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3
Ініцыятыва «TERRA�Канвенцыя патрабуе: павялі�
чыць плошчу абсалютнай запаведнай зоны да
50 працэнтаў нацыянальнага парка і вышэй,
дамагацца пашырэння ўсясветнай Спадчыны на
ўсю тэрыторыю гэтай зоны.

Фасад канчаткова абрынецца. І мы ўбачым
маштабы страт, дэградаваныя плошчы. На ўзроўні
вачэй нам адкрыецца тое, што сёння старанна
хаваюць ад нас.

Праўда не ў тым, секчы або не секчы Белавежскую
пушчу, а ў тым, што людзi, якiя прыйшлi яе секчы,
нiчога iншага рабiць не ўмеюць. Паводле тэорыi
запаведнай справы
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Ведаць праўду,
каб пiсаць праўду
ЛIСТ 12 ЖУРНАЛIСТАЎ ДА ПРАДСТАЎНIКА
ААН У БЕЛАРУСI НIЛА БУНЭ

2 студзеня 2003

Высокашаноўны спадар Нiл Бунэ!
Гэты лiст да Вас мы накiроўваем, усведамляючы

свой грамадзянскi i прафесiйны абавязак — ведаць
праўду, каб пiсаць праўду. Гаворка iдзе пра лёс аб’;
екта сусветнай прыроднай спадчыны, бiясфернага
запаведнiка «Белавежская пушча». Маючы бяс;
спрэчнае прызнанне як вялiкая каштоўнасць, Бела;
вежскi лес знаходзiцца пад пагрозай планава;дырэк;
тыўнай i жорсткай эксплуатацыi. Высечкi з кожным
годам павялiчваюцца, набываючы прамысловы раз;
мах, i ўжо красамоўна сведчаць пра запанаваныя тут
вандальныя тэндэнцыi замест прыродаахоўных, выз;
начаных юрыдычнымi нормамi i статусам нацыяналь;
нага парка.

За апошнiя два гады беларуская прэса, пераважна
недзяржаўная, з вялiкiм неспакоем i шмат пiсала на
гэтую балючую тэму, намагаючыся спынiць прамыс;
ловы ўцiск на выдатны лясны рэзерват. Колькасць
антывандальных публiкацый перасягнула за сотню.
Аднак кiраўнiцтва нацыянальнага парка «Белавеж;

2003–200?
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ская пушча» i дзяржструктуры, якiя нясуць адказ;
насць за экалагiчную бяспеку краiны i выкананне
шэрагу Канвенцый ААН, iгнаруюць голас грамад;
скасцi, адказваючы на крытыку яшчэ больш жорст;
кай эксплуатацыяй запаведных запасаў.

Тое, што сёння адбываецца ў Пушчы, можа быць
расцэнена як выклiк не толькi нацыянальным iнтарэ;
сам, але ўсёй супольнасцi, нашым агульным iмкнен;
ням i жаданням зберагчы каштоўнасцi прыроды.

Мы, журналiсты, хто тут падпiсаўся, прапануем у
блiжэйшы час наладзiць трохдзённую прэс;экспеды;
цыю ў нацыянальны парк «Белавежская пушча» з
удзелам вучоных, якiя на працягу многiх гадоў апя;
куюцца праблемамi гэтага самага старога лесу Еўро;
пы, а таксама прадстаўнiкоў грамадскасцi, з голасам
якой беларуская ўлада не хоча лiчыцца. Цэнтраль;
най часткай экспедыцыi павiнна стаць прэс;канфе;
рэнцыя або Круглы стол на тэму прамысловага
знiшчэння бiялагiчнай разнастайнасцi белавежска;
га лесу.

Просiм Вас, вельмi шаноўны спадар Прадстаўнiк,
прычынiцца да нашай сумеснай акцыi, а найперш
стаць яе паўнапраўным арганiзатарам i зацiкаўленым
кампетэнтным удзельнiкам.

З дапамогай Вашай аўтарытэтнай i ўплывовай ар;
ганiзацыi мы хацелi б не толькi запэўнiцца даклад;
ным становiшчам спраў у Пушчы, але прыцягнуць
увагу мiжнароднай супольнасцi да нашай думкi i на;
шых публiкацый.

Падпiсалiся таксама: Мiкалай Аляксандраў,
Таццяна Антонава�Мельянец,

Ганна Арцюшкевiч, Марат Гаравы,
Уладзiмiр Даўжэнка, Марына Загорская,

Анатоль Казловiч, Алег Карповiч,
Ганна Соусь, Аляксандр Хiлiмон,

Веранiка Чаркасава.
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Нiл Бунэ пацiкавiўся,
чаму рэжуць Пушчу
АДКАЗЫ НА ПЫТАННI КАРЭСПАНДЭНТКI
ПРАВААБАРОНЧАГА ЧАСОПIСА «ЧАЛАВЕК»
ЮЛII СЬНЕГ*

Люты 2003

ЮЛIЯ СЬНЕГ. Колькi слоў пра Вашу грамадзкую
iнiцыятыву « Т E R R A � К а н в е н ц ы я » ?

В.  ДРАНЧУК. Сваю зацiкаўленасьць «ТERRA;Кан;
венцыя» найперш засьведчыла ў адстойваньнi Бела;
вескае пушчы. Наогул, гэта тая работа, якая за вынiк
хацела б мець экалягiчную сьведамасьць грамадзя;
наў на падставе iснуючых мiжнародных канвэнцыяў.
Што адкрылi для сябе ў гэтых канвэнцыях сябры
iнiцыятывы — яны хочуць тое самае адкрыць i для
iншых, для ўсяго нашага грамадзтва. Чаму «ТERRA»?
Таму што зямля — ўсеабдымны панятак. Гэта — усё.
Рэкi i багны, лясы i пушчы, багацьце краявiдаў i раз;
настайнасьць бiялягiчнага сьвету, гэта шмат i шмат
яшчэ ўсяго, што мы пакуль маем i абавязаны заха;
ваць. Чаму грамадзкая iнiцыятыва? Таму што наш
урад, па;першае, не займаецца гэтымi канвэнцыямi,
па;другое, ён iх не прапагандуе, не паказвае, ён iх тры;
мае ў бюракратычных сталах. Яны не працуюць, бо
ня маюць вельмi важных стыковак з нашым закана;
даўствам. Іхнi ўзровень амаль не спрыяе падвышэнь;
ню нашага заканадаўства, нашай сьведамасьцi — най;
перш сьведамасьцi дзяржаўных чыноўнiкаў.

Слова «ляндшафт», напрыклад, мы ня знойдзем
нiдзе сярод нашых заканадаўчых актаў, так бы мо;
вiць, экалягiчных. Ёсьць «прыроднае асяродзьдзе»,
ёсьць нешта яшчэ, але няма там шмат якiх мiжна;
родных паняткаў. Да многiх канвэнцыяў мы яшчэ
не дайшлi. Пакуль што працуем з чатырма — Парыс;

*друкуецца на мове арыгiнала
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кай «Аб захаваньнi культурнай i прыроднай спад;
чыны», Орхускай «Аб доступе экалягiчнай iнфарма;
цыi да шырокiх слаёў насельнiцтва», з канвэнцыямi
«Аб бiялягiчнай разнастайнасьцi» — вельмi ўнiвэр;
сальнай i вельмi такой... высакароднай, «Аб водна;
балотных угодзьдзях». Гэта толькi чатыры. А разам
iх — дзясяткi, што Беларусь падпiсала, i, адпавед;
на, абавязаная выконваць.

Ю. С. Якая рэакцыя Нiла Бунэ была на тое, што
Пушча ў бядзе? Цi была яна наогул?

В. Д. У часе сустрэчы з Нiлам Бунэ першае, пра што
ён спытаў, «Чаму, на Вашу думку, высякаецца Бела;
веская пушча?» Гэта быццам рытарычнае пытаньне,
але ў той самы час, мне падаецца, — ён пакуль што
ня ўцямiў, што над Белавескай пушчай вiсiць пагро;
за зьнiшчэньня. Ён гэтага або ня ведае, або сумняец;
ца ў тым, што мы хочам яму давесьцi. Гэта самы дра;
матычны момант, якi я вынес з нашай сустрэчы са
спадаром Бунэ... Ён быў у Белавескай пушчы, вiдаць,
гэта была паездка на вельмi даверлiвым афiцыйным
узроўнi, дзе яму забясьпечылi ролю госьця, а не экс;
пэрта. Гэта тыповая зьява, якая негатыўна адбiваец;
ца на лёсе нашых рэзерватаў. Экспэртаў, што пры;
язджаюць у Беларусь, надзвычай апякаюць i ўлаго;
джваюць. У рэшце рэшт яны не знаёмяцца дэталёва
са станам справаў i нейкiх прынцыповых ацэнак ад;
носна таго, што адбываецца насамрэч, не выносяць.

Нiл Бунэ, у прыватнасьцi, задаволены сёньня тым,
што Белавеская пушча далучаная да праграмы, зь
якой нацыянальны парк атрымлiвае дапамогу. Праў;
да, нават зацiкаўленая грамадзкасьць ня ведае, што
гэта за праекты, хто iх выконвае. Гэта, я лiчу, не праз;
рыстыя праекты. У Пушчы я, напрыклад, сутыкаюся
з iнтэрнацыяналiзацыяй паляваньняў. А што да на;
вуковых даследваньняў, дзе iнтэрнацыяналiзацыя
была б куды больш дарэчы, — тут пануюць «дась;
ледчыкi» Кiраўнiцтва спраў прэзыдэнта. Чаму не
было нiякiх адкрытых конкурсаў, каб вызначыць
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выбiтных выканаўцаў — адмыслоўцаў, навукоўцаў,
у тым лiку замежных. Гэта, мяркую, было досыць
аўтарытарным рашэньнем. Магчыма, мандат не даз;
валяе прадстаўнiцтву ААН дзейнiчаць iнакш — так,
як, на iх погляд, было б лепей. Яны запрошаныя на;
шым урадам i мусяць прыслухоўвацца да ягоных па;
радаў.

