага года.

За правядзенне такога мерапрыемства прагаласа

валi таксама 75 удзельнiкаў Злёту зялёных Беларусi
19 траўня 2001.

Абмеркаваць план дзеянняў мы гатовыя ў самы
блiжэйшы час.

В. Дранчук, галоўны рэдактар газеты
А. Мiкулiч, старшыня Грамадскай рады
М. Капран, каардынатар Злёту зялёных.

Цяпер дазволю сабе кароткi каментарый.
Як рэдактару газеты «Белавежская пушча», мне

даўно вядома, што дзейнасць самых тытулаваных
беларускiх нерушаў пастаўлена ўладамi з ног на га

лаву. Найбольш яскравае пацвярджэнне гэтаму —
«лесапiльны» праект, спушчаны ў Белавежскую
пушчу два гады таму (1999 год). Авантурны, рэдкi па
сваiм невуцтве «праект» сёння вельмi дорага
абыходзiцца працоўнаму калектыву нацыянальнага
парка, вымагае каласальных матэрыяльных i мараль

ных выдаткаў, адцягвае сiлы ад першачарговых за

дач. За непасiльны крэдыт, узяты ў банку (лiнiя
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дрэваапрацоўкi куплена ў Германii), трэба тэрмiнова
расплочвацца валютай, тым разам i высакаякаснай
драўнiнай. Менавiта гэты матыў i спанукаў прызна

чэнне новага дырэктара нацыянальнага парка
Мiкалая Бамбiзы, чалавека, загартаванага выключ

на на камерцыйна
гаспадарчым асваеннi запаведных
тэрыторый краiны. Раней у ягоным ачольстве
знаходзiўся нацыянальны парк «Прыпяцкi». Добра
вядомы шырокай экалагiчнай грамадскасцi вандаль

ны почырк гэтага гаспадарнiка не хавае намераў ула

ды: узяць з Пушчы як мага хутчэй i самай поўнай
жменяй. Узяць там, дзе ўжо не ляжыць, калi зважаць
на Закон i нацыянальныя iнтарэсы. Браць давядзец

ца не з аднае Пушчы, бо нават яна не задаволiць апе

тыт прагных авантурыстаў. Ёсць планы паласавацца
i запаведнай прыпяцкай драўнiнай.

Пра гэтыя ды iншыя факты газета «Белавежская
пушча» пiсала на працягу апошнiх пяцi гадоў. Па
сутнасцi, бiла ў званы (да месца ўспомнiць рубрыку
«Голас Касандры»). Часам да публiкацый спрабавалi
прыслухацца, але зменам замiнаў запанаваны палi

тычны ландшафт: рабунак прыродных багаццяў
на запаведных тэрыторыях быў адобраны i часткова
ўзаконены «бацькам», папаўняў i папаўняе далёка не
празрысты бюджэт улады.Тым часам, невялiкi на

клад газеты «Белавежская пушча» (цяпер выданне
часова не выходзiць) не даваў магчымасцi разгарнуць
iнфармацыйную кампанiю ў належным фармаце.
Таму, трымаючы на ўвазе нарастанне пагражальных
тэндэнцый у дачыненнi асаблiва ахоўных прыродных
тэрыторый, газета iнiцыявала прэс
туры ў слынныя
нерушы Беларусi, каб i iншыя медыi, улучна з
шырокiм грамадскiм прадстаўнiцтвам, змаглi атры

маць iнфармацыю з першых вуснаў ды паглядзець,
як кажуць, усё на свае вочы.

Спадзяюся, пасля гэтай публiкацыi аўтары лiста
атрымаюць адказ з Адмiнiстрацыi прэзiдэнта. Што да
пазiцыi Мiнiстэрства прыродных рэсурсаў i аховы на
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вакольнага асяроддзя, тут прапанова газеты своеча

сова разгледжана. Прадстаўнiкi Мiнпрыроды абяца

юць удзел i неабходную iнфармацыю.

PS
Газета «Белавежская пушча», АДНАасобнiк 2002

Нягледзячы на шматлiкiя напамiнкi ды iншыя па

трабаваннi, аўтары лiста адказу не дачакалiся. Бю

ракратычная фiзiяномiя ўлады не паказала знешняй
рэакцыi. Аднак iнiцыятыва газеты «Белавежская
пушча» была скарыстаная служкамi адмiнiстрацыi па
ўсiх правiлах лiхадзейства, якое сёння культывуец

ца рэжымам. Менавiта — з мэтай iлжывай прапаган

ды i распаўсюджання «сваiх» антынавуковых i безаль

тэрнатыўных падыходаў. На прыканцы года групу
журналiстаў (паводле справаздачных публiкацый,
пераважна з дзяржаўных выданняў) завезлi ў Пуш

чу, каб паказаць iм на шашаля
караеда ды спанукаць
адпаведны водгук у прэсе. Iншадумцаў, вядома ж,
абышлi, аўтараў лiста не запрасiлi.

Ачаг нацыянальнага ўсыхання
АДКАЗЫ НА ПЫТАННI ГАЗЕТЫ
«СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Верасень 2001

С ВОБОДНЫЕ НОВОСТИ.  Валеры, чым скончылася
«дрымучая справа»? Што адбываецца ў Пушчы
цяпер?

В. ДРАНЧУК. Дрымучая справа ў Белавежскай пуш

чы не сканчаецца, бадай, з часоў Герцэна, мяняючы
хiба што формы, i варварства будзе працягвацца, па

куль на нашай зямлi не скончыцца век чужой, дэспа

тычнай улады. Пытанне захаванасцi нашых яшчэ не
дабiтых да ручкi запаведных тэрыторый, як, дарэчы,
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i iншых нацыянальных каштоўнасцяў — цалкам,
лiчу, палiтычнае. Асаблiва што да Белавежскай пуш

чы. Тут улада скрозь кармiлася i балявала, брала,
колькi ўлазiла, i нiшчыла, што хацела. Камунiстычная
крамлёўская элiта менш секла, а дзеля гарантавана

га паляўнiчага «шчасця», сабе на ўцеху пладзiла
столькi звера, што ён з’ядаў Пушчу. Кебiч, калi за iм
раскiдалi запаведна
паляўнiчую гаспадарку, не аддаў
Пушчу вучоным
акадэмiкам, а пагадзiўся на варыянт
змовы — стварыць нацыянальны парк, тым самым
абнiзiць нават тую, лапiкавую запаведнасць i яшчэ
больш абдзiраць Пушчу. На гэта i выйшла. Не выйш

ла, адно што, Кебiча зрабiць прэзiдэнтам. Але наме

ры яго ўладнага атачэння цалкам спраўдзiлiся за Лу

кашэнкам i шмат у чым пераўзышлi сябе.

 Дык вось, што цяпер? Iдзе iлжывая гульня пасля
таго, як наша iнiцыятыўная група падняла алярм ва

кол суцэльных санiтарных высечак на белавежскiх
лясных абшарах. Мiнпрыроды парупiлася стварыць
так званую ўрадавую камiсiю. Можа, гэта i шчыры
парыў галоўнага прыродаахоўнага ведамства, але па

куль што вынiк нiякi. Што робiцца ў Пушчы зараз,
мала каму вядома, апроч тых, хто там жыве i ўсё ба

чыць на свае вочы.

С. Н. Вы знаёмы са складам камiсii? Хто яе
ўзначалiў?

В. Д. Там за два дзесяткi чалавек, большасць я ве

даю, а ўзначалiў камiсiю экс
дырэктар iнстытута эк

сперыментальнай батанiкi нашай Нацыянальнай ака

дэмii навук акадэмiк Вiктар Парфёнаў. Наогул, такая
камiсiя — спроба замяць i заблытаць яшчэ адну дры

мучую справу. Па сутнасцi, гэта гульня. З’яўленне
камiсii «на месцы злачынстваў» — у Пушчы — для
большасцi было рытуальным. Вы разумееце? Ды раз

будзi Вiктара Iванавiча сярод ночы на лецiшчы — i
ён без запiнкi скажа, навошта сякуць Пушчу. Бо ве

дае, не маладзён, што час такi, улада такая, навука на
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панелi, што гэта, у рэшце рэшт, — менавiта палiтыч

нае пытанне. Для яго, вучонага
акадэмiка, як i для
большасцi, усё даўно ясна. Парфёнаў, дарэчы, быў
прыхiльнiкам чыстага запаведнiка ў Пушчы, а не на

цыянальнага парка як зручнай шырмы для ўкаранен

ня тут гаспадарча
вытворчай дзейнасцi. Ён не адзiн
год ачольваў вучоны савет Пушчы, ведае i людзей, i
праблемы, i ўсю гэтую запаведна
паляўнiчую кухню.
Аднойчы, падчас чарговай «гаварыльнi» гады чаты

ры таму ён падсеў да мяне i гэтак шчыра, са стомай у
голасе сказаў: «Падымi пратаколы дзесяцiгадовай
даўнасцi — дальбог, тое самае. Гаворым, гаворым, а
прасвету нiякага. Калi нiчога не адбудзецца, Пушчы
праз дзесяць гадоў не будзе. Будзе так сабе, захуда

лы лес… Надзея хiба што на прэсу, на тваю газету.
Бачыш, — паказаў ён на чалавека, якi сядзеў ад нас
крыху воддаль. — Гэта Жэня Смактуновiч. Грамат

ны спецыялiст, патомны лесавод. Пушча быццам дала
нам яго, каб ён сёння быў генеральным дырэктарам».

Пра тую ж камiсiю. Не хачу пакрыўдзiць вучона

га, але, па
першае, спадар Парфёнаў яшчэ не ўсё
страцiў у гэтым жыццi, каб з першага заклiку чыноў

нiкаў кiдацца на пашчу дзота. На што здольная гэта
камiсiя ў цяперашнiх палiтычных умовах? Вярнуць
Смактуновiча ў крэсла дырэктара парка, дзе яго з’елi,
як кажуць, на трэцiя суткi? Ды гэта ж быў эксперы

мент улады. Пастка. Гульня ўладных шулераў. Сён

ня Смактуновiч апынуўся пад службовым арыштам.
Новы дырэктар забаранiў яму, галоўнаму ляснiчаму,
з’яўляцца ў Пушчы, гэта значыць, выконваць свае
абавязкi…

Камiсiя паглядзела, пераначавала ў Пушчы i раз’е

халася па дамах. Дакумент не быў там прыняты. За

тым яго доўга пiсалi
круцiлi, ён i дагэтуль не мае
якой
небудзь сiлы, бо памiж членамi пачалася ней

кая штучная бойка, дыскусiя. Дый нават калi б быў
цвёрда акрэслены дакумент з пунктамi патрабаван

няў i поўная згода падпiсантаў, на iх высновы ўлада
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не паглядзела б. Гэта не значыць, аднак, што сёння
нам не патрэбны «гераiчныя ўчынкi». Але ў навуцы,
на жаль, я бачу iх менш i менш. Паглядзiм, камiсiя
пакуль не распушчана. Наколькi я ведаю, гомельскi
эксперт, вядомы вучоны
лесавод Iван Багiнскi не
падпiсаўся пад высновамi камiсii, бо палiчыў iх
залiшне мяккiмi i настойвае на адэкватных пазiцыях.

Роля мiнiстэрства прыродных рэсурсаў на чале з
былым намеснiкам кiраўнiка спраў прэзiдэнта Ляон

цiем Харужыкам уяўляецца тут надзвычай бутафор

най; гэта вiдаць хоць бы з таго, што менавiта само
гэта мiнiстэрства санкцыянавала незаконную суцэль

ную высечку. Цяпер адганяюць стрэлку назад, праз
нiбыта «урадавую камiсiю».

С. Н. Вы сказалi, што сярод чальцоў камiсii ўсча�
лася дыскусiя. На чым палягае спрэчка?

В. Д. Камiсiю напiчкалi кiм заўгодна i затым спра

вакавалi дыскусiю. Спрачаюцца, секчы цi не. Маў

ляў, каб збавiцца ад жука
караеда, трэба высекчы
пяцьдзесят гектараў лесу, што ўжо заселены гэтым
«шкоднiкам». У чым штучнасць дыскусii? У тым,
што яна наскрозь фальшывая. Не таму, што ў пуш

чанскiх кварталах няма караеда, ён быў i ёсць. Але
апроч караеда, на запаведнай тэрыторыi прыжыўся
абсалютна iншы, чалавечы фактар знiшчэння ляс

ной нерушы, куды больш небяспечны i разбураль

ны, — караед лесанарыхтоўчы, прадажны, балота

асушальны, а цяпер i валютаздабывальны. Дзей

насць гэтага караеда забяспечана пэўнай iнфра

структурай, эканамiчнымi выкладкамi, сiстэмай
здзелак i барышоў, подкупам i застрашэннем.
Механiзм стары i абсалютна некантраляваны гра

мадскасцю. Паспрабуй што праверыць!.. Таму асоб

ныя дыскутанты ад камiсii i спрачаюцца пра... час
вылету шашаля, а не прычыны заняпаду Пушчы.
Гэта проста спектакль! Дарослыя людзi, яны ўсё ра

зумеюць. Побач з iхняй гасцiнiцай год як запушча
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на супер
пiларама, за якую трэба разбiцца ў кроў,
расплацiцца з замежным камерсантам ды банкам

крэдыторам. Расплацiцца чым заўгодна. Але адмiнi

страцыя вымушана плацiць лесам, вядома, самым
лепшым, бо пiларама разлiчана выключна на сыры
лес, а той немец, што прадаў яе, патрабуе ўзамен
супер
драўнiну.

Я быў у Пушчы два разы, як пачалiся суцэльныя
высечкi. Апошнi раз мяне мала хто там наогул бачыў.
Гутарыў з людзьмi, пушчанцамi. Сведчу: з пуш

чанскiх дзялянак лесапавал цяпер перакiнуўся на
прыпяцкiя лясы. Уяўляеце, лесавозы вязуць драў

нiну з аднаго Нацыянальнага парка (маю на ўвазе
«Прыпяцкi») — у другi. Гэта што, захаванне прырод

най спадчыны? Разумная рэсурсазберагальная
экалагiчная палiтыка?

С. Н. Мясцовыя жыхары — пушчанцы — неяк
спрабуюць абаранiць свой адвечны схоў?

В. Д. Шматгадовыя традыцыi «наменклатурнай за

паведнасцi» плюс прыгранiчная зона зрабiлi сваю
справу. Адкрывацца людзi не спяшаюцца, баяцца пе

раследу. Знайсцi праўду цяжка, а страцiць заробак
лёгка. У хамскай улады развязаны рукi па «вер

тыкалi», зверху данiзу. Дарэчы, за апошнiя сем га

доў змянiлася пяць дырэктараў! Сённяшнi Мiкалай
Бамбiза доўгi час гаспадарыў у «Прыпяцкiм», пашы

раў там вытворча
паляўнiчую базу, арыентаваную на
камерцыйныя лесапастаўкi ды цвёрдавалютныя
паляўнiчыя туры. Пры гэтым звёў на нуль навукова

даследчую, культурна
пазнавальную дзейнасць. Не
паспеў сесцi ў новае крэсла гендырэктара нацыяналь

нага парка «Белавежская пушча», як распачаў анты

законныя бескантрольныя рубкi тутэйшага запавед

нага рэсурсу — з гэтага добра вiдаць, хто яго сюды
паслаў i навошта. Вось дзе сапраўдны ачаг караеда

дачаснiка, вось вам ачаг нашага нацыянальнага пры

родна
ляснога ўсыхання! Пушча — так, вялiкi адвеч
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ны схоў, але яна не абаронца правоў яе жыхароў, бо
сама iх даўно не мае.

С. Н. Кола замыкаецца? А дзе ж пушчанская на�
вука?