У сп. Бунэ была гэткая фраза: «Калi так здарыцца i
мы далучымся да вас, пойдзем у Белавескую пушчу
сварыцца з урадам, якi там дазваляе непрыгожыя
рэчы, то ўрэшце Беларусь, Белавеская пушча
пазбавiцца i таго кволага фiнансаваньня, якое сёнь;
ня выдаткоўвае ПРААН».

Ю. С. У рэшце рэшт, пра што Вы дамовiлiся?
В. Д. Паводле Бунэ, пасля таго, як нашы высновы

— у звароце 12 журналiстаў — будуць правераныя,
мы атрымаем вусны адказ. Спрэчныя, на думку Бунэ,
пытаньнi будуць высьвятляцца з урадам.

Прадстаўнiк не выключае магчымасьцi iнiцыявань;
ня мiжнароднай экспэртызы Белавескай пушчы. Але
зноў жа ў тым выпадку, калi ня супраць будзе бела;
рускi ўрад. Калi ж урад будзе катэгарычна супраць,
анiякiх экспэртызаў Прадстаўнiцтва ААН iнiцыяваць
ня будзе.

Наперад вядома: якiмi б не былi вынiкi нашага зва;
роту ў ААН, змагацца прыйдзецца доўга. Улада ня
хоча бачыць мiжнародных экспэртаў.

Ю. С. Ёсьць верагоднасьць таго, што мiжнарод�
ная супольнасьць застанецца ўбаку?

В. Д. Не, яна нiяк не застанецца ўбаку. Гэта розныя
рэчы. Нават калi мы не атрымаем наўпрост пад;
трымкi, мне здаецца, што Прадстаўнiцтва ААН у кож;
ным разе, незалежна ад меркаваньня афiцыйнага
боку, будзе спрыяць дыялёгу. І не калi;небудзь, а
менавiта цяпер. Я веру ў тое, што ААН — гэта вельмi
дэмакратычная, вельмi ўплывовая i вельмi тэхна;
лягiчная арганiзацыя, якая стала апякуецца прырод;
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най спадчынай, праблемамi навакольнага асяродзь;
дзя. Дарэчы, кожны грамадзянiн Беларусi (менавiта
кожны) зьяўляецца сябрам ААН з 1945 года. І ня трэ;
ба забывацца на тое, што мы — частка Эўропы. Якая
мусiць ведаць, што адбываецца ў нас.

Ю. С. Што далi вашы папярэднiя падобныя ак�
цыi на абарону Белавескай пушчы?

В. Д. Год таму беларуская грамадзкасць зьвяртала;
ся ў Раду Эўропы, а ўлетку, напярэдаднi прыезду ў
Менск дырэктара ЮНЭСКА, мы грунтоўна i прын;
цыпова паставiлi перад гэтай арганiзацыяй пытаньне
пра неадпаведны ўзровень нацыянальнага захавань;
ня Белавескай пушчы — мейсца сусьветнай спадчы;
ны — патрабаваньням Парыскай канвэнцыi. Эфек;
тыўнасьць зваротаў не выклiкае сумневаў. Бела;
рускiя папкi ў гэтых арганiзацыях папоўнiлiся iнфар;
мацыяй, якая не супадае з афiцыйнай. Нам паведамiлi,
што агульны стан Белавескай пушчы, улучна з пы;
таньнем высечкi дрэваў не сыходзiць з парадку дня
Камiтэта па сусветнай спадчыне i яго бюро. Як ба;
чым, нашую iнфармацыю ўспрынялi. Яна стала важ;
кай падставай пытацца i патрабаваць каментароў у
беларускага боку, а ён — мусiць адказваць. І гэтыя
каментары я бачыў. Яны абавязкова будуць прад;
стаўлены шырокай грамадзкасцi… Ідзе, адным сло;
вам, сумесная праца, якая, спадзяюся, дасьць плён
— мы прыцягнем увагу мiжнароднай супольнасьцi
да экалягiчнага тэрору ў Беларусi i ў рэшце рэшт
прамысловы гнёт на Вялiкi Лес будзе спынены.

Ю. С. Што найперш цiкавiць журналiстаў у Бе�
лавескай пушчы?

В. Д. Самы дзейны сродак журналiста — гэта праў;
да. Мы хочам, каб журналiсты, разам з прадстаў;
нiкамi грамадзкасцi, пабылi ў Пушчы, праехалi,
прайшлi па тых мясьцiнах, сустрэлiся з кiм пажада;
юць, убачылi i пачулi ўсё на месцы, задалi каму
захацелi свае пытаньнi — i напiсалi праўду.
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Ю. С. Але ж такая спроба аднойчы была.
В. Д. Толькi спроба. У траўнi 2001 года мы зьвярну;

лiся ў Адмiнiстрацыю прэзыдэнта i прапанавалi суст;
рэцца ў Пушчы. Нам адказалi маўчаньнем. А iдэя
прэс;тураў была вельмi груба перахоплена ўладамi,
бо праз колькi месяцаў Кiраўнiцтва спраў «само»
iнiцыявала такi прэс;тур, прывезла ў Пушчу журна;
лiстаў, пераважна дзяржаўных СМІ, i загрузiла iх
звычайным фальсыфiкатам. Натуральна, рабiлася
гэта цiшком. Усе няўгодныя засталiся ў Менску, бо
нiчога ня ведалi.

Цяпер мы робiм iнакш. Дэлягуем сваё права, якое
ўлада нахабна праiгнаравала, Прадстаўнiцтву ААН i
просiм яго далучыцца да нашага грамадзянскага i
прафэсiйнага клопату. Падцягваем да гэтай акцыi i
замежных журналiстаў;эколягаў, у прыватнасьцi,
ёсьць папярэдняя дамоўленасьць з калегамi Швэцыi.

Ю. С. Калi коратка, што адбываецца цяпер у
Пушчы?

В. Д. Дзiкунствы эксплюатацыi Пушчы тут не спы;
няюцца. Яны мiмiкруюцца. Поўным ходам iдзе пла;
нава;дырэктыўная — 100;120 тысяч кубаметраў
драўнiны ў год — прамысловая высечка элiтнага ста;
раўзроставага лесу. Гэта самае балючае месца,
iншымi словамi, рабуецца святое. Людзi, а гэта пуш;
чанцы, якiя страцiлi пасады як незгаворлiвыя, пачалi
фармаваць апазыцыю. Сярод iх ёсьць добрыя спэ;
цыялiсты, дасьледчыкi, патрыёты Пушчы. Гэта яшчэ
ня рух i ня трэцi сэктар. Але ўжо сiла, якой дагэтуль,
бадай, тут не было.

Ю. С. 15 студзеня 2003 года ў дзяржаўных СМІ
зьявiлася паведамленьне пра новую iнiцыятыву
А.Лукашэнкi. Ён абвесьцiў, што «плянуе ства�
рыць iнспэкцыйную структуру, якая будзе кан�
траляваць працэсы, зьвязаныя з аховай прырод�
ных рэсурсаў i запаведнiкаў краiны. Кiраўнiк дзяр�
жавы падкрэсьлiў, што асабiста меў магчымасьць
пераканацца ў тым «бязьмежжы», якое мае мей�
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сца ў гаспадарках i запаведнiках, i заявiў, што ня
мае намеру мiрыцца з гэткiм становiшчам», па�
ведамляе iнфармацыйнае агенцтва БЕЛТА. Як Вы
мяркуеце, цi дапаможа гэткая iнспэкцыя Бела�
вескай пушчы?

В. Д. Мне падаецца гэта надта няшчырым. Што да;
тычыць Белавескай пушчы, больш як год таму група
белавежцаў накiроўвала асабiста Прэзыдэнту свае
сiгналы SOS. Шмат чаго пiсала прэса. Што ж гэтак
позна рэагаваць? Гэткая заява — папулiзм i
дэмагогiя. Пабачыце, усе застануцца на пасадах, а
вандалiзм будзе працягвацца. Пакуль не запануе
цывiлiзаваны лад i дэмакратычныя нормы, Беларусь
будзе пустошыцца i галець.

«Фасад откроется,
и мы увидим
масштабы потерь»
ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИИ RеnТV

Февраль 2003

КОРРЕСПОНДЕНТ.  Что происходит в Беловежс�
кой пуще?

В.ДРАНЧУК. Меня пытались не пустить сегодня в
Пущу, оказать на меня давление, отсечь всяческие
альтернативы. Но я, как видите, тут, хотя и не был на
пресс;конференции. Меня об этом сразу уведомила
так называемая служба охраны Пущи, передо мной
закрывали двери.

На Пущу, таким образом, вешают замок. Разыг;
рывается спектакль с участием слабо осведомленных
или лояльных.

Но фасад обязательно откроется. Как бы тщатель;
но ни закрывали в нем щели. Он уже приоткрылся.
Журналисты кое;что увидели. Пуща — очень боль;
шой лес, чтобы все увидеть на уровне глаз и сразу.
Да еще в таком сопровождении.
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Когда фасад упадет окончательно, мы увидим и
ужаснемся, каковы масштабы потерь. Искать винов;
ных будет поздно. Власть это предчувствует и вся;
чески маскируется.