В. Д. Яна таксама без правоў, калi можна ўважаць
за навуку так званы навуковы аддзел з двух цi трох
кандыдатаў на паўтара дзесятка супрацоўнiкаў. Хут

чэй — iмiтацыя навукi. Там, дзе насамрэч мусiлi б у
цесным звязе цараваць прырода i навука, гуманiтар

ныя каштоўнасцi сусветнага ўзроўню, пануе не

пiсьменны, я б сказаў, вандальны леспрамгасаўскi
прагматызм. Навуковыя падыходы адлучаны ад
актуалiяў прыродаахоўнай практыкi, не кажучы пра
ўплыў на прыняцце рашэнняў цi ўратаванне Пуш

чы. Невыпадкова з парка сыходзяць маладыя наву

ковыя кадры. Тыя, хто збольшага ўкаранiўся, вы

мушаны ўвесь час прыстасоўвацца. Што рабiць ву

чонаму, калi ўлада
монстр плодзiць монстраў
гера

стратаў ды саджае iх у кiраўнiцкiя крэслы? Да каго
кiдацца? Прыгадваю 80
я. Алярмiчны напал савец

кай навукi быў у той час куды большы. Ідэалогiя
гэта заахвочвала, так бы мовiць, развiвала плюра

лiзм. Цяпер зусiм iншае. Беларуская ўлада хавае
экалагiчныя праблемы, думку грамадскасцi выцяс

няе жорстка i планамерна. Афiцыйная прэса, асаб

лiва БТ, занятыя палiтычным трубадурствам i ачму

рэннем беларусаў.

С. Н. Але найперш — маўчыць навука!
В. Д. Не толькi навука. Вазьмiце грамадскiя арганi


зацыi, наш так званы «зялёны рух». Ён загнаны ў
вiртуальныя лёхi, лускае гранты ў сваiх офiсных дуп

лах, ладзiць бясконцыя «круглыя сталы», ходзiць
на кашачых лапках перад уладаю. Хто дзе сур’ёзна
азваўся на боль нашай зямлi, стаў у пiкет, арганiза

ваў шэсце ў абарону Белавежскага лесу, прабiўся
на газетную паласу з набатам цi выкрыццём? Ёсць,
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скажам, такая, з дазволу сказаць, няўрадавая арга

нiзацыя «Экаправа». Аднойчы тэлефаную i прапа

ную зрабiць сумесную экспертызу аднаго выказван

ня дзяржаўнага чыноўнiка, якi ацанiў размяшчэн

не той жа пiларамы ў Белавежскай пушчы як закон

нае i цалкам прымальнае, без негатыўных наступ

стваў. Тыдзень думалi. У рэшце рэшт не згаджаюц

ца, маўляў, экспертыза — вельмi гучная, правака

цыйная форма, трэба мякчэй, у выглядзе юрыдыч

най кансультацыi.

Тым часам, ведаю з уласнай навукi, што такая
структура як нацыянальны парк «Белавежская пуш

ча» даўно не мае юрыдычных падстаў для iснавання,
яе трэба ў пажарным парадку «апячатваць», бо дагэ

туль не распрацавана i не прынята прадугледжанае
законам Палажэнне — кодэкс паўнамоцтваў, у якiм
рэгламентавалася б яе дзейнасць, вызначалiся
кiрункi, улiчваўся сусветны статус i гэтак далей. Не
ведаю, Мiнiстэрства юстыцыi цi «Экаправа» павiнны
гэтага дамагчыся, але пакуль што папускаюцца па

рушэннi i злоўжываннi супраць закона «Аб асаблiва
ахоўных прыродных тэрыторыях».

Гэта красамоўна вытыркнулася нядаўна, калi прад

стаўнiк дацкай праўрадавай арганiзацыi сумесна з
нашай праакадэмiчнай грамадскай арганiзацыяй
«Ахова птушак Беларусi» прыехалi ў Пушчу, каб раз

мясцiць тут экатурыстычны праект. Нечакана выяў

ляецца, што тытулаваны рэзерват менш за ўсё ары

ентаваны на прыродапазнавальны турызм — тут аку

рат пачалiся тыя самыя вандальныя «санiтарныя»
высечкi. З пункту гледжання самой iдэi экатурызму,
перспектыва несуцяшальная, што давялося прыз

наць i супрацоўнiку Прадстаўнiцтва ПРААН у Бела

русi, i дацкiм партнёрам, i актывiстам птушкааховы, i
самiм гаспадарам. Замяць гэтакi «адыёзус» давялося
тым, што беларускi бок нiбыта заабавязаўся неяк
займець Палажэнне, якое будзе адпавядаць дзеюча
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му заканадаўству ды ўсiм iншым нормам экалагiчнага
права. А грантадаўцы наўрад цi будуць чакаць, адда

дуць грошы палякам. Там Пушча нашмат меншая, за

тое сiтуацыя прадказальная. Дый суседзi ўжо кары

стаюць нашую сiтуацыю: маўляў, у iх там бедлам, рэ

жым Лукашэнкi, вандальныя рубкi... А ў нас, гэта
значыць у польскай Пушчы — увесь дабор агульнап

рынятых стандартаў, асвета, экалагiчны турызм i г.д.
Еўрапейцы ахвотна вераць.

Дарэчы, развiваць экатурызм на нашых мiзэрных
запаведных тэрыторыях, якiя да ўсяго i запаведнасцi
рэальнай не маюць, — iдэя спрэчная. I вось чаму.
Прычыненне ўрону i нанясенне чалавечай эрозii не

пазбежныя. 3–5 адсоткаў вельмi ўмоўнай запавед

насцi не даюць нам права гэта рабiць. Турыстычны
прадукт трэба знаходзiць за межамi асаблiва ахоў

ных тэрыторый. Тым не менш дзяржава прыняла та

кое рашэнне ў выглядзе Нацыянальнай праграмы раз

вiцця турызму ў Беларусi на 2001–2005 гг., дзе ў
якасцi «апорных цэнтраў развiцця экатурызму» (там
гэтак сказана) плануюць скарыстоўваць менавiта на

цыянальныя паркi. Гэта не што iншае, як яшчэ адна
форма няшчаднай эксплуатацыi першавобразаў на

шага ўлоння. Тыповы чыноўнiцкi валюнтарызм.
«Мяккi дотык да прыроды» мы ўжо бачым на прык

ладзе Белавежскай пушчы, «Прыпяцкага» i iншых
прыродных аб’ектаў.

С. Н. Хто адкажа за ганьбаванне прыроднай
спадчыны Беларусi?

В. Д. За апошнiя сем гадоў адмiнiстрацыя А.Лука

шэнкi — адзiны гаспадар самых слынных, тытульных
запаведных тэрыторый нашай краiны — пастарала

ся, каб грамадскай свядомасцi напусцiць ружовага
туману i ўвесцi ў зман мiжнародных экспертаў. Пуш

ча атрымала сусветны статус бiясфернага запавед

нiка, займела Еўрапейскi дыплом, патрапiла ў Спiс
аб’ектаў сусветнай спадчыны. Па вялiкаму рахунку,
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гэта ўсё авансы, правiлы гульнi для сумленных лю

дзей, а не спажыўцоў
махiнатараў, загартаваных на
калгасна
саўгаснай вытворчасцi. Якую мараль вы

спавядаў Iван Цiцянкоў, што рваў, як парцянку, на

цыянальны сцяг суверэннай краiны? Ён прыйшоў у
Пушчу з фразай: «Па золаце ходзiце». Гэта быў ты

повы гандляр у храме, акружаны плоймай халуёў. Усе
высокiя тытулы Белавежскай пушчы адным махам
былi складзеныя ў стосiк на ўсякi выпадак — ска

жам, каб зручна адбiцца, калi нехта раптам спытае за
рабаўнiцтва i разбуральныя дзеяннi, якiя ў запавед

ных нерушах набылi асаблiва цынiчны характар.
Руку на стосiк — i… вось мы якiя заслужаныя, нам
Еўропа Дыплом дала!

Сёння пытанне яшчэ i ў тым, цi пакiне Рада Еўро

пы сваю прэстыжную ўзнагароду — Еўрапейскi дып

лом, якiм ганаравала Пушчу ў 1997 годзе. Пяць гадоў
(менавiта на такi тэрмiн выдаецца гэты знак прызнан

ня з неабходнасцю наступнага пацвярджэння) пака

залi, што гаспадары Пушчы рабiлi ўсё, каб знява

жыць годнасць Дыплома. Пiларама, якая вырасла ў
гучную справу, — найкрасамоўнае сведчанне бяз

глуздых эксперыментаў i гаспадарчага ўцiску на дып

ламаваны аб’ект сусветнай Спадчыны. Якое рашэн

не прыме дэпартамент Еўропы па праблемах нава

кольнага асяроддзя i ўзаемадзеяння з мясцовым
кiраўнiцтвам, хутка стане вядома. Наша iнiцыя

тыўная група мае намер актыўна паўплываць на пра

цэс прыняцця рашэння i ўжо распачала дзеяннi.

 Хто адкажа за здзек? Калi прыйдзе ўлада, спагад

на
чулая да нацыянальных вартасцяў, i будзе абраны
працаздольны парламент, тады i трэба ставiць гэтае
пытанне адпаведным чынам. Сёння рана што
небудзь
казаць. Парушаўся Закон i Канстытуцыя. Абiралася i
нiшчылася Спадчына, рэдкасны лясны генафонд,
бiялагiчная разнастайнасць, якой няма цаны ў свеце.
Да таго ж, Беларусь падпiсала шэраг мiжнародных
Канвенцый i нясе адказнасць за iх выкананне.
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С. Н. Вы сказалi пра камiсiю...
В. Д. Лiчу, камiсii павiнны быць дзве. Адна, парла


менцкая, па расследваннi злачынстваў супраць
прыроднага фонду, у тым лiку Белавежскай пуш

чы, другая, мiжнародная, якая асобна вызначыць
далейшы лёс еўрапейскай славутасцi. Я б асаблiва
падкрэслiў выключную ролю мiжнароднай экспер

тызы, перш
наперш — наданне ёй правоў i паўна

моцтваў з усiмi ўмовамi спрыяння. Мяркую, сярод
чальцоў камiсii не павiнна быць беларускiх прад

стаўнiкоў. Становiшча ў Пушчы сёння такое, што
трэба саступiць, як кажуць, «прынцыпам» i даць
поўную магчымасць сусветным знаўцам зрабiць
незалежны накiд перспектывы. Не трэба лезцi i
перашкаджаць iм. Галоўнае, каб не было надта по

зна, бо ўжо сёння, нават учора, гэта позна. Гавор

ка пра тое, каб уратаваць Вялiкiя Парэшткi Бела

вежскай пушчы. Патрэбна стратэгiя дзеянняў i
сродкi, якiя б яе забяспечылi.

«Тут ведаюць, як пiлаваць
Пушчу, а не ахоўваць»
IНТЭРВ’Ю ПОЛЬСКАМУ ТЭЛЕБАЧАННЮ. 
ПРАГРАМА «САМI ПРА СЯБЕ»
(ПАВОДЛЕ ЗАПIСУ Ў ДЗЁННIКУ)

Сакавiк, 2002

 ...Пушчы як «першабытнага лесу» даўно няма.
Людзi, якiя тут гаспадараць, папросту знiшчаюць гэ

тыя рэшткi. Мо, каму падасца дзiўным, але сёння ў
Пушчы няма аховы прыроды. Калi спрабуеш гава

рыць, цябе не разумеюць. Робяць вялiкiя вочы, наiўна
пытаюцца: «А што Вы маеце пад аховай Пушчы?»
Наогул не ўяўляюць. Я думаю, гэта не наiўнасць. Тут
добра ведаюць, маючы багаты досвед, як пiлаваць
Пушчу, што i як з яе браць, як эксплуатаваць... Такi
падыход да гэтага лесу. Гэтакi стыль кiравання ёю.
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Таму, калi гаворыш пра паняццi кшталту прырода�
ахова, абавязкi паводле Канвенцыi — цябе элемен

тарна не разумеюць.

ЭкаАрт. Прырода
ў выяўленчым мастацтве
НА ЎДЗЕЛ У ВЫСТАВЕ, ДА СВАЁЙ ГРАФIЧНАЙ
ПРАЦЫ «НА ПАКРОВЫ. ХУТАР ГАВЯЗНА»

Сакавiк 2002

Гэтая выстава ёсць першай сур’ёзнай спробай злу

чыць, згуртаваць намаганнi экалагiстаў i мастакоў,
кансалiдаваць грамадскую, навуковую, экалагiчную
свядомасць з эстэтычнай. У рэшце рэшт, кансалiда

ваць наша грамадства на зялёных каштоўнасцях, на
ўратаваннi ацалелых рэшткаў прыроднай, а значыць
духоўнай спадчыны.

Трэба па
справядлiвасцi ацанiць сiтуацыю: эколагi,
наша навука, так званыя спецыялiсты не спраўляюц

ца з гэтай задачай.

На падмогу эколагам, бiёлагам, усiм ратавальнiкам
роднага ўлоння павiнны прыйсцi таленты з добра
ўсвядомленым творчым клопатам. Аргументы эстэ

тыкi, прыгажосцi, культуры павiнны стацца цi не
рашаючымi ў канфлiкце цывiлiзацыi з жывой прыро

дай, асаблiва — прыродай дзiкай або адносна сва�
боднай ад чалавечага ўцiску.

Сёння палiтыкi амаль не рэагуюць на экалагiчныя
пагрозы i не жадаюць размаўляць на мове прыроды.
Напрыклад, адкрытым тэкстам (гэта значыць, без
анiякiх агаворак або сумненняў) iдзе розгалас пра
будаўнiцтва ў Беларусi АЭС, быццам нiчога наогул
не адбылося. Амаль цалкам забытая тэма Палесся,
дзе прайшла спусташальная мелiярацыя. Плямамi
заўчаснага забыцця пазначаны тэрыторыi, дзе раз

мяшчалiся савецкiя ваенныя базы… Я ўжо не кажу
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пра тое, што ў нас вельмi мала элементарна ахава

най прыроды, што доля абсалютнай запаведнасцi
складае «нуль цэлых…».

Страты ў прыродзе — страты Радзiмы i Бацькаўш

чыны — магчымыя i прадказальныя. Трэба зрабiць
iх НЕмагчымымi.

Мастакi, якiя спрабуюць згуртавацца вакол iдэi
абароны прыродных асяродкаў, свяшчэнных мясцiн
Радзiмы, яшчэ скажуць сваё слова. Канцэпцыя, плат

форма напрамку будуць асэнсоўвацца i «дамалёўвац

ца» — сёння мы маем пункт адлiку, засведчаны гэтай
выставай.

Аднак, на мой асабiсты погляд, варта ўжо зараз
паспрабаваць адкiнуць лiшняе, перш
наперш унiк

нуць саладжавасцi i салоннасцi, знайсцi ў новай плынi
свой кантрапункт як момант iсцiны. Арт — не
«грынпiс», i ўсё ж… Творца, стоячы перад мальбер

там, скажам, у белавежскай глушы цi ў прыпяцкiх
поймах, мусiць адчуваць i бязлiтасны наступ антра

пагену — звон бензапiлаў, гусенiчны лязгат мелiя

рацыйнай тэхнiкi, стрэлы камерцыйных паляванняў,
у рэшце рэшт, увесь дабор гвалтоўнага ўцiску чала

века на прыроду. Тым больш павiнны гэта адчуваць
арганiзатары пленэру або выставы, трымальнiкi
галерэi, гледачы i крытыкi.

 Выстава, мне падаецца, вельмi беларускамоўная.
Людзi, якiя стваралi свае творы, думалi менавiта па

беларуску. Калi твор выяўляецца па
беларуску, на
роднай мове, значыць, гэты твор найблiжэй адпавя

дае мове самой прыроды.

«Страчана незваротна» — гэтыя словы мы чуем,
калi гаворка iдзе пра страты ў прыродзе. А што, калi
чалавечая ласка, любоў i свядомасць, у якой акуму

ляваны прыродалюбны код, будуць таксама страча

ны i вяртання да iх не будзе?
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Прыроду могуць
баранiць мастакi
СЛОВА НА АДКРЫЦЦI ВЫСТАВЫ «ЭкаАрт»
(ПРЫРОДА Ў ВЫЯЎЛЕНЧЫМ МАСТАЦТВЕ).
МIНСК, ГАЛЕРЭЯ РЭСПУБЛIКАНСКАГА
ЭКАЛАГIЧНАГА ЦЭНТРА НАВУЧЭНЦАЎ

Сакавiк 2002

Шаноўныя сябры! Дзякуй усiм, хто падзялiў з намi,
арганiзатарамi выставы, гэты вечар, хто прыхiльны да
пейзажнага жанру, да тэмы прыроднага асяроддзя.

Шчыра жадаецца, каб вы ў рамках гэтай выставы
не толькi паглядзелi творы мастацтва, але сягнулi за
яе межы — змаглi выказацца i напiсаць пра свае
ўражаннi, каб хапiла нашай агульнай волi прыйсцi
сюды яшчэ раз i абмеркаваць пачатак. Бо гэта не про

ста чарговы паказ мастацкiх прац, а выстава
прэзен

тацыя вызначанага напрамку. Знак на працяг. Надзея
на тое, што «ЭкаАрт» — гэта на гады i дзесяцiгоддзi.
Кiрунак яшчэ толькi абвешчаны, i гэтая выстава, ба

дай, не больш, чым заяўка на заўтрашнi плён, дэман

страцыя творчай волi i сiлы, знак далучэння.

Дзiкай прыроды ўсё менш таму, што грамадства на
яе забываецца, або гатова мiрыцца з тым, што адбы

ваецца. Мы пераконваемся, што гэтак званыя спецы

ялiсты ўжо не ратуюць нашы лясы, нашы рэчкi, нашы
цудоўныя краявiды.

Белавежскую пушчу, напрыклад, не баронiць на

вука, не бароняць прафесiяналы. Але яе могуць аба

ранiць мастакi, калi там пачаць ладзiць пленэры, а на
выставы збiраць шырокую публiку i казаць пра паг

розы ў гэтым вялiкiм рарытэтным лесе.

Сёння, на гэтай выставе мне хочацца сказаць так

сама пра пагрозу iмiтацыi прыроднай красы, пра пад

мену жывога — штучным, непасрэднага — вiртуаль

ным. Пры сённяшнiх тэхналогiях — вазьмiце вiдэа цi
iнтэрнет або «шпалерную» палiграфiю — чалавек
пакрысе прывыкае да iншай, глянцава
блiскучай
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«прыроды» i ўжо не заўважае тое, што ёсць сапраўд

нае ў рэальным асяроддзi. Ён часта насычаецца тым,
што ёсць поўнай падменаю.

«Эка
арт», пленэрыстыка здольныя карэктаваць
гэты працэс, несцi канкрэтнае, адкрываць беларускiя
краявiды, запамiнальныя вобразы нашай прыроды,
абараняць яго сымбалi i малюнкi.

Тут вялiкiя перспектывы. Але пра гэта трэба весцi
дыскусiю, трэба спрачацца — перш
наперш самiм ма

стакам, мастацтвазнаўцам, эколагам, псiхолагам
творчасцi, педагогам. Я спадзяюся, так i будзе. I ў
хуткiм часе мы зноў сустрэнемся на выставе «Эка

Арт» у новым, больш акрэсленым вымярэннi.

У нацыянальным парку
«Белавежская пушча»
не выконваюцца ўмовы
i рэкамендацыi
Еўрапейскага Дыплома
ЗВАРОТ БЕЛАРУСКАЙ ГРАМАДСКАСЦI
Ў РАДУ ЕЎРОПЫ

Студзень 2002

Дэмакратычная i навуковая грамадскасць Беларусi
з глыбокай заклапочанасцю абмяркоўвае мэтазгод

насць падаўжэння Еўрапейскага дыплома Рады Еў

ропы нацыянальнаму парку «Белавежская пушча».
Выпадак па
свойму неардынарны, бо нiхто не бярэ
пад сумнеў прыродна
культурную вартасць сусвет

на вядомай мясцiны. Але Дыплом дзейнiчаў на пра

цягу пяцi гадоў i выкананне яго спецыяльных умоў i
рэкамендацый было адказнай праверкай ганаравана

га аб’екта на шчырасць i паслядоўнасць у слугаваннi
правiлам прыродазахавання. Сёння пытанне ў тым,
на што паверне гэтая высокая мера заахвочання, калi
яна будзе пацверджана на новы тэрмiн? Мы, хто
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падпiсаўся, кiруемся прынцыпам «не пашкодзiць» i
хочам запабегчы магчымасць залiшне аптымiс

тычнага рашэння Рады Еўропы, нiбыта ўжо гатовай
падоўжыць чын прэстыжнае ўзнагароды. Мы не
ўпэўнены, што гэта будзе своечасовае i ўзважанае
рашэнне, грунтаванае на рэалiях i здольнае паспры

яць карысцям эталоннай прыроднай спадчыны, якой
з’яўляецца Белавежская пушча. Хутчэй за ўсё — i
мы хочам пра гэта сказаць адкрыта i ўголас — чарго

вае мiжнароднае прызнанне стане заахвочаннем ус

таляванай заганнай практыкi прыродакарыстання за

мест прыродазахавання i запаведнасцi Белавежскай
пушчы, канчаткова развяжа рукi прамыслова
гаспа

дарчаму комплексу на тэрыторыi рарытэтнага лесу.
Менавiта гэтыя тэндэнцыi сёння нясуць пагрозу га

лоўнаму запаведнаму аб’екту Беларусi.

Маем спадзеў, што Рада Еўропы прыме да ведама
перш
наперш тое, што стан аб’екта прыкметна пагор

шыўся, умовы i рэкамендацыi Дыплома не захоўвалi

ся ў поўным аб’ёме, думка грамадскасцi ўсяляк адцяг

валася ад iх абмеркавання, трымалася ў няведаннi,
крытычныя заўвагi iгнаравалiся. Вакол вострых, праб

лемных пытанняў запаведнасцi Пушчы захоўвалася
напружанасць. Замест адкрытага сумленнага дыяло

га ўлада хiтравала, хаваючы праўду i дэманструючы
няшчырасць i фанабэрыю. Грамадскае ўмяшанне, мяк

ка кажучы, не вiталася i не заахвочвалася. Адмiнiстра

цыя прэзiдэнта, напрыклад, адмовiла арганiзатарам зя

лёнай акцыi «Прэс
туры ў падтрымку Орхускай
канвенцыi» наведаць Нацыянальны парк i атрымаць
iнфармацыю на месцы, з першых рук. Жаданага вынiку
не далi i спробы жыхароў Белавежскай пушчы звяр

нуцца асабiста да Прэзiдэнта краiны. Сiтуацыя асаблi

ва пагоршылася ў 2001 годзе, калi на ахоўнай тэрыто

рыi актывiзавалiся нарыхтоўкi жывога лесу, стала вя

дома пра намеры пачаць суцэльныя санiтарныя рубкi.
Паказальна, што адбылося гэта як толькi эксперт Рады
Еўропы пакiнуў Белавежскую пушчу (чэрвень, 2001).
У парку абвастрыўся эканамiчны i сацыяльны крызiс.
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Пачалiся звальненнi, у тым лiку навуковых супра

цоўнiкаў парка, якiя выказалiся супраць парушэнняў
галоўных правiл аховы прыроды. Прамыслова
гаспа

дарчы, лесанарыхтоўчы сектар выцяснiў апошнiя,
часам сiмвалiчныя намаганнi па ахове i ўратаваннi
бiяразнастайнасцi Вялiкага лесу, а ў сферы iнфарма

вання асветы i гэтыя намаганнi цяжка назваць нават
мiнiмальнымi.

На шматлiкiя актуалii, звязаныя з сённяшнiм днём
прыроднай вартасцi Еўропы, апошнiм часам адгукнулi

ся самыя ўплывовыя незалежныя сродкi масавай
iнфармацыi Беларусi i СНД. Дзесяткi ўсхваляваных
публiкацый сталi сведчаннямi таго, што ўлада насаджае
амаральныя, навукова неабгрунтаваныя прынцыпы
кiравання ў Белавежскай пушчы. Выказваецца такса

ма перасцярога, што мiжнароднае прызнанне ў выгляд

зе Дыплома будзе чарговы раз скарыстанае беларускiмi
ўладамi ў спекулятыўных, далёкасяжных мэтах, а
менавiта: для прыкрыцця дзейнасцi, якая цалкам супя

рэчыць духу Еўрапейскага Дыплома i захаванню Бела

вежскай пушчы. На наш погляд, гэтыя публiкацыi, як i
думку многiх вучоных, грамадскiх дзеячоў, простых
людзей i патрыётаў, шматлiкiх жыхароў Белавежскай
пушчы, нельга не ўлiчваць, прымаючы рашэнне аб
пацвярджэннi Дыплома на новы тэрмiн.

Пераканаўча просiм Вас не спяшацца. Мы прапа

нуем перанесцi прыняцце рашэння па Белавежскай
пушчы на больш познi тэрмiн, зрабiць кантрольную
праверку з абавязковым выхадам на беларускую гра

мадскаць, а затым, з улiкам дыялога i больш глыбокiх
экспертных ацэнак, прыняць узважанае рашэнне.

Падпiсалiся таксама: Радзiм Гарэцкi,
Нiл Гiлевiч, Святлана Алексiевiч,

Уладзiмiр Дацкевiч, Аляксей Мiкулiч,
Юры Хадыка, Мiкалай Карташ, Iна Зенiна,

Здзiслаў Мураўёў, Андрэй Саннiкаў,
Таццяна Процька, Алесь Бяляцкi.
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Стимулы престижной
европейской награды должны
работать на спасение
Великого леса
ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ ГАЗЕТЫ «РАБОЧЫ»
СЕРГЕЮ МОНАСТЫРСКОМУ

Январь 2002

СЕРГЕЙ МОНАСТЫРСКИЙ. Валерий, под Обращением
стоят подписи очень авторитетных людей —
академика Радима Горецкого, писателей Нила Ги�
левича, Светланы Алексиевич, видных экологов,
политиков... А были те, кто отказался подписы�
ваться?

В.ДРАНЧУК. Были. Это люди, работающие в госу

дарственных организациях. Говорили примерно так:
все в письме верно, но ты же понимаешь, пока я че

ловек подначальный... Пару раз приходилось слы

шать — ай, зачем шум поднимать, и так у страны ре

путация не лучшая…

С. М. Хорошо, давайте посмотрим на проблему
изнутри, по�домашнему. Как было дело?..

В. Д. В 1996 году в Пущу приехала группа серьез

ных международных экспертов. Знатоки заповедно

го дела, они увидели здесь умных, знающих ученых,
налицо был и очень лестный для Беларуси факт: Бе

ловежская пуща — наиболее сохраненный из био

сферных комплексов Европы. На тот момент — мо

жет быть, и правда, хотя я бы оценил положение дел
куда критичнее: гости просто были рады увидеть бо

лее
менее настоящий лес, там у них таких, увы, по

чти не осталось. Возможно, внушало доверие то, что
Пущу, как и другие знаменитые заповедные терри

тории, взяло под свое крыло Управление делами пре

зидента — одна из самых влиятельных государствен

ных структур. И Диплом дали отчасти по заслугам,
отчасти авансом, в знак поощрения добрых намере
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ний. Но это был лишь факт признания, точка отсче

та. Ведь Диплом еще и степень ответственности, ис

пытание на прочность, своеобразный обет порядоч

ности. Представить, что вскоре после получения
Диплома то же самое Управление делами в той же
самой Пуще развернет лесопильный комплекс —
такое европейскому энтузиасту заповедного дела не
могло присниться и в страшном сне! И дело отнюдь
не в наивных экспертах: настолько горячими были
заверения белорусских чиновников. Да и сам по себе
Диплом был кредитом доверия, заставлял держать
экологическую дисциплину. И все могло пойти по

другому, если бы власть распорядилась иначе, поста

вила дело на разумную и перспективную основу.

С. М. Вы имеете в виду…
В. Д. Ведь тенденции падения, усиливающийся курс

на эксплуатацию, подмена заповедности видами дея

тельности, которые противоречат статусу Пущи и
чего, кстати, не могли, да и не хотели видеть экспер

ты, — все это было уже налицо... Потому сейчас мы
просто обязаны бить в колокол. Лучше перебор

щить, пойти на скандал, но привлечь к этому факту
внимание мировой общественности.

С. М. Каковы размеры порубок? Вы можете при�
вести цифры?

В. Д. Я могу привести факты. Вот фото. Это штабе

ля лесоматериала возле пилорамы в Каменюках —
деревне, где расположен административный центр за

поведника. Вот и оценивайте масштабы. День
два —
и этих запасов не будет. Линия мощная, высокопро

изводительная. Могу добавить, что по дорогам Пущи
лесовозы снуют беспрерывно. Впечатление удруча

ющее: не парк, а лесоповал какой
то. Вообще, вся

кой техники на лесных дорогах, мягко говоря, черес

чур много. И вроде шлагбаумы всюду стоят…

 А теперь давайте, глядя на этот снимок, рассуж

дать с точки зрения обычного здравого смысла. Ле
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сопилка была куплена в 1999 году (Управление де

лами президента тогда возглавлял Иван Титенков).
Под нее был взят валютный кредит. Находится пи

лорама на балансе национального парка. Надо дол

ги отдавать? Надо! Что остается? Валить лес. Счи

тается, что пока под нож пускается сухостой или
то, что добыто во время санитарных рубок. Допус

тим… Ну а завтра? С санитарными рубками вроде
как закончили, все, что мало
мальски подлежит
вырубке, вырубили... Что, остановится этот молох?
Это уже налаженное производство, рабочие места,
зарплата. Вы поверите, что его свернут, разберут,
куда
нибудь вывезут? Или имеется в виду, что лесо

пилка останется в Пуще, только работать будет на
привозном сырье? Чтобы понять весь абсурд,
вспомним, что речь
то идет о заповедной террито

рии, называемой особо охраняемой.

С. М. Санитарные вырубки объясняют борьбой
с лесным вредителем, короедом�типографом:
нужно отсечь просеками пораженные участки.
Кроме того, там, где короед поработал, лес уже,
считайте, погублен — деревья все равно засох�
нут, их только на доски и пускать... Чтобы добро
не пропадало, покупаются лесопилки...

В. Д. Это очень странные рассуждения. Во
первых,
биологи почти единодушны, что короед — биологи

ческая единица, необходимая для Пущи. И не надо с
ним бороться, вступать в такую уж смертельную
схватку. Ему есть от кого отбиваться — более сотни
естественных врагов прямо в Пуще! На заповедной
территории надо бороться с человеческим вмеша

тельством — вот действительно острая проблема,
эпидемия. Короед появляется, уходит. И появляет

ся, кстати, когда в лесу массовые, «экологически не

совместимые» рубки. Лишь экономический интерес
заставляет бороться с этим «злосчастным» жучком.
И никакой другой — ни экологический, ни биологи
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ческий, ни эстетический. И нет здесь дискуссии, если
говорить языком природы, языком Пущи, языком
заповеданного леса.

 Не будем забывать, что речь идет об остатках, клоч

ках относительно свободной природы. Проблему лег

ко заболтать — властям только на руку эта дискус

сия о короеде, она создает иллюзию научной пробле

мы там, где наукой давно не пахнет, — я имею ввиду
Беловежскую пущу. И уверяю вас — еще нигде в мире
никому не приходило в голову бороться с жуком
вре

дителем в заповеднике с помощью лесопилок.

 Кстати, Беловежская пуща не единственный за

поведник, где за последние годы появились лесоце

хи. Возьмите Припятский национальный парк. Дуб

равы, уникальный лесной массив — и здесь уже вов

сю развернулся купленный за большие доллары
сверхсовременный паркетный цех. Припятский пар

кет — «лучшая (то бишь, экологически чистая? —
ред.) продукция 2001 года». И здесь, как послуша

ешь, все объясняется борьбой с вредителями, необ

ходимостью санитарных рубок. Так что у нас идет
сначала, а что потом — появление короеда (и, как
следствие, контракт на закупку лесопилок) или спер

ва лесопилки закупаются, а следом как
то вдруг,
очень кстати, жучок обнаруживается?

С. М. Иначе говоря, заповедный лес валится по�
тому, что это живая валюта?

В. Д. К сожалению, так было и так есть. И это пре

ступление с точки зрения сохранения природного на

следия. Потому что заповедники не принадлежат ни
Управлению делами, ни президенту, ни правительству,
ни кому
то другому (говорю сейчас о моральной, а не
юридической принадлежности). Это Божий дар Бе

ларуси, дар нашим детям, нашим потомкам. Они явля

ются достоянием всего человечества.