Золото Беловежской пущи
Газета «Свободные новости плюс» 2003

Пошел третий месяц как в Беловежской пуще по;
бывали журналисты белорусских и зарубежных
СМИ, став свидетелями небывалого развертывания
хозяйственно;коммерческой деятельности на особо
охраняемой природной территории, имеющей статус
объекта мирового наследия.

 Предыстория такова. Двенадцать «перьев», пишу;
щих в защиту окружающей среды (в их числе и я,
автор этих строк), в начале года обратились в Пред;
ставительство ООН в Минске с предложением про;
вести совместную акцию — пресс;экспедицию в Бе;
ловежскую пущу. Как известно, здесь имеют место
устойчивые нарушения ряда Конвенций ООН, преж;
де всего Конвенции об охране всемирного культур;
ного и природного наследия.

Что же предлагали авторы письма? Простое дело:
чем долго спорить, лучше поехать и посмотреть на
«место происшествия»? Еще лучше — без «экскур;
соводов» Управления делами президента. Пусть по;
кажут Пущу те, кто там живет, работает или рабо;
тал, кому небезразлична ее судьба. Примерный сце;
нарий выглядел так: день смотрим, что показывают,
второй — выбираем тему и третий — садимся за круг;
лый стол.

ВСТРЕЧА С НИЛОМ БУНЕ. ОГЛЯДКА НА МАНДАТ

Глава Представительства Нил Бунэ, встретившись
с журналистами накануне, сказал, что его организа;
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ция готова участвовать в диалоге между правитель;
ством и общественностью по беловежской пробле;
ме и со своей стороны пообещал всяческое содей;
ствие. Правда, оглядка на мандат и проскальзываю;
щий намек на отягчающие обстоятельства автори;
тарного правления в Беларуси давали повод усом;
ниться в больших возможностях и горячем желании
международной организации помочь тем, кто сегод;
ня выступает за спасение Пущи и в защиту её населе;
ния. Всё, о чем говорил дипломат, конечно, могло
вселять надежду, но, как тут же заметил мой колле;
га, с поправкой на белорусский режим.

Беловежская пуща, сказал Нил Бунэ, как объект
всемирного биоразнообразия, должна сохранить
свое лицо и этому может содействовать ее природо;
охранный режим, высокий статус и должный уровень
управления.

По словам собеседника, то, о чем он узнал из
последних источников и публикаций, вызывает по;
вышенную озабоченность, но актуальность или бес;
почвенность заявлений будет взвешиваться и скру;
пулезно оцениваться специалистами «в тесном со;
трудничестве с белорусским руководством». Что же
касается пресс;экспедиции в Пущу, то глава Пред;
ставительства приветствует ее проведение в рамках
диалога, способствующего разрешению разногла;
сий, но обсудит это сначала с правительством. Разу;
меется, участие его организации возможно лишь в
той мере и настолько, насколько это не будет проти;
воречить мандату Представительства ООН. Органи;
зация международной научно;технической экспер;
тизы, увидеть которую в Беловежской пуще хотела
бы общественная инициатива ТЕRRА�Конвенция,
также, по словам Нила Буне, не исключается, если
об этом попросит официальная сторона, то есть, бе;
лорусское правительство.

Я понимаю: это разговор дипломата с журналис;
тами. Но ведь речь идет о конвенционных обязатель;
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ствах, которые игнорируются присоединившейся
стороной, о мерах защиты мирового наследия перед
угрозой деградации и волюнтаризма!

ФАСАД ПРИОТКРЫЛСЯ,
ЖУРНАЛИСТЫ УВИДЕЛИ ПРОМЗОНУ

Воспользовавшись ситуацией, власть не постесня;
лась навязать свои правила игры. Решение пойти на
«диалог» было принято с необычайной готовностью.
За организацию пресс;экспедиции взялись те, кто
меньше всех был в ней заинтересован.

Советник главы Представительства Владимир
Щербов находит меня вдали от Минска, чтобы сооб;
щить «молнию»: через два дня Управление делами
предоставляет автобус, если потребуется — два, до;
ступ всех желающих будет обеспечен, можно соби;
рать «альтернативную сторону» из журналистов и
представителей научной общественности.

А в понедельник обрушился «холодный душ»: и я,
и многие другие не могут быть аккредитованы, спис;
ки участников утверждает сама Журавкова (управ;
ляющая делами президента — ред.). Чего боялись
перехватчики общественной инициативы, нетрудно
догадаться. Бывший академический ученый, нынеш;
ний чиновник Управления делами президента А.Луч;
ков бросил мне в трубку: «Вы уже наездились в пущу,
всё увидели, всё описали — хватит, дайте другим…»

Как можно было расценить такой поворот? Одно;
значно: как вероломство властей, не желающих от;
крываться перед общественностью. В результате и
была устроена эта однодневная (точнее, несколько;
часовая) ловушка. Расчет прост: спровоцировать по;
верхностный отклик в средствах массовой информа;
ции, посеять замешательство и сбить с толку обще;
ственное мнение, создать очередной дискуссионный
момент якобы научного характера на фоне произво;
ла, который сегодня творится в Пуще, а также не до;
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пустить участия в пресс;экспедиции Нила Буне (поез;
дка странно совпала с началом его запланированной
кратковременной зарубежной командировки). Тако;
вы главные мотивы «организаторов» экспедиции.

К счастью, не все они воплотились в действитель;
ность.

Мне жаль, конечно, что я не смог сам присутство;
вать, проследить воплощение позорного сценария в
деталях и подробностях этого дня. В автобус меня
не впустили, вход перекрыли тот же А.Лучков и не;
кто с ним А.Максимович. В Брест пришлось ехать
поездом. В Пущу подвезли товарищи по перу — сер;
дечное им спасибо! Служба охраны национального
парка очень старалась: окружив «вниманием», со;
трудники несколько раз предупреждали о том, что я
не имею права присутствовать на пресс;конференции.
Дороги, как и входы в центральные служебные по;
мещения, тщательно охранялись от «диверсионных
атак». Ни бывший генеральный директор, ни его за;
меститель по науке, пришедшие по просьбе журна;
листов, не смогли занять свои места в «диалоге», так
как не были допущены на пресс;конференцию.

И хотя наша инициатива в полном смысле была
изуродована, подменить ее было уже невозможно.
Фасад Пущи приоткрылся. Журналисты увидели
промзону — как следствие того, что упорно пытают;
ся спрятать президентские управленцы: наплеватель;
ство на международное право и конвенционные обя;
зательства, хозяйственный волюнтаризм, произвол
и хаос. Особая благодарность корреспонденту Бела;
ПАН Марату Горевому, журналистам «БДГ», «Бело;
русской газеты», «Народнай волі», других средств
массовой информации за неравнодушный отклик на
страницах своих изданий, в оперативных сводках
новостей. Я уверен, продолжение последует. Ведь
Пуща — это курс ликбеза. За фасад еще предстоит
пройти.
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КОНВЕНЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Десять лет как Беловежская пуща «дотянулась»
до статуса объекта мировой значимости, теперь воп;
рос в том, дотянемся ли мы — поймем ли, в чьих ру;
ках был и остается природный объект. Управление
национальным парком требует решительной рефор;
мы в сторону мирового статуса Беловежской пущи.
Параграфы и критерии конвенционной ответствен;
ности пока лишь усиливают общий безрадостный фон
якобы заповедной действительности.

Например, есть Парижская конвенция — ей, сла;
ва богу, исполнилось тридцать лет! — об охране ми;
рового культурного и природного наследия. Блестя;
щий документ экологического права, к которому
присоединилась и Беларусь. Беловежская пуща вош;
ла в Список человеческого наследия, следователь;
но, подчинение конвенционным обязательствам ста;
ло особенно предметным. Но чем больше вчитыва;
ешься в содержание статей и параграфов, изучаешь
этот документ, тем очевиднее становятся традицион;
ный лесозаготовительный «статус» Пущи, порабо;
щение местного населения, система административ;
ного запугивания и насилия, разгул коммерческой
деятельности. Мы всё дальше уходим от Конвенции,
подписанной, повторяю, белорусской стороной, вме;
сто того, чтобы приближаться к ней. Уходим дирек;
тивно, сознательно, попирая ее букву и гуманисти;
ческий смысл. Больше всего это видно по статьям,
которые касаются н а ц и о н а л ь н о й  о х р а н ы ,
м е ж д у н а р о д н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  в
и н т е р е с а х  н а с л е д и я .  Нет добрых устремле;
ний в пользу красоты и национальной гордости, на;
учной инициативы и экологического воспитания.
Есть обратное.

В статье 27 упомянутой конвенции говорится, к
примеру, что страна;участница обязуется широко
информировать общественность об опасностях,
которые угрожают наследию. Сколько помню, уп;
равленцы только и твердили о расцвете Пущи в их
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«нежных» объятиях. Становятся очевидными и не;
компетентность управления особо охраняемой тер;
риторией, и последствия хозяйствования Управле;
ния делами президента. Долгие шесть;восемь лет спе;
циалисты этой структуры скрывали истинное лицо
Пущи, спекулируя на проблеме усыхания леса (чего
стоит новая высокопроизводительная пилорама!),
упиваясь доходами от коммерческих охот, продаж и
бартеров, а сегодня пытаются уйти от ответственнос;
ти — свалить все на последствия мелиорации, наше;
ствие жука;короеда, ветровалы и тому подобное.

Господа;товарищи! Шесть;восемь лет нужно было
только и звать на помощь мировой опыт, бить в коло;
кола, спасаясь от надвигающихся последствий и
угроз мировому наследию. Вы были расчетливы и чи;
нили расправу над остатками Великого леса. Вы охо;
тились на тугие кошельки, торгуя элитным богатством
нации и человеческого наследия. Вы действительно
«ходили по золоту», бросая вокруг жадные взгляды,
но это был обман зрения — вы не увидели истинного
золота Пущи. Вы сегодня вынуждены обратить взгля;
ды общественности на «лунные пейзажи» уникально;
го леса, но при этом вы никогда не скажете людям прав;
ду. Я обличаю вас в директивном поощрении и насаж;
дении некомпетентного руководства.

ТРЕБОВАНИЯ

Общественная экологическая инициатива ТЕRRА�
Конвенция, апеллируя к авторитетным документам
международного экологического права, одной из
сторон которых является Беларусь, предлагает и на;
стаивает:

подчинить Национальный парк «Беловежская пуща»
природоохранному ведомству — Министерству при;
родных ресурсов и охраны окружающей среды;

разработать Положение о Национальном парке
«Беловежская пуща» в соответствии с республикан;
ским и международным природоохранным законода;
тельством;
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остановить в Беловежской пуще хозяйственно;
экономическую деятельность, которая противоре;
чит Закону об особо охраняемых природных терри;
ториях, ряду международных конвенций, условиям
и рекомендациям Европейского Диплома;

запретить на территории национального парка все
коммерческие охоты;

вывести из ведения национального парка высо;
копроизводительную линию по переработке древе;
сины в деревне Каменюки, а также другие производ;
ственные объекты, деятельность которых не соот;
ветствует основным целям и задачам национально;
го парка;

увеличить размер бюджетных средств для Пущи
до 85% с тем, чтобы остальные 15% (а не 35%, как
теперь) можно было обеспечить за счет деятельнос;
ти, которая не будет противоречить нормам приро;
доэтики на заповедных территориях;

довести площадь абсолютной заповедной зоны до
50% территории Пущи и выше (справочно: сегодня
18%) и предпринять меры по расширению объекта
мирового наследия «Беловежская пуща» на всю тер;
риторию абсолютной заповедной зоны;

укрепить и расширить научный отдел, в том числе
за счет новых направлений (научный туризм, изда;
тельская деятельность и др.);

разработать и передать на обсуждение обществен;
ности План устойчивого управления Беловежской
пущей до 2020 года;

ходатайствовать перед международным сообще;
ством:

произвести комплексную научно;техническую эк;
спертизу состояния Беловежской пущи как объек;
та всемирного природного наследия;

по итогам экспертизы рассмотреть вопрос о целе;
сообразности переноса Беловежской пущи в Список
всемирного наследия, которому угрожает опасность
(справочно: существуют соответственно два Списка).
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Выказвацца «парламентарна»
СЛОВА НА ПРЭЗЕНТАЦЫІ
ДЭМАКРАТЫЧНАГА БЛОКА «СВАБОДНАЯ БЕЛАРУСЬ»

Чэрвень 2003

На працягу васьмі гадоў я быў у баку ад палітыкі,
займаўся выдавецкай ды экалагічнай дзейнасцю, зя;
лёнай журналістыкай, але цяпер бачу, што выказвац;
ца трэба «парламентарна». Нашай прыродзе — ля;
сам, балотам, водным багаццям — прыйшоў час пра;
маўляцца, выказвацца менавіта «парламентарна».

Досвед паказвае, што абарона прыроды ўжо пат;
рабуе зусім іншага, я б сказаў, самага высокага ўзроў;
ню. Гэта ўзровень рашэнняў, якія прымаюцца, а най;
перш законаў, паправак і той праўнай базы, на якой
яны прымаюцца. Сёння прырода, ландшафты фак;
тычна па;за абаронай, прыродакарыстанне патрабуе
ўжо іншага кантролю, а гэта значыць, іншай увагі
заканадаўцаў.

Людзі, якія спрабуюць абараніць краявід, сваю
зялёную спадчыну, таксама безабаронныя.

Прыклад — Белавежская пушча. Гэта наша свя;
тое, самы вялікі еўрапейскі лес. Яму як ніколі пат;
рэбная дапамога, узровень абароны.

Але абараніць у тых умовах, у якіх мы сёння зна;
ходзімся, — вельмі цяжка. Таму я прагаласаваў за
тое, каб стварыць такі блок. Мы павінны разам ду;
маць, як, якім чынам абараніць Беларусь. А для мяне
найперш — зялёную Беларусь.

Думаю, што ў наступны парламент павінны пры;
йсці людзі, якія будуць абараняць нашы зялёныя бія;
сферныя каштоўнасці. І справа не ў тым, ці буду я
балатавацца, — гэта пакажа час. Але я ўжо цяпер
бачу задачу нашага дэмакратычнага блока — пад;
трымку тых «зялёных» кандыдатаў, якія пажадаюць
ісці на выбары. І такіх кандыдытаў набярэцца паў;
сотні і больш. Гэта рэальная лічба, я гатовы хоць за;
раз назваць не адзін дзесятак сваіх калег...
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«Праўда не ў тым, секчы або
не секчы Белавежскую пушчу,
а ў тым, што людзi,
якiя прыйшлi яе секчы,
нiчога iншага рабiць
не ўмеюць. Паводле тэорыi
запаведнай справы»
АДКРЫТЫ ЛІСТ

Сайт: WWW.сharter97.internet.org
24 траўня 2003

23 траўня кiраўнiк грамадскай экалагiчнай iнiцыя;
тывы «ТЕRRА;Канвенцыя» Валеры Дранчук пасля тэ;
лефоннай размовы з рэдактаркай газеты «Комсомоль;
ская правда в Беларусi» Юлiяй Слуцкай накiраваў
ёй адкрыты лiст, у якiм перасцярог ад павярхоўнай i
аднабокай iнтэрпрэтацыi сённяшнiх праблем Пуш;
чы ў запланаванай публiкацыi шматнакладнага вы;
дання (артыкул мае з’явiцца ў пятнiчным выпуску).

Змяшчаем лiст са згоды аўтара.

Шаноўная спн. Слуцкая!
Яшчэ раз — настойваю на слове «перасцерагаю».

Разумейце сэрцам. Бо я таксама кажу гэта — сэрцам,
хоць з Вамi зусiм незнаёмы. Сэрцам — таму што ба;
люча за Пушчу, за Беларусь, за нашу прыроду. Сёння
ў Пушчы вандалы, экалагiчныя тэрарысты, грубая
ўладная сiла. Вы збiраецеся абараняць iх, а не Пуш;
чу? Яны i Пушча — тое самае, што ка́ты i ахвяра.

Памылку — пры вашым накладзе — вельмi цяжка
паправiць. Сёння «кат́ы» робяць усё для таго, каб ап;
раўдаць свае дзеяннi. І зробяць яшчэ больш. Яны за;
мятаюць свае сляды — сляды рабаўнiчага карыстан;
ня. Ёсць шэраг абставiн, якiя iм паспрыялi. Не спры;
яйце ж Вы iм схаваць праўду. Не зрабiце памылку.
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Зразумейце. Праўда не ў тым, секчы або не секчы
сёння Пушчу паводле тэорыi размнажэння караеда;
тыпографа. Праўда ў тым, што людзi, якiя прыйшлi
яе секчы, нiчога iншага рабiць не ўмеюць п а в о д л е
т э о р ы i  з а п а в е д н а й  с п р а в ы .  Вы ўважлiва
паслухалi iх. Гэта вялiкая палавiна справы, але толькi
палавiна... Перасцерагаю.

З павагай.

«Сказка» вместо правды.
Будем читать?
КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ.
В КОМИССИЮ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ
ОО «БЕЛАРУСКАЯ АСАЦЫЯЦЫЯ ЖУРНАЛIСТАЎ».

Декабрь 2003

«Комсомольская правда в Беларуси» присоедини;
лась к потоку фальсификаций в государственных
средствах массовой информации о Беловежской
пуще, напечатав несколько месяцев назад разворот
под впечатлительным названием «В Беловежский лес
вселился бес?» (выпуск «КП в Беларуси» от 30 мая
2003). Что могло произойти? Ведь на протяжении
нескольких лет газета занимала совершенно иную
позицию. Тема заповедных территорий, в том числе
беловежская тема, подавалась проблемно и остро.
Газета открыто оппонировала властям.

И вдруг — неожиданный поворот с разворотом.
Произошло что;либо кардинальное в управлении

Пущей? Отнюдь. Скорее всего другое. Газета, кото;
рую читают массы (тираж 37000), похоже, принуди;
ли пойти на сделку с профессиональной совестью,
попросту говоря, соврать читателям по;крупному. С
одной стороны, до странности обреченная однобо;
кость и фрагментарность подачи материала не остав;
ляют сомнения, что публикация сделана под давле;
нием обстоятельств. Каких? Трудно сказать. Воз;
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можно, газета испугалась грозящих ей судебных до;
могательств, нависающих темной тучей…

С другой стороны, что представляется более веро;
ятным, изданию дали возможность реабилитировать;
ся методом «творческого задания» — придумать для
Пущи эдакий супер;проект. И не какой;нибудь, а ком;
мерческий. Сегодня в национальном парке вращают;
ся очень большие деньги — зачем же тратить их так
же бездарно, как это делали до сих пор, не лучше ли
с размахом, с привлечением немалой читательской
аудитории!?

Как бы то ни было, журналисты «Комсомолки» в
Беларуси выполнили этот заказ, сосредоточившись
на том, чтобы сохранить лицо. Они сделали свое (на
этот раз очень грязное) дело технологично и «про;
фессионально», чтобы при этом можно было думать
о себе хорошо, даже очень хорошо. То есть, что б
там ни говорили, о чем бы ни спорили, — это нас мень;
ше всего касается. Вот мы, авторы Юлия Слуцкая,
Виктор Малишевский, Александр Конотоп (главный
редактор, его зам и фотокор) сначала съездили в
Пущу, д е й с т в и т е л ь н о  увидели там короеда;ти;
пографа — истинного пожирателя всемирного насле;
дия — и… «сделали» тему.