С. М. Скажите, а на месте порубок лесовосста�
новительные работы ведутся?
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В. Д. То есть?

С. М. В старые времена было правило: срубил де�
рево — посади два…

В. Д. Вот вы о чем… Я бы сказал, это пример непра

вильной постановки вопроса. Нам и пущанские по

рубщики могут сказать: никакого хищничества, все
восстанавливается. Происходит подмена понятий.
Потому что к такому явлению, как Беловежский лес
нельзя подходить с позиций лесопромышленного
объекта. Здесь в принципе не должно быть хозяй

ственной деятельности, способной хоть как
то повли

ять на биоразнообразие этого уникального рарите

та! Пуща — давайте не забывать! — это первичный
естественный лес, многосложный, веками устояв

шийся организм, а не лесная плантация. Провели
вырубку — образовалось «окно», проплешина в жи

вой ткани. Нарушено то, что называется «биотой»,
— природные взаимосвязи на данном участке. Поса

дили саженцы — но сколько они еще будут расти?
Двадцать лет? Тридцать? Первичный лес восстано

вить невозможно.

С. М. «Никакой хозяйственной деятельности»
— это, конечно, красивая мечта. Но на практике
Беловежская пуща всегда была заложницей и эко�
номики, и политики. Что при царе, что «за
польскім часам», что в советские времена здесь
ладились сановные охоты, веселились вожди.
Хотя, помню, один ученый�зоолог, много лет про�
работавший в Пуще, с ностальгией вспоминал
годы Хрущева и Брежнева: ну подстрелит боль�
шой начальник зубра�другого раз в год — так зато
Пуща тогда считалась объектом особой важнос�
ти, на нее не жалели денег, была возможность для
научной работы…

В.Д. Преувеличение огромное! И охоты, и деньги
под них — лишь подтверждение того, как просто
было нарушить сложившиеся веками взаимосвязи,
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биологический климат Пущи. Что касается дотаций,
да, богатая империя могла себе это позволить. А Бе

ларусь пока — страна бедная, к тому же беднеющая…
И мы видим, как спешат на ее остатках разбогатеть, а
не сделать благородный взнос.

 Понимаете, что обидно. Честные деньги на запо

ведниках зарабатывать можно, в том числе и валю

ту. Но при другом мышлении. Такие уникальные при

родные объекты, как Пуща, вполне могут быть, на

пример, международными центрами экологического
туризма. Года три
четыре тому немецкий Центр име

ни Гете предлагал белорусским властям провести
здесь первый Европейский безвизовый фестиваль.
Но… Предложение повисло в воздухе. Зато появи

лись лесопилки.

С. М. Вы считаете, что наши власти ведут себя,
как временщики — потому и рубят Пущу. Власти
заявляют, что порубки — вынужденная и неопас�
ная для заповедника мера. Кто в этом споре мо�
жет быть судьей?

В. Д. Вопрос действительно щепетильный. Вот и да

вайте для начала обратимся к международной обще

ственности. Чтобы привлечь ее внимание, мы и выс

тупили со своим открытым письмом. Запад в этой
проблеме не сторонний наблюдатель. Есть междуна

родная программа — «легкие Европы», она отслежи

вает ситуацию с лесами на континенте. Так что в
интересах всей Европы убедиться, что со стороны
Беларуси этим «легким» не причиняется вред, не ве

дется противопоказанная деятельность. И нельзя за

бывать, что часть Беловежского леса является все

мирным наследием ЮНЕСКО.

С. М. Последний вопрос. Письмо написано, опуб�
ликовано — что дальше?

В. Д. Продолжается сбор подписей, причем, очень
активно. Принципиальная особенность: наше обраще

ние подписали уже не только природозащитники, но
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и правозащитники. Если кто
то здесь видит политику,
так он скорее всего прав: Беловежская пуща всегда
была проблемой политической. И легче всего эту про

блему можно решить политическим путем, то есть,
при условии, если к власти придут нормальные люди,
цивилизованные министры, директора и так далее.

Думаю, и политические партии здесь не окажутся
в стороне. Наше обращение может перерасти в но

вую общественную инициативу. Пожалуй, это и есть
тот случай, когда не так важно — «правые», «левые»,
«либералы»… А пока я надеюсь на глубокие эксперт

ные оценки, на взвешенное слово Совета Европы —
не навредить! Стимулы престижной европейской на

грады должны работать на спасение Великого леса.

Адказ белавежскаму
апаненту
Газета «Белавежская пушча». АДНАасобнiк 2002

На Зварот, якi быў надрукаваны ў шматлiкiх срод

ках масавай iнфармацыi, у газету «Народная воля»
даслаў свой водгук i былы намеснiк дырэктара па на

вукова
даследнiцкай працы нацыянальнага парка
«Белавежская пушча» Вячаслаў Семакоў. Не адмаў

ляючы факта, што ў Пушчы i сапраўды шмат прабле

маў, ён не разумее аўтараў Звароту: хiба можна паг

ражаць пазбаўленнем таго, што ўжо заваявана
iншымi. «Невялiкая група людзей узяла на сябе ад

казнасць размаўляць з Саветам Еўропы...», —
здзiўляецца В.Семакоў i прапануе надаць праблеме
большай публiчнасцi. А за «кропку адлiку» раiць
узяць сам Зварот ды ягоны лiст
водгук.

Якiмi ж аргументамi аўтар спрабуе пабiць даку

мент, адпраўлены ў Швейцарыю. «Так, праблем у
Пушчы хапае», — прызнае В.Семакоў, але пра iх не
кажа нiчога. Нават цяжка здагадацца, якiя «прабле
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мы» ён мае на ўвазе. Спосаб не новы — адцягнуць
увагу ад прычын i, не называючы рэчы сваiмi iмёнамi,
гаварыць пра наступствы.

Лесарубы з уладных вертыкаляў могуць спаць спа

койна, пакуль мы будзем перажоўваць, напрыклад,
байкi пра атаку шашаля
караеда, якi сваiм раптоў

ным нашэсцем напусцiў жаху на ўсю Пушчу. (Мена

вiта гэтая бiялагiчная асобiна, дзякуючы змастача

ным адмiнiстрацыяй «актам праверкi», i стала падста

вай для суцэльных санiтарных рубак мiнулым летам).

Што да караеда, дык гэта насамрэч «вутка», выпуш

чаная з уладных структураў, пад апекай якiх знахо

дзяцца сёння запаведныя скарбы краiны. Службам
адмiнiстрацыi, схопленым на здзелках, што блiзка
стаяць ад злачынстваў перад будучымi пакаленнямi,
сёння хацелася б наўзамен чарговага мiжнароднага
скандала атрымаць як падарунак «абмеркаванне праб

лемы». Цi не навязвае нам Вячаслаў Васiльевiч зага

варыць тэму, адысцi ад галоўнага, змякчыць сты

лiстыку гаворкi? Ягоныя аргументы, прынамсi,
схiляюць так думаць.

Напрыклад, ён называе падпiсаных «свадзебнымi
генераламi» (ягоны лiст па
руску), якiя, на думку Се

макова, не маюць анiякага дачынення да атрымання
Еўрапейскага дыплома пушчанскай установай. Калi
на тое, хочацца запярэчыць Вячаславу Васiльевiчу,
дык зварот мог напiсаць i падпiсацца пад iм наогул
адзiн чалавек. I няважна — фiлолаг цi бiёлаг, галоў

нае — сын зямлi, наследак гэтай спадчыны.

Бо гаворка iдзе пра парушэннi закона, мiжнарод

ных норм, узятых краiнай абавязанняў, грубае ўмя

шанне чалавека ў прыродны арганiзм ляснога рары

тэта, дзе ўмяшанне мае незваротны характар.

«Нашэсце» караеда ў Белавежскай пушчы (i, як
вынiк, нарыхтоўкi жывога лесу) — падстава не экала

гiчная, а цалкам эканамiчная. Пушчу точыць караед
нарыхтоўчы, камерцыйны, валютаздабывальны. Як не
дзiўна, але нават вучоныя ўцягваюцца ў спрэчку. На
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жаль, адстойваюць не закон i запаведнасць, не лiтару
мiжнародных канвенцый у абарону бiяразнастайнасцi
прыроднай спадчыны, а падтрымлiваюць iлюзiю наву

ковай праблемы, якраз i патрэбную ўладам для апраў

дання вандальных тэндэнцый у запаведнай нерушы.
Дапусцiм, В.Семакоў мае рацыю: маўчыць бiялагiчная
навука. Але зноў не кажа, чаму яна маўчыць. Таму
што — на кароткiм павадку, таму што — няма навукi
экаабароны, навукi — супраць iлжэнавукi. Таму так
лёгка заводзiцца «шкоднiк» у выглядзе караеда
тыпог

рафа цi iншы «небяспечны» вiд.

Улада правакуе хаос у галовах людзей, каламуцiць,
як кажуць, ваду. Чым больш грамадскасць будзе спра

чацца пра караедны чыннiк падзення Пушчы — тым
больш верагодныя i больш маштабныя тут нарыхтоўкi
драўнiны. Такая стратэгiя i тактыка сённяшнiх
трымальнiкаў айчыннай запаведнасцi. I калi ўжо раз

вешваць так званыя ферамонныя пасткi для шкоднi

каў
пушчаедаў, дык лепшага месца, чым Кiраўнiцтва
спраў прэзiдэнта, нам не знайсцi. Цi, можа, у Вячас

лава Васiльевiча Семакова, спецыялiста па лясных
шкоднiках, iншая думка?

Мне падаецца, што Рада Еўропы, яе Дырэктарат
па культуры i прыродна
культурнай спадчыне мае
сёння ў асобе нацыянальнага парка «Белавежская
пушча» несумленнага, хоць i дыпламаванага партнё

ра. Мяркую, i эксперты, якiя час ад часу прыязджа

юць да нас, усё бачаць i разумеюць, але не спяшаюц

ца рабiць рэзкiх рухаў — такая спецыфiка гэтага муд

рага Дыплома: заахвочвай i давярай, але — правярай,
патрабуй, абмяжоўвай.

Дзiўна, што В.Семакоў, якi нямала зрабiў для таго,
каб Еўрадыплом з’явiўся ў Пушчы пяць гадоў таму,
раптам выяўляе поўнае неразуменне яго механiзмаў.
«Мне, — пiша Вячаслаў Васiльевiч, — нiколi не
прыходзiла ў галаву забiраць заваяванае раней.» Гэта
штосьцi зусiм новае ў практыцы аховы прыроды, да

дае белавежскi апанент. Чаго тут больш — «прасцяч
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ковага» няведання або жадання напусцiць туману i
заблытаць чытача? Тое, што «не прыходзiла ў гала

ву» дасведчанаму чалавеку, за якога, трэба думаць,
трымае сябе сам В.Семакоў, — мае тым часам трыц

цацiгадовую практыку, «блукае па Еўропе» роўна
столькi, колькi iснуе сам Дыплом, — адклiканне ўзна

гароды ў выпадку, калi ганараваны аб’ект не выкон

вае адмысловыя ўмовы i рэкамендацыi Дыплома.
Такiя прыклады ёсць. Але ёсць i выпадкi, калi пагро

за страцiць Дыплом вельмi хутка ўразумляла яго
намiнантаў, засцерагала ад памылак.

Дый мы, хто падпiсаўся пад Зваротам, добра ўсве

дамлялi, што выпускаць з рук адзiн з рэальных рыча

гоў уздзеяння на дзяржаву было б неразумна. Па

праўдзе кажучы, таму
сяму i ў Мiнску, i ў Белавеж

скай пушчы Еўрадыплом не надта й патрэбны. Або
зусiм непатрэбны. Нехта хацеў бы з iм развiтацца —
ды як мага хутчэй. Развязаныя рукi. Больш зручна
ўвiхацца з бензапiлой. Магутная дрэваапрацоўчая
лiнiя, набытая яшчэ за Цiцянковым, не можа пра

стойваць. Даўгi i крэдыт падцiскаюць. Правiлы
экалагiчнага этыкету, «навязаныя» Дыпломам, —
выпадак нязручны, асцё ў горле: лесазнiшчальны
праект, якi планаваўся ў Пушчы з мiнулага лета, да

вялося адкласцi з вымушанай аглядкай на Еўрадып

лом, на пазiцыю «зялёных».

I грамадскасць, ведаючы гэта, не заклiкала Савет
Еўропы забраць ганаровы знак, на чым беспадстаў

на акцэнтавалi ўвагу асобныя СМI, — iнакш бы мы
аддалi ўплывовы сродак абароны белавежскага лесу.
Мы прасiлi Савет Еўропы не спяшацца i прыняць ра

шэнне пасля яшчэ адной кантрольнай праверкi, з аба

вязковым выхадам на беларускую грамадскасць,
перш
наперш, «зялёную».

Мяркую, што з боку шаноўнай еўрапейскай iнстан

цыi мы не зачакаемся адэкватнага разумення. Што
ўмовы i рэкамендацыi Дыплома ў новай рэдакцыi бу

дуць скарэктаваныя з улiкам нашай пазiцыi.
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Спадзяюся, недалёка той час, калi Беларусь пры

ме ўнiкальны ў мiжнароднай практыцы закон, якi да

тычыць адной канкрэтнай тэрыторыi i якi будзе на

зывацца « З а к о н  а б  Б е л а в е ж с к а й  п у ш ч ы » .
Калi дзве краiны — Беларусь i Польшча, валодаючы
адным рэлiктавым лесам — аб’ектам прыроднай спад

чыны ЮНЭСКА, — падпiшуць П а к т  н а  а б а р о �
н у  Б е л а в е ж с к а й  п у ш ч ы .  Гэта я i хацеў, са
свайго боку, прапанаваць у якасцi «кропкi адлiку»
для чытацкага абмеркавання. Думаю, i Вячаслаў
Васiльевiч не застанецца ў баку, паспрыяе чым змо

жа ці возьме непасрэдны ўдзел.

ДАРЭЧЫ

Аўтар лiста прадставiўся як «асоба, непасрэдна
зацiкаўленая ў захаваннi Пушчы» i больш нi слова
не сказаў пра сябе. Я асабiста знаёмы з В.Семаковым
i таму дазволю сцiсла прадставiць яго чытачам «Бе

лавежскай пушчы» — такiм, якiм ведаю з 1995 года.
Вячаслаў Васiльевiч — вучоны, кандыдат бiялагiч

ных навук, больш за дзесяць гадоў аддаў Белавеж

скаму лесу. Калi азiяцкi кантынент змянiў на еўра

пейскi (пераехаў працаваць у Пушчу), нацыянальны
парк называўся тады запаведна
паляўнiчай гаспадар

кай. Працаваў у навуковым аддзеле, быў намеснiкам
дырэктара па навуковай працы, блiжэй да пенсii
ачольваў музейную справу, вёў экскурсiйнае абслу

гоўванне турыстаў i дэлегацый. Падчас нашых раз

моваў любiў казаць, што Белавежская пушча ёсць
Мекай усiх жыхароў Беларусi, што гэта — сапраўд

ная еўрапейская тайга. Пасля, з прыходам да ўлады
А.Лукашэнкi, В.В.С. было ледзь пазнаць — не адра

зу, але паступова ён пахiляўся да апанентаў беларус

кага суверэнiтэту, крытыкаваў гiстарычную «Паго

ню» i вiдочна камплексаваў з нагоды вынiкаў «вiску

лёўскае змовы». Усё больш настальгiчна гучалi ў го

ласе В.Семакова геапалiтычныя матывы, сярод якiх
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выразна чулiся ноткi, знаёмыя з мiкрафонаў расейс

ка
думскай фракцыi Зюганава. «Цi не даплочваюць
маскоўскiя таварышы да сцiплай «палучкi» пушчан

скага гiда», — падумалася аднойчы. Кажуць, сам
Аляксандр Лукашэнка быў удзячным слухачом В.Се

макова, а гэта пра нешта ды сведчыць.

Як здольны папулярызатар i «асоба зацiкаўленая»,
В.В.С. шмат пiсаў i пiша пра Пушчу з яе нязменнымi
таямнiцамi, гаючай глухаманню ды рознымi iншымi
прыкметамi рэкламнай «нечапанасцi» ляснога кутка
— трэба ж неяк папiхаць вазок мясцовага турбiзнесу!
Зрэдчас Вячаслаў Васiльевiч сярдуе на зламыснiкаў,
якiя капа ´юць пад Пушчу, спрабуючы развянчаць
белавежскi мiт i гэтым самым зарабляюць сабе
палiтычны капiтал, вядома ж, прапануючы ўзамен
сусветную славу прыроднай каштоўнасцi. Было на
арэхi ў свой час i газеце «Белавежская пушча» разам
з яе выдаўцом — за друкаванне «iнсiнуацый» на ад

рас сусветнай спадчыны, за выкарыстанне назвы
слыннага лесу дзеля асабiстай (г.зн. маёй — В.Д.)
папулярнасцi i карысцi, за патаемную сувязь з «бэ

нээфаўцамi» i г.д.

Вось i зараз Семакоў высакародна адгукнуўся, па

ставiў пад сваiм прозвiшчам «пенсiянер», а побач, як
закiд на высвятленне магчымай рэакцыi (вiдаць,
маёй?), удакладнiў: «аўтар назвы газеты «Белавеж

ская пушча». Мушу, аднак, запярэчыць В.Семако

ву: iдэя i назва газеты «Белавежская пушча» цалкам
належыць заснавальнiку i выдаўцу газеты. Я магу
пацвердзiць хiба што iншае: Вячаслаў Васiльевiч быў
гарачым i цi не першым прыхiльнiкам iдэi такога вы

дання, хоць праз пэўны час нам не ўдалося паразу

мецца. Тым не менш, я з удзячнасцю стаўлю яго ў лiк
першых арганiзатараў газеты «Белавежская пушча»
i спадзяюся на лепшае.
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Белавежскi АДНАасобнiк,
або Чаму 26Cы выпуск газеты
«Белавежская пушча»
зладжаны ў адным экземпляры
СЛОВА РЭДАКТАРА

Газета «Белавежская пушча», АДНАасобнiк 2002

Пасля непрацяглага перапынку газета «Белавеж

ская пушча» аднаўляе выданне досыць нетрадыцый

на — яна не выходзiць «у свет», як бывала дагэтуль,
у размножаным выглядзе, а вяртаецца ў iнфар

мацыйную прастору безнакладным выпускам, гэта
значыць, у АДНАасобным варыянце.

Гэтак, мяркую, можна зрушыць свядомасць да ўра

зумення стратаў, пагрозаў i небяспекi, без якiх не

магчыма ўжо думаць пра Белавежскую пушчу i ўяў

ляць яе пракаветнае ўлонне.

Выпуск зладжаны ў адным экземпляры. Я хацеў бы
гэтым засведчыць, што Белавежская пушча ёсць велiч

ным АДНАасобнiкам прыроднай спадчыны чалавецт

ва, будучыня якой становiцца знакам нашай агульнай
трывогi i вымагае нестандартных дзеянняў. Не маючы
аналагаў у свеце, гэты лясны рарытэт, еўрапейскi пра

лес, альбо «Ноеў каўчэг» еўрапейскага жывёльнага
свету, як яго называюць, ператварыўся ў лясную гас

падарку, дзе пануюць валавыя паказчыкi, а не гума

нiтарныя каштоўнасцi светнага ўзроўню.

Гэты выпуск i ёсць знакам перасцярогi. Тут сабра

ны матэрыялы
SOS, пачынаючы з артыкула «Падзен

не Белавежскай пушчы», датаванага 1997 годам, i
канчаючы апошнiмi публiкацыямi на абарону найста

рэйшай лясной спадчыны планеты.

Эпоха мiфалагiзацыi Пушчы як выспы дзiкай ды
нечапанай прыроды мусiла ў рэшце рэшт скончыц

ца. На гэта спатрэбiлася колькi гадоў пiльнае ўвагi з
боку грамадства, перш
наперш незалежных сродкаў
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масавай iнфармацыi. Падупалы i моцна хворы арга

нiзм Пушчы сёння патрабуе рашучага перагляду ча

лавечай дзейнасцi на яе абшарах, змены стэрэаты

паў, якiя тут прыжылiся за шмат гадоў, сацыяльных
зрухаў на карысць чалавека — жыхара i абаронцы
Пушчы.

Прыкры парадокс: Белавежская пушча — рэдкi
куточак сусветнай спадчыны — рабуецца i прадаец

ца. На паверхнi толькi частка айсберга, якiм ёсць ган

даль, карпаратыўныя iнтарэсы, лесапрамысловае
лобi, глабалiзацыя. Мы бачым новую супер
пiлараму,
сетку дарог ды рухавых забеспячэнцаў, што кiруюць
чарговай вандальнай аперацыяй, арудуючы ў лясных
кварталах. Але не бачым астатняе, што добра схава

на i часам удалечынi ад самое Пушчы. Нам даспадо

бы казаць жаданыя словы, што беларускi лес — гэта
i духоўнасць, i стратэгiя. Але праўды тут мала, як i
духоўнасцi. Наўзамен прыйшла «стратэгiя»: лясы пе

ратвараюцца ў сметнiкi i стратэгiчны тавар. У рэшце
рэшт застаюцца сметнiкi.

Гэты АДНАасобнiк — яшчэ адна спроба адрадзiць
духоўнасць нашых лясоў, запярэчыць ценявым стра

тэгам i фiнансавым кiлерам, ад якiх церпiць прырода
i лес, а заадно i мы з вамi.

Белавежскую пушчу — трэба нарэшце ўцямiць —
немагчыма адрадзiць, узнавiць або кампенсаваць.
Усё, што ў ёй ёсць, — альбо ёсць, альбо няспоўнена
зноў, гэта значыць, ужо няма. Страчаны арыгiнал —
няспоўнены арыгiнал, бо ён адзiн i апошнi. Няспоў

неныя багаццi — няспоўненая супольнасць. Ары

гiнальнасцю Пушчы ёсць тое, што тут найбагацейшая
з захаваных у свеце супольнасць супольнiцтваў. На
жаль, ацалелая ў рэштках. Таму i няспоўненасць па

лохае маштабамi стратаў. Як бiялагiчных, так i
геаграфiчных.

Газета
АДНАасобнiк, як i папярэднiя 25 яе вы

пускаў, выходзiць без колернай гамы. Гэта ўжо ста

лы i пэўны прынцып: колерная гама iмiтуе прыроду,
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яе непаўторную вясёлкавую чароўнасць, гаму ары

гiналу. Я свядома ўнiкаю спакусы замiлаваць каго

небудзь малюнкамi Пушчы, або iншай навакольнай
прыроды. Замена жывой прыроды ў безлiчы repra

ductio ўцiхамiрвае, суцяшае i заспакойвае наша ча

лавечае сумленне перад варварствам штодзённага
абыходжання i дачыненняў з прыродай у рэчаiс

насцi. Цi не голас Касандры спрабуе давесцi гэта:
замена прыроды ёсць яе цiхiм зыходам? Чорна
бе

лая гама гэтага выпуску вельмi жорсткая па задуме;
Пушча вартая замiлавання, калi ты ў ёй, перад ей

най аднаасобнай зялёна
велiчнай красой, а не ў гэ

тым выпуску, абраным выключна формай пратэсту
i ратаўнiчага сымбалю.

Гэты выпуск абмяжоўвае чалавечае насычэнне,
каб перавесцi нашыя думкi ў кiрунку бяды, што на

паткала Вялiкi лес.

Гэты адзiны асобнiк чарговага нумару газеты пра

цягвае традыцыю самадастатковасцi выдання. Усе
папярэднiя тыражаваныя выпускi, якiя трымалi на

клад у некалькi тысячаў, былi надзвычай самадастат

ковыя, мелi сцiслы бюджэт, гэта значыць, выдавалiся
за мiнiмальныя грошы з чыстых рук.

Кошт гэтага нумару яшчэ больш сцiслы. Ён пага

тоў не можа быць вызначаны паводле калькуляцыi.
Ён бяскоштавы паводле азначэння. Хутчэй, гэта вы

раз байкоту, сымбаль маёй незалежнасцi ад ведам

стваў i структур, якiя нiколi не спяшалiся на дапамо

гу «зялёнаму» выданню на працягу сямi гадоў.

Але гэты АДНАасобнiк ёсць газетай НАСАМРЭЧ
больш за ўсе папярэднiя выпускi, бо пагартаць яе
можна толькi ў арыгiнале i ў адным месцы, там, дзе
газета захоўваецца. Гэтак жа i саму Белавежскую
пушчу можна пабачыць на свае вочы, калi прыехаць
да яе альбо ўсведамляць, што яна ёсць i што яна —
здабытак не адно толькi сённяшняга дня, твайго веку
i тваёй краiны, але належыць заўтрашнiм пакален

ням i ўсяму свету. Мы пакуль што не можам сябе
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заспакоiць гэтымi думкамi, бо маем выключна небяс

печную сiтуацыю ў Белавежскай пушчы.

Я кладу гэты асобнiк, апрануты ў цвёрды абклад
з сымбалiчнаю зашчапкай, у ганаровае месца на зя

лёны алтар вольнай новай Радзiмы. Я, аднак, не магу
пакуль споўнiць сваё трапяткое жаданне —
пакласцi выпуск газеты ў музейную сховань самой
Белавежскай пушчы. Цяпер гэта цалкам небяспеч

на. Але я маю цвёрды спадзеў зрабiць гэта ў блiзкай
будучынi.

«Нашы папярэднiкi
не iшлi на экстрэмальныя
тэхналогii...»
НА ПЫТАННI АДКАЗВАЕ ЭКС
ГЕНДЫРЭКТАР
НАЦЫЯНАЛЬНАГА ПАРКА «БЕЛАВЕЖСКАЯ ПУШЧА»
ЯЎГЕН СМАКТУНОВIЧ. ЛІПЕНЬ 2001

Газета «Белавежская пушча», АДНАасобнiк 2002

У гэтым чалавеку многiя бачылi заўтрашнi дзень
Пушчы.

Мы сустрэлiся неўзабаве пасля таго, як улада санк

цыянавала суцэльныя санiтарныя высечкi ў сямi квар

талах запаведнага лесу. На твары Яўгена Анатольевi

ча, звычайна ветлiва зычлiвым i спакойным, гэты раз
я ўбачыў суровую засяроджанасць.

В.  ДРАНЧУК. Што, неспакойныя думкi?
ЯЎГЕН СМАКТУНОВIЧ.  У гэтай сiтуацыi яны не мо


гуць быць спакойныя. Змены ў вядзеннi санiтарных
рубак, параўнальна з тымi, якiя склалiся тут на пра

цягу многiх дзясяткаў гадоў, мяне вельмi насцярож

ваюць.

В. Д. Змены ў бок iнтэнсiўнасцi?
Я. С.Так. Вы бачыце, што прапануюць гэтыя «тэа


рэтыкi». Яны прапануюць варыянты суцэльных ле
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сасечных рубак, што заснаваныя практыкай вядзен

ня гаспадаркi ў шараговых лiнейных лясгасах, дзе на

саджэннi створаны штучна, дзе «вырошчваюцца» ад

наўзроставыя, аднастайныя сваiм складам лясныя па

садкi дзеля аднае мэты: павялiчыць прадукцыйнасць
лесу, колькасць драўнiны.

В. Д. Так званыя лясныя плантацыi?
Я. С. Што да Белавежскай пушчы, дык гэта ж, пра


бачце, не плантацыя. Гэта адметны лясны масiў, якi
фармiраваўся, дзякаваць богу, цягам тысячагоддзяў,
без якiх
кольвек планавых мерапрыемстваў, без ад

наго ўзятага курсу. Гэта масiў, якi заснаваўся нату

ральным чынам i ўяўляе сабой, так бы мовiць, адвеч

ны тып лесу. Пачатак пачаткаў. Першавобраз. Рэлi

ктавы дрэвастой. Таму яго цяжка раўнаваць з якiм
iншым лесам, у прыватнасцi, з тымi дзялянкамi, для
якiх былi распрацаваныя гэтыя метады вядзення са

нiтарных рубак, анiяк не прыдатныя для Белавежс

кай пушчы, калi Пушчу ўважаць за рэлiктавы лес.
Характар тутэйшых рубак адпрацоўваўся цэлыя ста

годдзi, канчаткова склаўся ў пасляваенны перыяд i
дзякуючы шматгадоваму досведу гаспадарання такiх
выбiтных адмiнiстратараў
кiраўнiкоў, якiмi былi
Качаноўскi, Раманаў, Раманоўскi, спрыяў, на мой
погляд, захаванасцi лясной славутасцi. Трымаўся гэ

тай ашчаднай методыкi i Балюк. Была, адным словам,
напрацавана ўстойлiвая практыка.

I ў кожным выпадку, калi ўзнiкае, скажам, сiтуа

цыя, якая нагадвае санiтарны катаклiзм — караед цi
iншыя ўспышкi шкоднiкаў, падыход мусiць быць
вельмi iндывiдуальны, вельмi дбалы i скрупулёзны.
Тут прыдатныя ашчаджальныя метады, iх i трэба ка

рыстаць, трымаючы на ўвазе, што насаджэннi вельмi
рэдкiя i каштоўныя.

Што мы бачым цяпер? Iдзе iнтэнсiўнае развiццё
караеда. Калi ягонае засяленне ёсць фактам, i дрэва
незваротна ахвярнае, яго трэба аператыўна выра
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заць i прыбiраць з лесу — рабiць так, каб маладое
пакаленне караеда не перазасялiлася. Але гэта чыс

та санiтарны пункт гледжання на стан справы, я не
сказаў пра галоўнае: Пушча — перадусiм аб’ект, дзе
галоўнаю мэтай ёсць захаванне бiяразнастайнасцi
ў шырокiм спектры гэтага слова. Таму, кiруючыся
разумнымi правiламi санiтарных рубак, не трэба ба

яцца невялiчкiх прагалаў або палян, што паўстануць
на нейкi час. Яны, наадварот, ствараюць пэўную ма

заiчнасць, спрыяюць развiццю травянiстай рас

лiннасцi, з’яўленню многiх рэдкiх вiдаў ляснога
жыхарства, у рэшце рэшт, садзейнiчаюць бiяраз

настайнасцi.

Другi момант, досыць важны для практыкi, — як
быць з гэтымi адкрытымi ляснымi ўчасткамi? Калi
рубкi памяркоўна ашчаджальныя, калi працэс iдзе
павольна i ўмяшанне чалавека не такое iнтэнсiўнае,
а як бы ў згодзе з лясным асяроддзем, калi ёсць дыс

танцыя даверу — прырода гэта ўдзячна прымае i сама
залечвае раны шляхам натуральнага лесаўзнаўлен

ня. Таму высечкi трэба рабiць выключна паступовыя.
Менавiта гэты прынцып i гэты метад, лiчу, трэба ад

стойваць. Калi ёсць засяленне караедам, трэба
выбiраць менавiта той участак, якi пашкоджаны, i не
рабiць апераджальныя высечкi.

В. Д. У такiм разе — што маем зараз?
Я. С. Небяспеку таго, што гэтыя буйныя ўчасткi ў

вынiку суцэльных высечак не ўзновяцца натураль

ным чынам. Часцей за ўсё яны зарастаюць травой,
дзiрванеюць, i насенне лясных дрэў практычна не дае
рады тут прарасцi. Застаецца так званае «акно».

В. Д. Ваша ацэнка таго, што цяпер адбываецца?
Наколькi пагражальныя дзеяннi, рэгламентава�
ныя гэтым актам?

Я. С. Я катэгарычна не згодны з такiм паспешным
рашэннем — распачынаць суцэльныя рубкi. Iсцi на
гэтакi крок без абгрунтавання тэхналогii на навуко
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вым савеце, без прыцягнення шырокага кола спецы

ялiстаў
эколагаў не проста рызыкоўна, а безадказ

на. Тут вырашаецца не толькi лесагадоўчае пытанне,
тут закранаюцца ўсе праблемы асаблiва ахоўнай пры

роднай тэрыторыi.