Затем пошел и сам «проект» — новогодний карна;
вал в заповедной Пуще: «Беловежские зубры ждут
Деда Мороза. Через пару недель он поселится рядом
с ними под 150;летней елью» (выпуск от 22 ноября
2003).

Рядовой читатель, конечно, не заметит подделки.
Я провел маленький опрос и легко убедился в этом.

Ну и славно. Чего еще можно хотеть от газеты слу;
жителям лжи!

Борьба за Пущу, однако, продолжается. Власть
скрывает правду, искажает факты, заметает следы
преступлений и недозволенных действий в отноше;
нии Объекта всемирного наследия. Эта власть упря;
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мо не признавала экологических угроз в Пуще (кро;
ме ветровалов, подкинувших дровишек на импорт;
ную высокопроизводительную лесопилку), игнори;
ровала и продолжает игнорировать принципы и тре;
бования Конвенции об охране всемирного культур;
ного и природного наследия и теперь предпринимает
всё, чтобы не допустить на территорию националь;
ного парка международных экспертов.

Сегодня в Пуще по существу приостановлена на;
учная деятельность. Все приоритеты в руках влас;
тей — держателей национального достояния. И дело
не столько в том, что Пущу рубят, пожирают ее Ве;
ликие остатки, паразитируют на больном и здоровом,
сколько в том, что н е  с п а с а ю т ,  не жалеют, не
собираются кончать.

В таком контексте позиция (скорее демарш) изве;
стной газеты выглядит как вызов своим коллегам,
всем тем, кто немалыми усилиями налаживал бело;
вежский информационный прорыв. Бутафорные на;
чинания, вроде «сказочных резных ворот» с домом
Деда Мороза, «куда дети будут приезжать как в сказ;
ку», — лишь чудовищный фасад, за которым траге;
дия Пущи, лунные ландшафты гигантских вырубок,
лицемерие и ложь власть придержащих. И вся пла;
нирующаяся новогодняя феерия на 15 гектарах леса
затевается на фоне падения Пущи как уникального
резервата в целом и серьезного заболевания одного
из «участников» представления — беловежского
зубра, в частности. Некоторых неугодных посетите;
лей, в том числе журналистов, сегодня в Пущу не
пускают, их преследуют и доследуют, устраивают
против них засады, погони и, как бывало, избивают.
Позвольте наивно спросить, господа;товарищи из
«Комсомолки» в Беларуси: как же традиции Василия
Пескова, старого «зеленого волка», умудренного
опытом российского коллеги по страницам Вашей
газеты? Или — каково нам всем перед образом не;
забвенного Дмитрия Завадского, трепетного правдо;
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люба и коллеги по независимому белорусскому цеху?
Напоследок — маленький штрих.
Хозяйство, основывающееся на принципах экс;

плуатации заповедного леса, само себе зарабатыва;
ет (как зарабатывают на панели), чтобы восстанав;
ливаться и воспроизводиться в том же порочном
виде. Вотчиной по лесопромышленным сделкам,
охотничьим турам и «конфискатным» операциям не
могут управлять профессора экологических наук,
здесь востребованы другие люди. Оказалось, востре;
бована — иже с ними — и демократическая «незави;
симая» пресса.

Грустная «сказка». Будем читать?

П О С Т С К Р И П Т У М .  Этот комментарий я адресую
Комиссии по профессиональной этике Беларускай
асацыяцыi журналiстаў, в которой имею честь со;
стоять, с просьбой рассмотреть его как факт, имею;
щий конфликтную подоплеку и непосредственное от;
ношение к профессиональной этике ее коллективно;
го члена. Этот комментарий я направляю также в из;
дательский дом «Комсомольская правда», ее главно;
му редактору и генеральному директору В. Сунгор;
кину (Москва).

Каб убачыць перспектыву,
трэба азiрнуцца назад
АДКАЗЫ НА ПЫТАННI КАРЭСПАНДЭНТА
ГАЗЕТЫ «НIВА» (БЕЛАСТОК) УЛАДЗIМIРА ЛАПЦЭВIЧА

Жнiвень 2003

У Л А Д З І М І Р  Л А П Ц Э В І Ч .  Што далi звароты гра�
мадскасцi ў Раду Еўропы i да Генеральнага дырэк�
тара ЮНЭСКА?

В .  Д Р А Н Ч У К .  Найперш мы назвалi рэчы сваiмi
iмёнамi, выказалi трывогу i заклапочанасць станам
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слыннага аб’екта. У першым выпадку прасiлi ўзмац;
нiць кантрольныя назiраннi за Пушчай, каб меха;
нiзмы заахвочання, у прыватнасцi Еўрадыплом,
працавалi тут супраць механiзмаў эксплуатацыi.
Другi зварот iнiцыяваў мiжнародную экспертызу
ЮНЭСКА з перспектывай разгляду пытання аб пе;
раносе Пушчы ў Спiс аб’ектаў сусветнай спадчыны,
якой пагражае небяспека.

Паводле iнфармацыi, якую мы атрымалi, наша пы;
танне некалькi разоў абмяркоўвалася на паседжан;
нях Камiтэта па сусветнай спадчыне i яго бюро. Зап;
рошвалiся афiцыйныя каментары: чым беларуская
ўлада тлумачыць свае пазiцыi. Я бачыў гэтыя камен;
тары — даволi звыклае камбiнатарства ўладаў, якія
хаваюць ад мiжнароднай супольнасцi рэальнае ста;
новiшча спраў і характар пагрозаў.

Наколькi я ведаю, сёння ў структурах па Сусвет;
най спадчыне ЮНЭСКА абмяркоўваюць праблему
больш аператыўнага назiрання за станам аб’ектаў
мiжнароднай апекi i больш адэкватных дзеянняў у
выпадку, калi спадчына пад пагрозай. Вядома, што
краiна, якая падпiсала Парыжскую канвенцыю, а
Беларусь падпiсала яе дзесяць гадоў таму, мусiць
сама апекавацца аб’ектам, аднак, гледзячы на Бела;
вежскую пушчу i гледзячы на адсутнасць дэмакратыi
ў краiне, гэтая праблема стаiць на повенькi рост. І
мiжнародная супольнасць не можа гэта не ўсведам;
ляць.

У нейкай меры мы прыспешылi прыезд адмысло;
вай мiсii ЮНЭСКА для манiторынгу стану Белавеж;
скай пушчы. Калi ён адбудзецца, яшчэ невядома, але
ў яго блiзкай магчымасцi можна не сумнявацца.

Абодва звароты мелi надзвычай вялiкi рэзананс у
прэсе. Праз СМІ ўдалося сцвердзiць важныя паняткi
ды iсцiны. Скажам, такiя, што без развiцця дэмакра;
тыi цяжка абаранiць нацыянальныя прыродныя каш;
тоўнасцi, нават роўню Белавежскай пушчы.
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У. Л. Якая пазiцыя ўладаў? Цi можна казаць,
што патрабаваннi грамадскасцi будуць пачу�
тыя? З iнтэрнету даведаўся, што нядаўна ў
мiжнародныя арганiзацыi, а таксама да беларус�
кага Прэзiдэнта звярнулiся старэйшыя жыха�
ры Пушчы.

В. Д. Тут некалькi пытанняў адразу. Улада ўжо не
мае аргументаў, здольных каго;небудзь у чым;небудзь
пераканаць. Таму не iдзе на дыялог, а ўпарта трымаец;
ца за сваё — абдзiрае i выбiвае Пушчу. Сённяшнiя
ўладары наважаныя толькi браць ад яе i нiчога не ад;
даваць. Дый што можна казаць? Лесазнiшчальны кан;
веер працуе як працаваў, планавыя высечкi як вялiся,
так i вядуцца. Па маiх звестках, гэта ўжо блiзка
150 тысяч кубаметраў за год! Можаце ўявiць, якi ант;
рапаген цiсне на Пушчу. Але гэтак сказаць — не ўсё
сказаць: пад гэтыя «аб’ёмы» мусiць прыстасоўвацца i
чалавек, i ўвесь працоўны калектыў, i сама так званая
прыродаахоўная ўстанова. Што з гэтага вынiкае, мы
бачым. Таму ўлада не дыскутуе тэму, карыстае аўта;
рытарнасць рэжыму i дзейнiчае нахабна, не зважаю;
чы. Правы, дадзеныя сённяшняму дырэктару пар;
ка, — гэта карт;блянш для чарговага герастрата.

Але сказаць, што ўлада нiчога не гаворыць, будзе
не зусiм дакладна. Паводле акцэнтаў у афiцыйнай
прэсе, можна прасачыць асцярожны, прымаруджа;
ны рух уладнай дырыжорскай палачкi. Вось гэтыя
акцэнты. Першы: жук;караед;тыпограф. Другi: вет;
равалы;ураганы. Трэцi: Пушчу заўсёды секлi, не
шанавалi, а сёння яна ўжо старая i «самазнiшчаецца».

Гэта спроба зняць з сябе адказнасць, i маральную,
i крымiнальную.