В. Д. А больш канкрэтна?
Я. С. Руйнуецца, ламаецца традыцыйнае стаўленне

да вядзення лясной гаспадаркi ў Белавежскай пуш

чы. Нiбыта маецца на ўвазе мэта аздараўлення насад

жэнняў, аднак i гэта не матывуецца якiмi
кольвек
аргументамi. А на справе зусiм iншае — не згубiць
каштоўную драўнiну, скарыстаць з моманту, пашы

рыць лесанарыхтоўкi.

В. Д. З размяшчэннем iмпартнай пiларамы гэта
звязана?

Я. С. Гэта мае прамую сувязь, бо драўнiна, якая ў
нас нарыхтоўваецца ў ходзе лесадагляду, — не пат

рабуе папеннай платы. А купля за межамi — гэта да

датковыя выдаткi.

В. Д. Цi звязаны з планам iнтэнсiўных высечак
прыход у Пушчу новага дырэктара? Якое Ваша
стаўленне да гэтага прызначэння?

Я. С. Тут самы лепшы дарадца — час. Чалавек ацэнь

ваецца па дзеяннях i ўчынках. Час пакажа i рас

ставiць кропкi над «i».

В. Д. А тое, што робiцца, хiба не паказчык?
Я. С. Тое, што сёння робiцца, для нас, пушчанцаў,

ненатуральна i супярэчыць шматгадовай практыцы.
Выпадкi масавага развiцця караеда былi. Часам на

ват перасягалi сённяшнiя маштабы. Але папярэднiкi
не iшлi на экстрэмальныя тэхналогii. I, як бачым,
няма сур’ёзных наступстваў гэтай стыхii. Лес сама

ўзнавiўся. З дапамогай чалавека, пры ягоным спрыян

нi i даверы, але без грубага ўмяшання.

В. Д. Сёння — гэта 50 гектараў?
Я. С. Па папярэднiх звестках, наколькi я ведаю, так.



154

В. Д. А колькi вызначыла камiсiя? Цi не столькi,
колькi запрошвалася?

Я. С. Вельмi магчыма.

В. Д. Па�вашаму, 50 гектараў — гэта вялiкая
плошча?

Я. С. У прынцыпе, гэта значная тэрыторыя. I не
толькi з пункту гледжання намаганняў па лесаўз

наўленнi або садзеяннi лесаўзнаўленню. Адкрыва

юцца прагалы, пра што я казаў, — паляны як кiнуць
вокам. А гэта прыводзiць да неўзнаўлення; вялiзныя
ўчасткi застаюцца адкрытымi i, безумоўна, запат

рабуюць карэннага ўмяшання чалавека, бо прыро

да не зможа сама залячыць такiя глыбокiя раны.
Спатрэбiцца надзвычайнае садзеянне, папросту ка

жучы, пасадка лесу або, як вы слушна заўважылi,
лясных плантацый…

Пад пагрозай
бiялагiчная цэласнасць
i гiстарычнасць
Белавежскага лесу
ЗВАРОТ БЕЛАРУСКАЙ ГРАМАДСКАСЦI
ДА МIЖНАРОДНАЙ СУПОЛЬНАСЦI З НАГОДЫ
ПРЫЕЗДУ Ў БЕЛАРУСЬ ГЕНЕРАЛЬНАГА
ДЫРЭКТАРА ЮНЭСКА

25 чэрвеня 2002

Мы, хто падпiсаўся, успрымаем запланаваны пры

езд Генеральнага дырэктара ЮНЭСКА спадара Ма

цууры ў Беларусь як надзвычай важную i радасную
падзею. Вiзiт сусветна вядомай асобы выклiкае ў нас
пачуццi аптымiзму i нацыянальнай годнасцi, мацуе
надзеi на хуткае вяртанне нашай краiны ў цывiлiза

ванае рэчышча, на шлях культурнай перспектывы.

Мiрскi замак — другi беларускi аб’ект, адзначаны
высокiм тытулам спадчыны сусветнага значэння. Ад
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нак гэты выключна годны факт чарговага прызнання
беларускай вартасцi, якi будзе засведчаны мiсiяй вы

сокага госця, дае нам падставы з пачуццём занепако

енасцi i трывогi гаварыць сёння пра iншы, прыродны
i прыродаахоўны аб’ект — Белавежскi лес, якi ў
1992 годзе быў занесены ў Спiс чалавечай спадчыны
i знаходзiцца пад аховай ЮНЭСКА.

Лёс гэтага рэзервату, нягледзячы на ягоны высокi
сусветны тытул (да таго ж, не адзiны!), вымушае нас
бiць у званы, голасам Касандры даводзiць да мiжна

роднай супольнасцi, што «Ноеў каўчэг» еўрапейска

га жывёльнага свету, так званы еўрапейскi пралес
зведвае небяспеку i знаходзiцца пад пагрозай.

У вынiку нарошчвання тут шматгадовага прамыс

лова
гаспадарчага патэнцыялу i ўкаранення вытвор

чых эксплуатацыйных механiзмаў — наўзамен (аж
да поўнай адсутнасцi) рэальнага навукова
даследча

га i прыродаахоўнага забеспячэння — Белавежская
пушча як запаведны i сусветна прызнаны аб’ект пры

роднай спадчыны ператварылася ў лесапрамысловы
аб’ект, дзе прыхавана пануюць камерцыйныя на

рыхтоўкi драўнiны, так званыя валютныя паляваннi,
iншая сумнеўная дзейнасць. Рабунак Пушчы не спы

няецца. Структуры дзяржаўнага апарату, якiм пад

парадкаваны нацыянальны парк «Белавежская пуш

ча», гандлююць лясным дабром сусветнага рарытэ

ту, каб папоўнiць свой ценявы бюджэт, а мiж

народнымi адзнакамi i тытуламi маскiруюць прагу
штодзённай нажывы.

Адным з апошнiх яскравых прыкладаў разбойнага
прыўлашчвання Белавежскага лесу i адцягвання сiл
калектыву i кiраўнiцтва ад першачарговых задач
можа служыць факт размяшчэння ў 1999 годзе на
цэнтральнай сядзiбе нацыянальнага парку высока

прадукцыйнай лесапiлкi. Гэты варварскi праект быў
падмацаваны леташняй iнiцыятывай адмiнiстрацыi
парку ажыццявiць суцэльныя санiтарныя высечкi ў
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сямi кварталах запаведнага лесу, што супярэчыць
усякiм нормам паводзiнаў у такiм месцы як Белавеж

ская пушча.

Унiкальныя прыродныя сiстэмы занепадаюць. Спу

сташаецца бiялагiчная разнастайнасць, бяднее вiда

вы склад Пушчы. Менш i менш застаецца дзiкай пры

роды, страчваюцца бiялагiчная цэласнаць i гiстарыч

насць першабытнага асяродку. Назiраюцца цяжкiя
наступствы мелiярацыi, высыхае ялова
хвойная
раслiннасць, знiкаюць балоты. У небяспечнай
блiзкасцi з Пушчай пабудаваны гiганцкi газавы рэ

зервуар, якi стварае пагрозу i абнiжае рэпутацыю
Пушчы як сусветнага скарбу. Мы не маем аптымiзму
суцяшаць сябе i тым, што ёсць так званае ядро Пуш

чы, якое нiбыта з’яўляецца абсалютнай нерушай. Яно
нiколi не заменiць Белавежскi лес, бо не ёсць яго раў

назначным вобразам, не ўвасабляе сабой ягонай
велiчы i пракаветнасцi i не дае поўнага ўяўлення пра
ўсю бiялагiчную i маляўнiчую каштоўнасць сусвет

нага багацця. Запаведнасць Пушчы пад вялiкiм сум

неннем. Справядлiва сказаць, што Пушча рэальна не
запаведана i ўжо, на жаль, больш фармальна, чым
насамрэч, з’яўляецца асаблiва ахоўнай прыроднай
тэрыторыяй.

Гэта не галаслоўныя нашы сцвярджэннi i не агуль

нае ўражанне дылетантаў. Эканомiя месца вымушае
нас абмяжоўвацца дыягназам, апiсанне хваробы
патрабуе зусiм iншых абставiн, месца i часу, якiя,
хацелася б спадзявацца, яшчэ знойдуцца ў нас.

Як i ўчарашнi камунiстычны, сённяшнi беларускi
рэжым не прызнае падзення Белавежскага лесу,
iмкнецца мiфалагiзаваць ягоны стан, працягвае за

моўчваць вялiкiя праблемы або фальсiфiкаваць ста

новiшча справаў. Фiнансавая дзейнасць нацыяналь

нага парка закрытая ад грамадства i пры сённяшняй
палiтычнай сiтуацыi ў Беларусi цалкам некантраля

ваная, што дае магчымасць уладам i надалей махля

ваць i красцi ў прыроды. Патрабаваннi асобных ву
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чоных, дэмакратычнай грамадскасцi адпрэчыць
хiжыя стэрэатыпы гаспадарчай дзейнасцi, змянiць
заганныя метады дзеля зберажэння нацыянальнай
святынi i каштоўнасцi чалавецтва шматгадова
адхiляюцца. Грамадская думка iгнаруецца або дву

рушна заспакойваецца праз дзяржаўныя тэлебачан

не i друк.

Канстатуючы гэткi стан рэчаў, мы вельмi добра
ўсведамляем, што праблема Белавежскай пушчы, яе
беларускай часткi ёсць найперш праблемай беларус

кага грамадства. Аднак, разам з тым, ёсць iншая су

вязь, iншы грунт. Мы не агучвалi б свае трывогi i не
ўскладалi б на каго
небудзь надзей, калi б не ўмовы
мiжнароднай Канвенцыi на ахову сусветнай куль�
турнай i прыроднай спадчыны, да якой далучыла

ся Беларусь i якая павiнна няўхiльна выконвацца
Бакамi, а яе выкананне — строга кантралявацца. У
звязку з гэтым, што датычыць Белавежскай пушчы,
адказна сведчым: умовы Канвенцыi парушаюцца пра

ма i ўскосна, практыка i якасць нацыянальнага заха

вання сусветнага рарытэту не адпавядаюць яе вы

сокiм патрабаванням. У прыватнасцi, найбольш яўна
не выконваюцца i парушаюцца артыкулы 4, 5, 27, якiя
датычаць канкрэтных задачаў нацыянальнай аховы
спадчыны i iнфармавання грамадскасцi пра небяспекi,
якiя ёй пагражаюць.

Мы бачым цяперашнi стан Белавежскай пушчы
вынiкам сур’ёзных пашкоджанняў i хацелi б, каб ува

га сусветнай супольнасцi, а таксама кампетэнтная
зычлiвая ўвага спадара Генеральнага дырэктара да
унiкальнай лясной выспачкi свету былi звернуты на
гэтыя нашы сумненнi, трывогi i расчараваннi дзеля
аднаго — уратаваць Белавежскi лес ад далейшага
заняпаду i дэградацыi. Мы не выключаем мэтазгод

насцi залучэння Белавежскай пушчы ў Спiс сусвет�
най спадчыны, якая знаходзiцца пад пагрозай,
калi адпаведны мiжнародны камiтэт паводле вызна

чаных крытэрыяў i на падставе даследаванняў зной




158

дзе ў тым неабходнасць. Мы заклiкаем супольнасць
iнiцыяваць гэтыя даследаваннi i на падставе аб’ек

тыўных ацэнак дамагчыся поўнай карцiны, якая
склалася ў Белавежскай пушчы на пачатак трэцяга
тысячагоддзя.

Тэкст гэтага Звароту пакладзены ў аснову нашага
Лiста асабiста Генеральнаму дырэктару ЮНЭСКА
спадару Каiчыра Мацууры.

Падпiсалiся таксама: Святлана Алексiевiч,
Уладзiмiр Дацкевiч, Радзiм Гарэцкi,

Нiл Гiлевiч, Леанiд Лыч, Пятро Садоўскi,
Станiслаў Шушкевiч

«Состояние Беловежского леса —
это вопрос организации науки»
ДИАЛОГ С ПРОФЕССОРОМ ЭРИКОМ СЛЕПЯНОМ
(САНКТ
ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ).
ЗАПІС ПАДЧАС МІЖНАРОДНАГА «КРУГЛАГА СТАЛА»
ПАД ЭГІДАЙ ЮНЕСКА, ПРЫСВЕЧАНАГА ПРАБЛЕМЕ
«ВЫТОКІ ФІЗІЧНАГА І МАРАЛЬНАГА ТЭРАРЫЗМУ
Ў ЭПОХУ ГЛАБАЛІЗАЦЫІ», МІНСК

9–10 ліпеня 2002

В. ДРАНЧУК. Господин Слепян, что Вы можете
сказать о сохранении природных резерватов, та�
ких как Беловежская пуща, в нынешних, подчас
весьма затруднительных условиях? Пример, ко�
торый на слуху, — Пуща теряет свое лицо, мель�
чает, обессиливается, являясь при этом местом
всемирного наследия, — не только всех нас волну�
ет, но вызывает определенные разочарования и
заставляет задуматься.

Э. СЛЕПЯН. Проблема национальных природных ре

зерватов, конечно же, имеет международное зна

чение. И пока мы не установим закономерность, спо

собность резерватов самообеспечивать свою надеж
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ность и устойчивость, пока не будут установлены
закономерности нарушения этих резерватов, как
зависимых, так и не зависимых от деятельности че

ловека, пока не будут установлены управляемые че

ловеком законы восстановления нарушенных эколо

гических систем, — ни один резерват в мире не мо

жет быть сохранен.

В. Д. Какое место в этом Вы отводите ЮНЕС�
КО?

Э. С. Я бы полагал, что ЮНЕСКО должно взять на
себя одну обязанность — быть главным организато

ром разработки в области а) науки, которая называ

ется экоплагономия, — науки о нарушении законо

мерности экологических систем и б) науки — экоре

ставрономии, то есть, науки о закономерностях вос

становления нарушенных экосистем.

Вот эта проблема — нарушение и восстановление
экологических систем — имеет, безусловно, между

народный смысл, так как ни одно государство не спо

собно её решить самостоятельно; хотя бы по той про

стой причине, что истина познается в сравнении: и
законы нарушения, и законы восстановления эколо

гических систем — это законы сравнительные, по

скольку имеем различные ландшафты, различные
ландшафтные зоны, различные экологические сис

темы — и у каждого своя специфика как в реакции
на повреждающие воздействия, так и в механизмах
восстановления. Так что законы эти должны быть
разработаны на сравнительной основе, а сделать это
может только ЮНЕСКО и ООН.

В. Д. Существует Конвенция, международный
экологический документ, который также мог бы
«вмешиваться» в процесс, когда объект всемир�
ного наследия испытывает своеобразный террор.
Как Вы думаете, этот правовой документ мог бы
воздействовать на ситуацию?

Э. С. Ответ двояк. Первое. Прежде всего с учетом
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требований к смыслу термина «террор» и с учетом
смысла термина «экологический терроризм» и «эко

логические террористические акты», нужно четко
определить, что имеет место и каков диагноз: какие
повреждающие агенты действуют, кем и как они ге

нерированы и к чему они приводят? Второе. Безус

ловно, любой международный документ, имеющий
основу международного права, основу договоренно

сти между разными государствами, не просто дол

жен, он обязан быть исполнен. Иначе государство
не имеет права называться членом мирового сообще

ства. Вы не забывайте, что когда создавалась Асуан

ская плотина, там объединились многие государства
для того, чтобы спасти памятники целых культур и
цивилизаций. Третье. Поскольку Беловежская пуща
— это объект государства Беларусь, то именно Бе

ларусь — как самостоятельное суверенное государ

ство несет ответственность за судьбу объекта, кото

рый принадлежит не только ему, но и всему миру.

В. Д. Так записано в Конвенции. А в случае, если
Беларусь не выполняет предписанных ей обязан�
ностей?

Э. С. Надо выяснять причину. Может не быть денег
— раз. Могут отсутствовать специалисты –два, не
разработаны национальные технологии сохранения
и так далее. В этом случае руководство государства
или отдельные институты этого руководства, я бы
считал, должны обратиться к мировому сообществу
с просьбой о содействии — так же, как это происхо

дит сегодня с Венецианской лагуной, Пизанской баш

ней и др.

В. Д. Но как быть, когда государство вместо
этого продолжает мифологизировать Беловеж�
скую пущу? Никому ни в чем не уступать?..

Э. С. (перебивая) Это уже вопросы политики.

В. Д. Это политика? Вы так считаете?
Э. С. Это не имеет отношения к делу.
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В. Д. То, что плачевная ситуация в Беловежской
пуще не признается, дабы продолжать плановые
рубки, заниматься поставками, торговать доб�
ром и так далее — разве это…

Э. С. Вы знаете, тут я ничего сказать не могу. Ска

жу лишь одно: должны быть профессионалы, специ

алисты: это и лесоводы, и почвоведы, и ландшафто

веды, как белорусские, так и зарубежные, но преж

де всего белорусские — экологи, специалисты в об

ласти биологической химии, экологических аспек

тов физики и т.д. Они должны объединиться и поста

вить точный диагноз. Понимаете, ни у кого нет вре

мени на разговоры ни о чем. Надо поставить диагноз,
четко его обосновать и уже с поставленным диагно

зом разговаривать с теми государственными учреж

дениями — экономическими, политическими, внут

риполитическими, конечно, и научными, которые
имеют возможность что
то решить.

В. Д. И последний вопрос. Если вот эти специа�
листы не объединяются, не идут… Их, точнее,
не подпускают, слушать не хотят, диагноз не
признается. Если…

Э. С. (перебивая) Это уже вопрос…

В. Д. Секундочку!.. Если не происходит то, о чем
Вы только что сказали, — разве это не вопрос по�
литики, ситуации в стране?

Э. С. Нет, это не вопрос политики. Это вопрос орга

низации науки.

В. Д. Кто же должен инициировать это начало,
этот разговор профессионалов с учреждениями
власти?

Э. С. У Вас есть Министерство по охране окружаю

щей среды.

В. Д. А если оно не ставит эти вопросы, не ини�
циирует их? Из Беловежской пущи ушла наука, ее
незаметно убрали. Тогда что?
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Э. С. Вы знаете, это вопросы уже не ко мне. Это
вопросы…

В. Д. А Ваше отношение?
Э. С. Отношение таково: я не верю, что в Беларуси

нет таких специалистов.

 В. Д. В Беларуси они есть, но они не востребова�
ны властями, не объединяются. Им угрожают,
их увольняют.

 Э. С. Что значит, «не востребованы»? Я не буду
вмешиваться в эти вещи. Вы должны меня понять.
Если вы представляете Беловежскую пущу как ре

зерват международного значения, возьмите на себя
дополнительные функции, попытайтесь привлечь к
делу, кого считаете нужным. Что значит, «не объе�
диняются»? Если не объединяются, значит, нет
объединяющего начала.

В. Д. Спасибо за откровенность, господин Сле�
пян. То, что Вы сейчас сказали, по�моему, очень
важно. Это вне политики или выше политики, я
не знаю. Хотя очень спорно. Но в Ваших словах,
мне кажется, больше искренности, чем желания
отмежеваться от наших белорусских условий. И
это как раз воодушевляет. Спасибо!

Э. С. Спасибо и Вам за понимание. Желаю успеха!

Варварскiя праекты
ў найстарэйшым лесе Еўропы
IНТЭРВ’Ю КАРЭСПАНДЭНТУ ГАЗЕТЫ «НАША СВАБОДА»
ВЯЧАСЛАВУ КУЛIКОЎСКАМУ З НАГОДЫ ПАСЛАННЯ
ГЕНЕРАЛЬНАМУ ДЫРЭКТАРУ ЮНЭСКА
КАIЧЫРА МАЦУУРЫ

Лiпень 2002

ВЯЧАСЛАЎ КУЛIКОЎСКI. Спадар Валеры, якiм чы�
нам утварылася кола падпiсантаў i як была
ўзгодненая пазiцыя па крайне катэгарычных выс�
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новах — што цяперашнiя ўлады не маюць нi волi,
нi жадання ўратаваць становiшча ў Пушчы?

В.  ДРАНЧУК. Палiтыкi Пётр Садоўскi i Станiслаў
Шушкевiч яшчэ ў перыяд працы ў Вярхоўным Саве

це дванаццатага склiкання час ад часу апекавалiся
праблемамi Белавежжа. Садоўскi, у прыватнасцi,
асабiста сутыкаўся з фактамi крымiналу ў запа

веднiку. Прафесар Леанiд Лыч шмат працуе на аба

рону беларускасцi, ён лiчыць, што прырода, як i мова,
патрабуе больш плённай руплiвасцi ад патрыётаў.
Святлана Алексiевiч падпiсвалася пад папярэднiм
зваротам у Раду Еўропы, i яе цвёрдая пазiцыя — што
ў Пушчы павiнна быць дыдактыка, а не прамысловае
лобi. Арнiтолаг Уладзiмiр Дацкевiч — карэнны бела

вежац, гэта розум i звон Пушчы, чалавек з вялiкiм
досведам. Ён адкрыта заяўляе пра незваротныя стра

ты рэлiктавых краявiдаў, балотаў, канстатуе, што
колькасць пушчанскай арнiтафауны памяншаецца з
году ў год. Пазiцыi Нiла Гiлевiча i Радзiма Гарэцкага
добра вядомыя: крынiцы Жыцця пакiдаюць Пушчу,
бо ўладныя функцыянеры спяшаюцца як мага па

грэць рукi, а не ўратаваць жывыя парэшткi. Увогуле,
усе мы стаiм на платформе грамадскага кантролю за
выкананнем у нашай краiне Мiжнароднай канвенцыi
на захаванне сусветнай культурнай i прыроднай спад

чыны. Гэта цудоўны i мудры дакумент, прыняты еў

рапейскай супольнасцю 30 гадоў таму, але ў Беларусi
ён нiколi дагэтуль не друкаваўся, практычна ўтой

ваўся ад грамадскасцi.

В. К. Якiм можа быць механiзм перадачы Зваро�
ту ў структуры мiжнароднай супольнасцi?

В. Д. Апроч таго тэксту, што пайшоў на ўнутраны
iнфармацыйны рынак, ёсць яшчэ асобны лiст — пер

санальна да Каічыра Мацууры. Ён на ангельскай мове,
больш структураваны i ўтрымлiвае дзве просьбы. Мы
спадзяёмся, што пры сустрэчах з дзяржаўнымi
асобамi Генеральны дырэктар ЮНЭСКА закране



164

праблемы Белавежскай пушчы на падставах, выклад

зеных у Звароце. З
за таго, што ўзровень нацыяналь

нага захавання Белавежскай пушчы вельмi нiзкi, пат

рабуецца дасканалая i поўная праверка становiшча
спраў экспертамi ЮНЭСКА «на прадмет» нашай пра

пановы — адмянiць статус помнiка Сусветнай пры

роднай спадчыны i занесцi Белавежскую пушчу ў
Сусветны спiс помнiкаў, якiя знаходзяцца пад пагро

заю вынiшчэння. Мы можам даказаць якой хочаш
камiсii, кожнаму эксперту, што гэта тая сусветная
спадчына, той пракаветны гiстарычны Белавежскi
лес, якому сёння пагражае небяспека.

В. К. А цi ёсць шанец атрымаць якую�небудзь
«фортку» ў раскладзе вiзiту пана Каічыра Мацу�
уры i асабiста пазнаёмiць яго з набалелай праб�
лемай у экалогii Беларусi?

В. Д. На асабiстае знаёмства спадзеву няма. Ёсць
асобы, якiя будуць спрыяць азнаямленню Генераль

нага сакратара з белавежскай праблемай, перададуць
яму наш пакет. За тыдзень мы разаслалi тэксты па
электроннай пошце, i я мяркую, што спадар Мацуу

ры збольшага паiнфармаваны. Цяпер падрыхтаваная
папка з трыма аркушамi. Першы тэкст — беларуска

моўны, якi распаўсюджаны ў нашай краiне, другi —
лiст на беларускай мове непасрэдна Мацууры, трэ

цi — англiйскi варыянт гэтага ж паслання.

В. К. Зварот прадстаўнiкоў дэмакратычнай гра�
мадскасцi Беларусi да ЮНЭСКА — гэта чарговы
крок заступнiцтва за найстарэйшы лес Еўропы.
Што з’явiцца наступным?

В. Д. Мы зараз слабейшыя за фiнансава
прамысло

вае лобi, якое практычна на нiшто звяло навуку
ў Пушчы i канчаткова пераарыентавала працу ў
запаведнiку на нарыхтоўку i перапрацоўку драўнiны.
Але Беларусь з’яўляецца ўдзельнiцай Мiжнароднай
канвенцыi на захаванне сусветнай культурнай i пры

роднай спадчыны i павiнна няўхiльна выконваць яе
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стандарты. Насамрэч у Белавежскай  пушчы як мес

цы сусветнай спадчыны адбыўся поўны правал па
трох канкрэтных пунктах. I калi мы бачым, што дзяр

жава не прытрымлiваецца гэтых прынцыпаў, то
лiчым патрэбным iнфармаваць высокiя мiжнародныя
iнстанцыi. Зараз у стадыi фармавання грамадская
iнiцыятыва ТЕRRА
Канвенцыя, якая будзе апекавац

ца менавiта тым, як прыродаахоўныя канвенцыi i
мiжнародныя юрыдычныя дакументы знаходзяць
сваю рэалiзацыю ў Беларусi, асаблiва што да iх сты

ковак з нацыянальнай прававой базай.

«Сёння Пушчу трэба
ратаваць ад дзяржавы»
IНТЭРВ’Ю НЕЗАЛЕЖНАЙ ЖУРНАЛIСТЦЫ
ГАННЕ АРЦЮШКЕВIЧ, ДЛЯ ГАЗЕТЫ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ»*

Снежань 2002

Г А Н Н А  А Р Ц Ю Ш К Е В ІЧ . Валер, у лiстападзе
1972 года на Генеральнай канферэнцыi ААН у Па�
рыжы была прынятая Канвенцыя на захаванне
сусветнай культурнай i прыроднай спадчыны, а
дзесяць гадоў таму часткай сусветнай спадчы�
ны прызналi Белавежскую пушчу i за яе захаван�
не пачало адказваць усё чалавецтва. Калi я нiчога
не блытаю, гэта была першая прыродная вар�
тасць на абшары новых незалежных дзяржаў,
якая трапiла ў Спiс усясветнай спадчыны?

В. ДРАНЧУК. Усё абсалютна слушна. Дадам хiба тое,
што гонар далучыцца да вялiкай спадчыны свету вы

паў пры гэтым двум дзяржавам — Польшчы i
Беларусi.

Г. А. Словам, гадавiна. I па даўняй добрай тра�
дыцыi варта было б гаварыць пра росквiт Пушчы

* Друкавалася са скарачэннямi. Падаецца арыгiнал.
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пад крылом усясветнага клопату. Аднак клопат
айчынны паспеў да яе раней за ўсясветны, у
вынiку чаго ты, Валер, iнiцыяваў два набатныя
Звароты прадстаўнiкоў беларускай дэмакратыч�
най грамадскасцi ў адрас Савета Еўропы i мiжна�
роднай супольнасцi: у адным, на першы погляд не
вельмi патрыятычным, вы просiце не спяшацца
падаўжаць тэрмiн дзеяння пачэснага Еўрадып�
лома, прысуджанага Пушчы пяць гадоў таму, у
другiм, на адрас ЮНЭСКА, — настойваеце ўлу�
чыць прыродную каштоўнасць у асобны Спiс усяс�
ветнай спадчыны, якой пагражае небяспека. Цi
займела твая экалагiчная iнiцыятыва той рэза�
нанс, на якi вы маглi разлiчваць?

В. Д. Што да Рады Еўропы, мы сведчылi перад гэтай
высокай iнстанцыяй наша стаўленне ў сувязi з невы

кананнем адмысловых умоў i рэкамендацый Дыпло

ма i падаўжэннем яго тэрмiну для Белавежскай пуш

чы. Нашы пазiцыi i падыходы былi дыпламатычна зас

ведчаны i ўспрынятыя, пра большае мы не ведаем. На
жаль, на той час, як я даведаўся пазней, рашэнне аб
падаўжэннi Дыплома было ўжо прынята... Але час
бяжыць хутка. I калi быць паслядоўным i ведаць, за
што змагаешся, можна не чакаць 2007 года, а ўжо
сёння патрабаваць ад беларускiх уладаў выканання
новых умоў i рэкамендацый падоўжанага Дыплома.
Праз тыдзень я еду ў Пушчу, буду цiкавiцца.

Г. А. Сёння цябе называюць журналiстам з «пуш�
чанскай прапiскай». А з чаго ўсё пачалося?

В. Д. Канец 70
х. Я працаваў карэспандэнтам «Звяз

ды». Неяк заселi за навагоднi нумар. Хацелi зрабiць
яго звонкiм, казачным, прыгожым, каб былi ў iм i
людзi, i снег, i прырода. Я падышоў да карты i выбраў
кропку — Белавежская пушча. Дагэтуль яна была ў
маiх асацыяцыях нейкай мрояй, летуценнем. I я пае

хаў. Мяне правезлi на матацыкле па глухiх лясных
сцежках. Выпаў сняжок, я пабачыў зубра, мне ад
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крыўся цудоўны лясны ландшафт. I Пушча ўвайшла ў
маё жыццё — раптам i назаўсёды. Газета як бы ўвян

чала мае памкненнi, гэта быў першы выпадак, калi дру

каванае выданне займела назоў лесу, Вялiкага лесу.

Г. А. I хто падтрымаў?
В. Д. У 1994 годзе тады яшчэ жывы Фонд Сораса

абвесцiў конкурс, я замовiў удзел, падаў свой пры

родалюбны праект: выдаваць газету, якая б расказ

вала людзям пра белавежскi цуд. Журы мяне пад

трымала: на сродкi фонда я набыў настольную выда

вецкую тэхнiку i стаў «чалавекам
рэдакцыяй» — вы

пускаў шаснаццацiпалосную газету з дапамогай
сямейнiкаў ды блiзкiх сяброў. Наймаць штат кашта

вала вялiкiх грошай. Падвярнулася яшчэ пара
невялiкiх грантаў, а з чацвёртага нумара газета пача

ла выбiвацца на самаакупнасць.

Г. А. Матывацыяй былi толькi эмоцыi ад паездкi
ў Пушчу?

В. Д. Перадусiм, але не толькi. У Беларусi адбылiся
велiчныя змены. Мы ўжо сталi дзяржавай. Мая газе

та пачалася менавiта з усведамлення сваёй дзяржа

вы. Паспрыяла гэтаму зноў
такi Пушча. Пасля пад

зей 1991 года iдэя газеты яшчэ больш захапiла, я ўжо
снiў яе першы нумар. Увесь пакой быў засланы эскi

замi, газету я скрозь пiсаў i маляваў. I вось, калi вый

шаў першы нумар, мяне паклiкалi «на кавёр». Чыноў

нiкам Кiраўнiцтва спраў прэзiдэнта не спадабалася
назва. Маўляў, так называецца ўжо нацыянальны
парк. Крымiнал, артыкул кодэкса! Але я не спалохаў

ся, паставіўся досыць спакойна. Трымаўся свайго. Бо
ў назве было ўсё, без гэтай назвы газеты няма... Пуш

ча здавалася мне эталонным лесам, я арыентаваўся
на тытульныя каштоўнасцi, на Пушчу як iдэнтытэт
краiны. Здарылася так, што ў рэшце рэшт газета вы

канала iншую мэту — развянчала мiф пра Белавеж

скую пушчу як «першабытны лес», як абсалютна не

чапаную тэрыторыю.
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Г. А. I калi пачалося развянчанне? Якiм чынам
дарога, што пачыналася ў зiмовай казцы, прывя�
ла да Зваротаў?