І былi два калектыўныя лiсты, пра якiя Вы згадалi.
Апошнi — яго падпiсалi за 200 пушчанцаў — кранае
сацыяльныя праблемы гэтай запаведнай тэрыторыi.
Справа не толькi ў тым, што ў вёсцы Камянюкi не
гараць вулiчныя лiхтары ды пустошацца людскiя се;
накосы. Пытанне глыбей. Стаўка на мясцовае, цi,
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лепш сказаць, карэннае насельнiцтва дала трэшчы;
ну, пачала катастрафiчна падаць. Гэта паказчык!
Мясцовым людскiм рэсурсам улада заўжды манiпу;
лявала, задабраючы i застрашаючы, а тут здарылася
так, што нiчога не засталося, апроч нагайкi —
звальненнi, уцiск, прынiжэннi.

Па просьбе пушчанцаў я асабiста займаўся распаў;
сюдам гэтых лiстоў, развозiў iх па сталiчных адра;
сах. Пасля вёў перамовы, лабiраваў. Што раблю i
цяпер. Гэта эксперымент, але я наперад ведаю: улада
не адгукнецца. Абсалютна замкнёнае кола, у чым я
вiнавачу найперш цяперашнi аўтарытарны рэжым i
персанальна прэзiдэнта А.Лукашэнку.

У. Л. Цi адгукнулiся на лiсты жыхароў Пушчы
мiжнародныя арганiзацыi?

В. Д. Пакуль не. Большасць уважлiва iх пачытала
ды паклала ў асобную папку. Я гэта сведчу. Магло
адгукнуцца АБСЕ: сiтуацыя ў Пушчы цалкам супа;
дае з мэтамi яе цяперашняй мiсii. Аднак i АБСЕ, i Прад;
стаўнiцтва ААН занадта асцярожныя, баяцца за свой
мандат. Мяркую, пушчанская праблематыка можа
адбiцца на iхнiх больш выгадных прыярытэтах у Бе;
ларусi. Мабыць, гэта тыя цяжкасцi, якiх мы папрос;
ту не бачым.

У. Л. І ўсё ж скажыце, што найбольш не зада�
вальняе сёння жыхароў Пушчы ў кiраваннi нацы�
янальным паркам?

В. Д. Гэта вельмi iстотны момант. Найперш, вiдаць,
грубае абыходжанне з iмi. Пушчанцы заўсёды тры;
малi сябе за самастойны шляхетны народ, а тут iм —
мат;перамат, пагрозы, караючая рука. Па;другое, на;
ват у параўнаннi з камунiстычным мiнулым, таксама
далёка не iдэальным у дачыненнях да Пушчы як ахоў;
най тэрыторыi, людзi бачаць вялiкi адкат. Адкат у без;
дань, бо ўсе кiрункi, па якiх iдзе Пушча, за нязнач;
ным выключэннем, — вядуць туды. Людзi гэта ўсе
разам адчулi. Іх лес калечыцца i дэградуе. Старыя
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плачуць: у што перайначылi Пушчу! Паўсюль крут;
ня, падлог, афёра. На паперы сусветная спадчына, а
на справе гандаль дабром. Для многiх стала вiда;
вочным, што палiтыка дзяржавы працуе супраць iх,
супраць iхняй асновы асноў — Пушчы. І нi iм, нi iхнiм
дзецям лепш не становiцца. Яны адчулi сябе заложнi;
камi на сваёй зямлi, iзгоямi сярод Вялiкага лесу.

 Каб убачыць перспектыву, трэба азiрнуцца назад.
Спакон мясцовае жыхарства жыло з Пушчы. Пушча
ахоўвала жыхароў, а жыхары старалiся зберагчы
Пушчу. Былi традыцыi, развiвалiся рамёствы, якiя
не шкодзiлi лесу, але дапамагалi жыць людзям. На;
прыклад, бортнiцтва — легенда Белавежы, сама гар;
монiя пушчанскага быту. Што мы бачым цяпер? Тра;
дыцый не засталося. Работа ў лесе — гэта эксплуа;
тацыя, пiларама, вытворчасць. Яшчэ паляваннi. Дзе
якi нацыянальны парк? Дзе якая навука? Закон? Я
ўжо не кажу пра мiжнародныя стандарты.

Еўропа навязвае экалагiчны турызм — хутчэй пра;
дукт глабалiзацыi, чым экалагiзацыi. Бо ўлада тут жа
з’арыентавалася: нарошчваецца iнфраструктура, ра;
стуць аб’ёмы будаўнiцтва, шчэмiцца капiтал, на пас;
таўках матэрыялаў «зарабляюцца» грошы i гэтак бяс;
конца.

Што ў рэшце рэшт мае насельнiцтва? Нiчога. Пра
людзей нiхто не ўспамiнае наогул. Лічы, няма праф;
саюза, iншых элементарных аб’яднанняў, якiя б даз;
валялi насельнiцтву хоць трохi ўнезалежвацца, тры;
маць альтэрнатыву перад уладай.

У. Л. Напрыканцы лiпеня Белавежскую пушчу
наведала адмысловая дзяржаўная камiсiя. Цi ёсць
якiя вынiкi?

В. Д. Камiсiю арганiзавала дэпутат парламента Марыя
Худая пад нацiскам грамадскай iнiцыятывы «ТЕRRА;
Канвенцыя» i тых лiстоў, пра якiя я ўжо казаў. Мушу,
дарэчы, паправiць сябе: гэта адзiная спроба з афiцый;
нага боку разарваць замкнёнае кола. Яшчэ не выклiк
рэжыму, але ўжо i не руцiна, не махляванне.
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Я назiраў за работай гэтай групы крыху збоку, бо
ў склад яе мяне не пусцiлi, i, хай сабе з вялiкай на;
цяжкай, ацанiў бы асобныя моманты як станоўчыя.
Члены камiсii ў большасцi схiляюцца да разумення
iснуючай тут небяспекi. У шэрагу выпадкаў тое, што
яны пабачылi i пачулi, супярэчыць шматгадовым зас;
пакойванням Кiраўнiцтва спраў прэзiдэнта. Аднак
чакаць iншых, больш iстотных вынiкаў было б занад;
та наiўна. Марыя Худая абяцала абмеркаванне праб;
лемы ў парламенце. Але я моцна сумняюся i ў гэтым.
Зрэшты, калi да гэтага дойдзе, пытанне, як заўсёды,
закране палiтыку i таму нават разуменне асобнымi
парламентарыямi стану спраў у Пушчы наўрад цi пе;
раважыць стаўленне прэзiдэнцкай адмiнiстрацыi да
«сваёй» гаспадаркi.

П А С Л Я С Л О Ў Е .  Інтэрв’ю друкавалася на старон;
ках «Нiвы» ў скарочаным пераказе, дзе Ўладзiмiр
Лапцэвiч прыканцы заўважае:

«Беларускiя эколагi дабiваюцца правядзення ў Бе;
лавежскай пушчы незалежнай экспертызы i разгляду
пытання аб пераносе Пушчы ў спiс Сусветнай спад;
чыны, якой пагражае небяспека. Калi Пушча апынец;
ца ў гэтым спiсе, то можна лiчыць, што мiжнародная
грамадскасць прызнае за варварскае стаўленне цяпе;
рашнiх беларускiх уладаў да ўнiкальнай вартасцi.

(...) Жыццё па;свойму вырашае праблему захаван;
ня Белавежжа. Можа, не ад добрага жыцця, аднак
зараз лесагаспадарчая прамысловасць на Падляшшы
значна меншая, чым за часамi ПНР. А заклiкi i заах;
вочваннi з боку ўладаў да аблясення прылегласцяў
i патрабаваннi Еўрасаюза да пераводу ўсёй  «поль;
скай» Пушчы ў абсалютна;запаведную верагодна зро;
бяць тое, што захаваецца не толькi ўнiкальнасць Бе;
лавежжа, але i пашырыцца яе тэрыторыя.

Будучым пакаленням грамадзянаў Польшчы зас;
танецца Белавежская пушча. А што застанецца наш;
чадкам цяперашнiх грамадзянаў Беларусi — дэгра;
даваны лес?»
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Пра сiтуацыю
ў Белавежскай пушчы.
In memorium
ПРЭС;РЭЛIЗ ГРАМАДСКАЙ ЭКАЛАГIЧНАЙ
IНIЦЫЯТЫВЫ «ТЕRRА;КАНВЕНЦЫЯ»
(ПАВОДЛЕ МАТЭРЫЯЛАЎ АПОШНЯЙ АФIЦЫЙНАЙ
ПРАВЕРКI, ЯКАЯ БЫЛА АРГАНIЗАВАНА
З IНIЦЫЯТЫВЫ I ПАТРАБАВАННЯ ГРАМАДСКАСЦI)

1 кастрычнiка 2003

Арганiзатарам паездкi ў Пушчу выступiла Камiсiя
па экалогii i прыродакарыстаннi Палаты прадстаўнi;
коў нацыянальнага сходу ў адказ на лiст i перададзе;
ныя матэрыялы грамадскай экалагiчнай iнiцыятывы
«ТЕRRА;Канвенцыя», што датычылi крызiснай
сiтуацыi ў Белавежскай пушчы. Працоўную групу з
лiку вучоных, спецыялiстаў лесу i прадстаўнiкоў
дзяржапарата ачольвала дэпутат Марыя Худая.

На сустрэчы журналiсты будуць падрабязна паiн;
фармаваныя пра ход i вынiкi праверкi, а таксама пра
высновы, якiя зроблены працоўнай групай i якiя ў
шэрагу выпадкаў супярэчаць шматгадовым заспакой;
ванням Кiраўнiцтва спраў прэзiдэнта (такiя заявы
рабiлiся да 2001 года). За дзесяць гадоў непадзельна;
га «дбання» ў Пушчы Кiраўнiцтва спраў адказваць не
збiраецца. З гэтага боку матэрыялы праверкi пада;
юцца цiкавымi.

Канферэнцыя прымеркавана таксама памяцi Здзiс;
лава Фелiксавiча Мураўёва, каардынатара грамад;
скай экалагiчнай iнiцыятывы «ТЕRRА;Канвенцыя»,
якi адыйшоў ад нас 7 верасня 2003 г.

Здзiслаў Фелiксавiч — ветэран запаведнай спра;
вы, шмат гадоў узначальваў адмысловы аддзел
Мiнпрыроды, адстойваў пазiцыi рэальнай, а не бута;
форна;iлжывай прыродаахоўнасцi на запаведных тэ;
рыторыях. Апошнiм часам вёў бескампрамiсную
перапiску з дзяржаўнымi ўстановамi, надзвычай
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дзейна падтрымлiваў iнiцыятывы «трэцяга сектару»,
быў сябрам i каардынатарам незарэгiстраванай
суполкi «ТЕRRА;Канвенцыя».

Маючы свой, альтэрнатыўны погляд на рэчы, ён
настойлiва дамагаўся праверкi нацыянальнага парка
«Белавежская пушча» кампетэнтнымi спецыялi;
стамi, ахвотна прапаноўваў свае паслугi ў якасцi гра;
мадскага дарадцы. У тым, што парламенцкая камiсiя
выехала ў Белавежскую пушчу, праверыла факты i ў
сваiх матэрыялах часткова адлюстравала сiтуацыю,
якая шмат у чым супадае з грамадскай, — несумнен;
ная заслуга незабыўнага i дарагога нам Здзiслава
Фелiксавiча Мураўёва. На жаль, ягоныя прапановы
i шматлiкiя настойваннi быць улучаным у склад пра;
цоўнай групы былi катэгарычна адхiлены арганi;
затарамi паездкi. Марыя Худая задаволiлася ягонай
грунтоўнай аналiтычнай даведкай i адмовiла З. Му;
раўёву прадстаўляць грамадскую iнiцыятыву. Неўза;
баве Здзiслава Фелiксавiча не стала.

Здзiслаў Мураўёў верыў у праўдзiвасць i прынцы;
повасць прэсы, ахвотна iшоў на кантакт з журналi;
стамi. З вялiкай адказнасцю рыхтаваўся да гэтай
прэс;канферэнцыi, чакаў яе як сапраўднай падзеi.
Спадзяваўся, што ягоная думка будзе пачута i запат;
рабавана...

Не кiдайцеся
ў абдымкi хiмераў
ДА КАЛЕГ;ЖУРНАЛIСТАЎ

15 снежня 2003

Паважаныя сябры!
На пачатку снежня я накiраваў у Выдавецкi дом

«Комсомольская правда» i ў камiсiю па этыцы
ГА «БАЖ» лiст, у якiм выказваю стаўленне да «пра;
екта» Кiраўнiцтва спраў прэзiдэнта як цалкам спе�
куляцыйнага i крывадушнага. Дасылаючы яго Вам,
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заклiкаю i прашу не далучацца да мiстыфiкацыi, як
гэта зрабiла i працягвае рабiць «Комсомольская
правда в Беларуси» i некаторыя iншыя выданнi.

Сёння, 15 снежня, згодна з планамi прэзiдэнцкiх
спраўнiкаў, першы дзень заезду «ў навагоднюю каз�
ку». Арганiзатары шоў разлiчваюць перш;наперш на
журналiстаў, на сродкi масавай iнфармацыi, якiя зро;
бяць «карцiнку» пад заказ, «раскажуць усёй краi�
не» (цытую газету «Труд в Беларуси») пра самага
добрага ў свеце Дзеда Мароза. Прасiў бы, калегi, пе;
расцерагчыся i не кiдацца ў абдымкi хiмераў. Пад
маскай Дзеда Мароза хаваецца ўсiм добра знаёмае
аблiчча.

Дзед Мароз вернецца ў Белавежскую пушчу, калi
яна стане аб’ектам годнасцi, а не месцам нацыяналь;
най ганьбы.

Гатовы да цеснага дыялогу.

Хутаранец
ІНТЭРВ’Ю НАТАЛЛІ КАЛЯДЗЕ
І МІКАЛАЮ ХАЛЕЗІНУ ДА ІХ АЎТАРСКАЙ РУБРЫКІ
«ПЕРСОНА»

Сайт WWW.сharter97.internet.org.
2003

— Вы нарадзіліся на хутары. Як гэта адбілася
на Вашым характары?

В. ДРАНЧУК. Хутар — гэта колішняя панская сядзі;
ба, па;тадышняму фальварак, які на пачатку стагод;
дзя купіў мой дзед Іван Ігнатавіч Рымашэўскі. Куток
гэты мае глыбокую гісторыю і звязаны з сярэднявеч;
ным Нясвіжам. Цяпер гэта проста хутар, наша рада;
вое гняздо, якое знаходзіцца ў адкрытай мясцовасці,
бачнае здалёк і яшчэ выглядае на каштоўную каралю
ў панішчаным навакольным пейзажы. Дзед быў за;
можным чалавекам: сёння землі, што належаць двум
калгасам, — гэта абшары, якія часткова належалі яму.
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На хутары я рос самым меншым, апроч мяне ў сям’і
былі брат і сястра. Выхаванне дзеда я сёння маю за
найвялікшы дар лёсу. Не толькі таму, што мог сябе
вольна пачуваць пад ягоным крылом, але і таму, што
гэта сфарміравала мае стасункі і светапогляд.

— Да якога ўзросту Вы там выхоўваліся?
В. Д. Мясцовая школа была васьмігодкай, таму я

выхоўваўся на хутары да дзевятага класа.

— Значыць, практычна да паўнагоддзя Вы
былі сельскім жыхарам?

В. Д. Я не магу назваць сябе сельскім жыхарам у
сённяшнім разуменні, таму што я — хутаранец. Гэта
розныя рэчы: жыць у вёсцы і жыць на хутары. Прад;
метны свет хутара, як і жыццёвы ўклад, вельмі ад;
розніваўся ад сельска;вясковага.

— Пазней Вам давялося пераехаць да бацькоў?
В. Д. Так, у мястэчка Гарадзею Нясвіжскага раёна.

Там працаваў мой бацька: спачатку бухгалтарам, за;
тым юрысконсультам на цукровым заводзе, маці на;
вучала ў школе. Але родным гняздом для мяне заста;
ваўся хутар. Нават калі ў 1969 годзе я паступіў на
факультэт журналістыкі БДУ, усе канікулы пра;
водзіў там, на ўлонні прыроды.

— Вучыліся добра?
В. Д. Хутчэй сярэдне — на «4» і «5», але бывалі і

«траякі», хоць вучыўся без праблем. Вася Драгавец,
мой зямляк, быў за старасту і не адзначаў пропускі,
калі я праседжваў тыя гадзіны ў бібліятэцы. А я мог
суткі прападаць у любімым аддзеле, аддзеле мастацт;
ва, альбо наогул з’ехаць на эцюды ў лес.

— — — — — Вы ў сабе спалучаеце некалькі іпастасяў:
экалогія, паэзія, жывапіс, журналістыка. У якой
паслядоўнасці гэтыя сферы з’яўляліся ў Вашым
жыцці?

В. Д. Напэўна, мастак з’явіўся найперш. Калі мець
на ўвазе мастака паводле ўспрымання свету. Я пачаў
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пісаць вершы і адначасна шмат маляваць — прыро;
ду, жывёл. Адзін празорлівы настаўнік неяк сказаў:
«Не пішы ты заметкі ў газету. Ты будзеш маляваць».
Але я яго не паслухаў. Я паступіў на факультэт жур;
налістыкі, і мастацкая адукацыя назаўжды застала;
ся прыгожай марай.

На трэцім курсе, калі трэці раз трэба было ехаць
«на бульбу», я пайшоў да дэкана з прапановай за;
мяніць мне гэтую павіннасць клопатамі па арганіза;
цыі маёй выставы. Ён паслухаў і згадзіўся. Я сабраў
усе свае малюнкі, зрабіў шмат новых, і такім чынам
мая першая выстава адбылася. Да мяне далучылася і
Наташа Лось, якая вучылася курсам вышэй і закон;
чыла выяўленчую студыю. Я быў самавукам, а яна
«прафесіяналам», майстрам паэтычных манатыпій.
Неяк Наташа мяне пахваліла, і тая пахвала была мне,
памятаю, найважнейшаю сярод іншых.

— — — — — Пазней сферы Вашых захапленняў папоўні�
ліся экалогіяй?

В. Д. Экалогія з’явілася яшчэ на хутары. Але я мушу
ўдакладніць, што не лічу сябе эколагам. Я — прыро;
даабаронца. Ёсць юрысты, а ёсць праваабаронцы. Так
і тут: ёсць эколагі, а ёсць прыродаабаронцы. Эколагі
— гэта ўсё ж такі навукоўцы, а прыродаабаронцы —
тыя, хто змагаецца за зберажэнне прыродных ася;
родкаў.

— І як праявілася гэтая схільнасць — абарон�
цы прыроды?

В. Д. Пачалося ўсё з маёй рачулкі, дзе я любіў бавіць
час, вудзіў рыбу, купаўся. Рэчка знаходзілася ў двух
сотнях метраў ад дому, я яе бачыў з ганку. Бачыў, як
яна разлівалася ўвесну, як неслася з горкі і пераліў;
на блішчэла. Калі пачалі праводзіць першыя работы
па меліярацыі, абмеры, я пацікавіўся, што будуць
рабіць з маёй рэчкай. Высветлілася, што яе павінны
спрасціць. Я напісаў свой першы ліст;зварот у абаро;
ну Гавязьнянкі, так звалі рэчку. Мне было тады тры;
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наццаць гадоў. Ліст я так і не паслаў. Калгасны бры;
гадзір пачаў адгаворваць мяне, перасцерагаў, што
будуць праблемы з кіраўніцтвам калгаса, — я пад;
даўся і не паслаў той зварот.