В. Д. Развянчаннем была праўда пра Белавежскую
пушчу. Горкая i пякучая. Гаворыш — i балiць. Гэ

тую праўду на самым пачатку сказаў мне адзiн чала

век. Яго завуць Уладзiмiр Апанасавiч Дацкевiч. Па

томны пушчанец, вучоны
арнiтолаг, смелы i мужны
чалавек. Я не iшоў у нашу Акадэмiю да тытулаваных
вучоных, а ехаў да яго, бо цвёрда верыў у ягоны дос

вед i розум. Ён гаварыў мне голасам Касандры. Вучо

ныя
акадэмiкi так не гаварылi. Я слухаў i запiсваў.
Наша гутарка з’явiлася ў сёмым нумары i называла

ся «Падзенне Белавежскай пушчы». Пять гадоў прай

шло, а гэты маналог Уладзiмiра Апанасавiча, здаец

ца, зрабiўся яшчэ больш востры, яшчэ больш балю

чы сваёй непадробнай праўдай. Дзiкунствы эксплуа

тацыi Пушчы канчаткова ўзаконiлiся. I справа нават
не ў тым, што Пушчу рэжуць планава
дырэктыў

на — 100–120 тысяч кубаметраў драўнiны ў год, i
гэтая лiчба паўзе ў гару, а рэч у тым, што апроч гэтай
жорсткай эксплуатацыi тут нiчога больш не заста

ецца.

Г. А. Навошта секчы дрэвы ў Пушчы, калi ёсць
лясгасы?

В. Д. Не адпускае iнэрцыя. Пушча вялiкая, лес кру

гом, а гэта спакуса. Плюс камерцыялiзацыя, новыя
стаўкi на хуткi прыбытак, абагачэнне, прага нажывы.

Г. А. На беларускiм тэлебачаннi я нейкi час
рабiла перадачы пра лес. На адным з семiнараў
мiнiстр лясной гаспадаркi Зорын паказвае мне на
магутны дуб i кажа: «Такое дрэва за мяжой доб�
рага мерседэса каштуе!» Напэўна, у Пушчы
вялiкiя грошы круцяцца?

В. Д. Я ўжо трохi казаў. Але дадам. Месяцаў колькi
таму над Пушчай пранеслася бура. Тэлефануе знаё

мая журналiстка i пытаецца пра магчымыя наступ
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ствы. Кажу, прыродзе трэба давяраць, мяне куды
больш палохаюць фiнансавыя буры над Белавежскай
пушчай. Менавiта яны забiраюць наш скарб. Людзi,
якiя працавалi ў пушчанскай канцылярыi, цвердзяць
пра двайную бухгалтэрыю. У справаздачах, маўляў,
адно, а на справе, як кажуць, адзiн Бог ведае. Пушча
не кантралёр. А штатныя кантралёры сюды рэдка
едуць.

Г. А. Прэм’ер�мiнiстр можа ведаць прыкладныя
лiчбы?

В. Д. Не думаю. Дый галава ў яго за Пушчу не балiць.
Я лiчу, што ёсць канкрэтнае фiнансава
прамысловае
лобi, абмежаванае колам людзей, якiя запраўляюць
справамi ў Пушчы. Я гатовы сцвярджаць, што сiтуа

цыяй там непадзельна валодае Кiраўнiцтва спраў.
Куды iдуць грошы, можна здагадвацца.

Г. А. Але гаспадарчая дзейнасць у Пушчы павiн�
на быць строга абмежаванай?

В. Д. Гэта, як кажуць, ключавы панятак. Паводле
закона, гаспадарчая дзейнасць павiнна весцiся на ас

нове «перадавых дасягненняў прыродакарыстання».
Пушча — гэта наш першавобразны лес, эталонны
прыродны комплекс, складаны жывы арганiзм, еўра

пейскi рарытэт. I чалавек павiнен быць з кожным
кусцiкам на «вы» — гэта значыць, шанаваць i захоў

ваць бiялагiчную разнастайнасць, а не чынiць
разбурэннi. Наогул, якая «гаспадарчая дзейнасць»?
Той жа закон «Аб асаблiва ахоўных тэрыторыях»,
артыкул 20, ставiць гаспадарку апошнiм, сёмым звя

ном. Перадусiм — прыродазахаванне, асвета, наву

ка, культурная спадчына, рэкрэацыйная дзейнасць...
Вось так! Закон, мiж iншым, наш, беларускi. Яго
нiхто не адмяняў.

Г. А. Каб трымацца «чэсных правiл», Пушча не
павiнна быць даступнай i шырокаму колу навед�
нiкаў?
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В. Д. Калi паляўнiча
запаведная гаспадарка, якой
была Белавежская пушча, мяняла свой статус, вучо

ныя, найперш, Сушчэня, Парфёнаў, Жукаў i iншыя, —
я гэта добра ведаю, быў у той час галоўным рэдакта

рам «Роднай прыроды», — прапаноўвалi зрабiць яе
запаведнiкам. Тады Пушча магла паспрабаваць выйсцi
на нейкi светлы шлях. Можна было б павучыцца ў
шэрагу краiнаў, дзе ёсць запаведнiкi i рэзерваты.
Скажам, у Вялiкабрытанii некалькi рэзерватаў нале

жаць не якому
небудзь Кiраўнiцтву спраў прэзiдэнта,
а грамадскiм экалагiчным арганiзацыям. I людзi не
едуць таптаць рэзерваты, а купляюць альбомы з яго
вiдамi. Яны шчаслiвыя ад таго, што гэтая тэрыторыя
належыць птушкам i рэдкiм жывёлам. А ў нас, калi
Пушчу рабiлi нацыянальным паркам, улада кiнула
клiч: нацыянальныя каштоўнасцi павiнны быць
даступнымi «для шырокiх мас»!

Г. А. Спекуляцыя?
В. Д. Яшчэ якая! Нiякай «даступнасцi» не было, няма

i не будзе. Экскурсiйны маршрут, вальеры, дапатоп

ны музей. Гэта шырма. Рэстарацыя, бар, гасцiнiца,
лазня — цi пра такую даступнасць трэба казаць? Дый
якая даступнасць на фоне дэградацыi? Якi турызм на
пнёвых краявiдах? Пушча закрытая i належыць ула

дзе, сённяшнiм саноўнiкам. Гэтым летам, напрыклад,
там адпачываў Ельцын. Для яго быў зроблены адмыс

ловы прычал, дзе ён вудзiў рыбу, а пад «дзедаў кру

чок», як казалi мясцовыя, была кiнута тона рыбы,
каб добра клявала. Так што ў гэтым сэнсе нiчога не
змянiлася.

Г. А. Пушча магла б зарабляць грошы без шкоды
сабе?

В. Д. У тым i рэч! Магла б, калi б, напрыклад, на
месцы лесапiлкi за той жа крэдыт стварылi Выдавецкi
дом «Белавежская пушча». На кнiгах i альбомах мож

на было б зарабляць прыстойную валюту, таму што
пра Пушчу зараз амаль нiчога няма, а попыт заўжды
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вялiкi. Магчымасцяў мноства. Можна пашыраць i
экалагiчны маркетынг, праўда, не так, як гэта пачаў
рабiць Iван Цiцянкоў.

Г. А. Менш турызму, больш экалогii?
В. Д. Мяркую, Белавежская пушча застаецца мес


цам, дзе трэба ўзнаўляць навуковы турызм. Тут былi
заваяваныя пазiцыi, але, на жаль, яны панiшчаны.

Г. А. Дарэчы, пра навуку. Якiя перспектывы, на
думку вучоных, чакаюць Пушчу?

В. Д. У Пушчы сёння навукi, запаведнай навукi,
амаль няма. Сур’ёзныя даследаваннi скiнуты на або

чыну. Навуковыя праграмы пахаваныя ў пiлавіннi ле

саперапрацоўчага комплексу. Зроблена гэта для
таго, каб рукi ў лесарубаў былi развязаныя, каб нiхто
iм не замiнаў. Чаму навука не ўмешваецца ў прабле

мы i лёс Пушчы? Можа, таму што яна сёння на кале

нях. Акадэмiк Парфёнаў — спецыялiст па Пушчы з
вялiкiм стажам — сказаў у яе абарону нямала разум

ных слоў, я гэта чуў, але ў рэшце рэшт зразумеў, што
гаварыць — няма сэнсу. А выходзiць на плошчу цi
станавiцца ў пiкет ён не ўмее або не хоча.

Калi прыязджаў у Мiнск Генеральны дырэктар
ЮНЭСКА К. Мацууры, у Доме лiтаратара быў нала

джаны «круглы стол», дзе абмяркоўвалiся прабле

мы глабалiзацыi i тэрарызму. З падачы Адама Маль

дзiса я ўвёў у кантэкст дыскусii тэму тэрарызму ў
адносiнах да Белавежскай пушчы. Прафесар з Санкт

Пецярбургу Эрык Сляпян — дарэчы, выхадзец з Бе

ларусi, вучоны шырока абазнаны, спрактыкаваны і
дасцiпны — мяне падтрымаў, але сказаў, што да
грамадскiх зваротаў ставiцца з доляй прахалоды, таму
што, маўляў, навука сёння здольная да той ступенi
самаарганiзацыi, калi можа абаранiць любую iдэю ад
дзяржаўнага ўцiску. Скажам, навука лiчыць, што
Пушча павiнна стаць запаведнiкам, значыць, яна
здольная i мусiць гэта зрабiць.
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Г. А. На маю думку, вучоны з Санкт�Пецярбургу
проста класiчны iдэалiст у сэнсе «самаарганiза�
цыi» беларускай навукi... Чула, што не на карысць
Пушчы змянiлася i кiраўнiцтва ў ёй?

В. Д. Да прыходу бальшавiкоў у Пушчы дырэкта

рам быў вучоны, лесавод
энтамолаг Ян Ежы Кар

пiнскi. Асоба! Пiсаў музыку, вершы, пакiнуў цудоў

ную фатаграфiчную спадчыну — гэта лепшыя
здымкi, якiя ўвогуле ёсць пра Белавежскi лес. Але
найперш Карпiнскi быў буйны вучоны. I блiскучы,
нястомны арганiзатар. Ён жыў Пушчай, ён любiў
Пушчу, ён яе аберагаў, — душой, iмпэтам, статусам
дырэктара. За iм у Пушчы панавалi навука i культу

ра. I ў нас былi светлыя галовы, ратавалi Пушчу ад
гвалту. А сёння прыходзяць людзi, «загартаваныя»
на гаспадарцы, на лесанарыхтоўках — такiя як Жу

каў (не той, вучоны, а былы старшыня калгаса), пас

ля Бамбiза.

Г. А. А што ў польскай частцы Пушчы?
В. Д. Там цяпер сiтуацыя, на мой погляд, куды

больш скiраваная ў бок гуманiзацыi адносiн да Пуш

чы. У iх моцнае «ядро», дзе поўная неруш. Яны мо

гуць паказаць праўдзiвую Пушчу. Парк Нарадовы
— iх гонар, адукацыйная Мека. Шмат выдаецца лiта

ратуры. I я б адзначыў высокi ўзровень арганiзацыi
па ўсiх накiрунках прыродааховы. Палякi даўно ўсё
зразумелi i лёгка перахапiлi iнiцыятыву сабе на ка

рысць. Еўропа ўжо выдае iм гранты, каб яны ехалi
да нас i вучылi, як трэба, напрыклад, развiваць
экалагiчны турызм.

Г. А. Яны вучаць нас не секчы Пушчу?
В. Д. Так. I калi бываю на такiх семiнарах, то адчу


ваю сябе, прабач, цi не поўным iдыётам. Мне даво

дзяць слушныя рэчы, а ў гэты самы час чыноўнiк з
Мiнску падпiсвае дазвол на суцэльную санiтарную
рубку. Я не крыўдую на палякаў, мне крыўдна за сваю
дзяржаву. Мы ўпарта не хочам быць разумным гра
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мадствам, абнiжаем сваю годнасць. Не прызнаём па

мылак i не жадаем на iх вучыцца.

Г. А. Калi Пушча прызнаная ўсясветнай спад�
чынай, то яна павiнна быць адкрытай для сус�
ветнай навукi?

В. Д. Па вялiкiм рахунку, на гэта скiраваны i абодва
нашы Звароты. Больш за тое, я лiчу, што наш шлях у
Еўропу можа адбыцца: ў тым лiку праз гуманiзацыю
нашага стаўлення да прыроды. Мы здольныя i маглi
б iсцi паперадзе Еўропы. На гэта ў нас ёсць адпавед

ны прыродны, навуковы, iнтэлектуальны патэнцыял.
Хiба нельга зрабiць так, каб у Пушчы, скажам,
ажыццяўлялi свае зялёныя праекты вучоныя i гра

мадскiя арганiзацыi Еўропы i свету?

Г. А. Вярнуся трохi назад. Ёсць два звароты дэ�
макратычнай грамадскасцi ў аўтарытэтныя
мiжнародныя iнстанцыi. Там, дзе прапануецца
ўлучыць Пушчу ў Спiс усясветнай спадчыны,
якая знаходзiцца пад пагрозай, усё зразумела. Не
ўсе разумеюць, навошта адбiраць Еўрадыплом?

В. Д. Еўрапейскi дыплом даецца на пяць гадоў. Калi
ўсё добра, тэрмiн працягваецца. Гэта сродак захаван

ня Белавежскай пушчы, iнструмент выхавання i па

стрымання. Дыплом не столькi прызнаваў заслугi,
колькi абумоўлiваў змены. А нашы ўлады iм спеку

лююць. Зрабiлi з яго шырму, за якой працягваюць эк

сплуатаваць унiкальны лес, кампраметуючы, мiж
iншым, саму ўзнагароду. Дыплом абавязвае выкон

ваць шэраг умоў — яны не выконваюцца, нават, ска

заў бы, iгнаруюцца ў здзеклiвай форме. Пад Еўрадып

лом можна i грошы прасiць за мяжой, толькi вось —
цi будуць яны трацiцца на карысць Пушчы, пакуль
на двары гэтая ўлада? Мы прасiлi Раду Еўропы не спя

шацца, а нацiснуць на беларускую адмiнiстрацыю.

Г. А. Хто, на тваю думку, можа абаранiць сёння
Белавежскую пушчу?
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В. Д. Толькi мы самi. Згодна з нашай Канстытуцы

яй, гэта прамы абавязак кожнага грамадзянiна Бела

русi. Безумоўна, з дапамогай мiжнароднай суполь

насцi. А калi зусiм рэальна, — напэўна, мясцовыя
жыхары, друк, нацыянальная навука, закон... Я на

огул лiчу, што Пушча павiнна належаць чатыром
iнстытутам: навуцы, адукацыi, культуры i абавязко

ва — мясцовым жыхарам. Гэта магчыма ў дэмакра

тычным грамадстве. А сёння абараняць Пушчу трэба
ад дзяржавы.

Г. А. Цi не здаецца табе, што наступныя пака�
леннi будуць меркаваць пра нашу духоўнасць i па
тым, цi захавалi мы Пушчу, бо яна — не толькi
рэлiктавы лес, а сiмвал Беларусi, частка нашай
душы?

В. Д. Свежы прыклад. Тэлефануе жанчына, спра

буе выведаць сякiя
такiя звесткi: як даехаць у Пуш

чу, што паглядзець, з кiм сустрэцца i гэтак далей. Я
падказаў i таксама давай распытваць: як i чаму ўзнiкла
iдэя паездкi? Яна гаворыць: «Павiнна ж нешта цёп

лае грэць душу. Мы лiчым, што гэта Пушча». Боль

шасць суайчыннiкаў лiчаць так... На жаль, мала хто
задумваецца, што грэе... сваiмi рэшткамi. Я вось ду

маю: цi сагрэе Пушча маiх унукаў? Баюся, што не. З
палону вялiкага мiфу трэба выбаўляцца i як мага ра

таваць Пушчу ўсёй грамадой. Якая там магутная энер

гетыка! Яна ж збiралася ў Пушчы вякамi! Там ёсць
яшчэ, ёсць нешта такое, чаго мы сёння нават патлу

мачыць не можам, пра што нават не здагадваемся,
можа, толькi навука будучынi разгадае гэтую прош

чу. Калi я не пабываю ў Пушчы месяц
другi, я пачы

наю трызнiць Пушчай! Гэта — унiкальная мясцiна i,
павер, нам ёсць што абараняць!