— — — — — Гэта было пачаткам?
В. Д. Так. Пасля шмат такіх эпізодаў было ў мяне на

вачах. Аднойчы наехала тэхнікі і мужыкі падпілавалі
нашу ліпу, пад якой стаяў дом і на якой гнездаваліся
буслы. Яна расла за садам, на мяжы хутара і калга;
са... Хутчэй за ўсё гэтыя цыркуляры ішлі з Масквы і
датычылі зачысткі ландшафтаў ад хутарскога «смец;
ця». Тады кіраўніцтва краіны лічыла, што ўсё павін;
на быць «роўненька», і нішто не можа замінаць трак;
тару з плугамі або сеялкай, а ворнай зямлі павінна
быць больш. Гэта не пакідала мяне абыякавым, і я
пачаў увязвацца ў розныя праваабарончыя акцыі.

— — — — — Атрымалася, што Вы прыйшлі да прырода�
абароны праз сваё, асабістае — праз «вашу рэч�
ку»,  «вашу ліпу»?

В. Д. Абсалютна слушна. Я ўжо адчуваў прыроду
як вартасць, як дар — не проста маю вартасць, але як
вартасць сусвету. Я разумеў, што замах на жывую
прыроду — гэта замах на прыгажосць, на каштоў;
насць.

Ля нашага хутара і сёння часта спыняюцца людзі,
каб адпачыць ці напіцца вады. Яны кажуць: «Як у вас
прыгожа! Добра, што такое месца захавалася.» Гэта
ўсё дзякуючы дзеду, які змог калісьці адстаяць ху;
тар. Яго ўвесь час хацелі ссяліць, казалі, што гэтыя
тэрыторыі трэба засяваць. А папросту, не супыняла;
ся ліквідацыя хутарской сістэмы, яе рэшткаў.

— — — — — Якая роля дзяржавы і асобы ў абароне пры�
роды?

В. Д. Роля дзяржавы сёння з’яўляецца вызначаль;
най не ў абароне прыроды, а ў яе вынішчэнні. Прад;
стаўнікі раённых інспекцый прыродных рэсурсаў



209

так і гавораць мне: «Мы займаемся тым, што абара;
няем прыроду ад самое дзяржавы». Але яны ж і ап;
раўдваюць дзяржаўныя злачынствы супраць пры;
роды. Гэта вядомая з практыкі сістэма падвойных
стандартаў. Сёння міністэрства прыродных рэсур;
саў і аховы навакольнага асяроддзя з’яўляецца га;
лоўным апраўдальным ведамствам па шматлікіх зла;
чынных дзеяннях з боку дзяржавы ў сферы прыро;
дакарыстання.

На вялікі жаль, роля асобы ў абароне наваколь;
ных асяродкаў нізавая. Сёння трэба змагацца як за
падвышэнне статусу экалагічнай праблемы, так і за
падвышэнне ролі асобы ў рашэнні прыродаабарон;
ных задач.

— Вы можаце прывесці прыклад якога�небудзь
дзеяння на падвышэнне ролі асобы ў абароне пры�
роды — як добры ўзор?

В. Д. Напрыклад, у нас ёсць старыя сядзібныя паркі.
Як правіла, імі ніхто не цікавіцца. Дзяржава магла б
даць пазыку чалавеку, які гатовы ўзяцца за аднаў;
ленне такога парка, ці пэўныя льготы — грамадскай
арганізацыі, якая наважыла яго адраджаць. Гэтыя
магчымасці можна знайсці ў тым жа экалагічным
бюджэце. Сёння мы, грамадскасць, не маем, бадай,
ніякага ўяўлення пра тое, на якія патрэбы ён траціц;
ца. А чыноўнікі ад экалогіі і фінансаў пільна ахоўва;
юць гэтую тайну.

— Вы былі ў розных краінах і ведаеце сітуацыю
там. Якая асаблівасць экалагічнай сітуацыі, што
склалася ў Беларусі?

В. Д. Унікальнасць нашай сітуацыі ў тым, што шмат
чаго мы яшчэ не паспелі згубіць, пусціць намарна. У
нас не было развітай індустрыі прыродазнішчэння,
папросту, не было казла ў агародзе. Лепш сказаць,
быў, але не ўзброены прадукцыйнай тэхнікай,
Husqvarnа�й пілой, напрыклад. Цяпер, на жаль, гэты
рынак наступае, і сітуацыя змяняецца ў горшы бок.
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Хочаце ведаць, хто сёння займаецца высечкай Бе;
лавежскай пушчы? Тыя, каго дырэктар нацыяналь;
нага парка наймае з Расіі і Украіны. Мясцовы чалаве;
чы фактар раптам стаў незапатрабаваны. Сотні ка;
рэнных «лесарубаў» — умоўна кажучы, бо сярод іх
ёсць і эканамісты, і праграмісты — адхілены ад рабо;
ты таму, што яны не паслухмяныя выканаўцы, хоць
ёсць і паслухмяныя, а людзі з прынцыпамі. Іх прын;
цып просты — Пушчу нельга бяздумна секчы, яе трэ;
ба захаваць. І яны не хочуць быць знішчальнікамі
хараства і багацця свайго «хутара», бо сама Пушча
для мясцовых лесарубаў такі ж хутар, як для мяне
маё радавое гняздо з рэчкай і ліпамі.

— Ці можна пазначыць экалагічныя праблемы
Беларусі двума словамі?

В. Д. Наўрад ці гэта магчыма. Але асабіста для мяне
гэтыя два словы — «вынішчэнне лесу». Наш галоў;
ны прыродны скарб — гэта ўсё ж такі лес. І яго вын;
ішчэнне сёння адбываецца на фоне, калі Акадэмія на;
вук спрабуе рэалізаваць праект «Зялёнай кнігі». У
нашым лесе яшчэ засталіся рэдкія дрэвастоі, прака;
ветныя раслінна;біялагічныя супольніцтвы – аба;
раніць іх ёсць нашым святым абавязкам. Гэтая кніга
магла б стаць першым механізмам абароны, але ўжо
шэсць гадоў, як гэты праект тармозіцца.

— Чым пагражае экалагічная праблема Бела�
русі самой Беларусі, Еўропе і свету?

В. Д. Беларусі пагражае страта натуральных эліт;
ных лясоў, багнаў, прыродных тэрыторый, якія ма;
юць культурную значнасць. Камерцыя на лясных
багаццях набыла неверагодныя маштабы, і працэс
гэты ўжо абсалютна не кантралюецца. І хоць такія
паняткі як ляснічы і егер засталіся, яны ўжо ў «сістэ;
ме» — іх купілі.

Безумоўна, вынішчэнне Белавежскай пушчы паг;
ражае Еўропе. Еўропа павінна ўцяміць, што Беларусь
з яе балотнымі абшарамі, зялёным поясам, які скла;
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даюць лясныя ўгоддзі, — гэта аазіс. Мы лічым, што
лес — гэта вытворца кіслароду, гэткі магутны бія;
сферны фільтр, а высвятляецца, што балота ў гэтым
сэнсе амаль на парадак больш эфектыўнае за лес, і
гэты факт ужо даказаны. Нашы лясы і багны — гэта
лёгкія не толькі Беларусі, але і Еўропы. Да асноўнай
праблемы дадаюцца: пахованні пестыцыдаў, старыя
тэхналогіі вытворчасці, апустыньванне зямель і лан;
дшафта, беднасць насельніцтва. Усе разам, гэтыя
праблемы могуць прывесці да катастрафічных на;
ступстваў і далёка за межамі. Працэс інтэграцыі на;
шых прыродных вартасцяў у еўрапейскія, светныя
трэба вельмі добра сабе ўяўляць, каб ацаніць страты
свету ад іх заняпаду ці вынішчэння, скажам, ад пагі;
белі Белавежскай пушчы. Пушча з’яўляецца знанай
каштоўнасцю і таму, што гэта ці не самы апошні вя;
лізны лясны масіў натуральнага паходжання — лес;
самасей, светны рэзерв, генатып.

— Існуюць нейкія планетарныя вартасці свет�
нага ўзроўню ў прыродзе. У які шэраг гэтых вар�
тасцяў Вы маглі б паставіць Белавежскую пуш�
чу?

В. Д. У шэраг тых светных каштоўнасцяў, якія за;
лучаны ў Спіс усясветнай прыроднай спадчыны. Бе;
лавежская пушча была першым прыродным аб’ектам
былога Савецкага саюза, які трапіў у гэты Спіс больш
як дзесяць гадоў таму. Ужо пазней у гэтым Спісе з’я;
віліся прыродныя аб’екты з Расіі ды іншых краін бы;
лого СССР. Польшча першай гэта зрабіла, занесла
сваю частку Белавежскай пушчы ў светны рэестр, а
паколькі Пушча з’яўляецца трансгранічным аб’ек;
там, наша краіна таксама была вымушана гэта
зрабіць. Нам папросту пашанцавала.

— Сёння экалагічная праблема з’яўляецца ці не
галоўнаю ў свеце. Як можна простага абыватэля
ўцягнуць у працэс прыродааховы і давесці яму,
што гэтая праблема найважнейшая?
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В. Д. Самы бяспройгрышны шлях — выхаванне дзя;
цей. У Гавязнянскай школе Стаўбцоўскага раёна я
вяду майстар;клас экалагічнай журналістыкі і ланд;
шафта. Нядаўна вывеў на экалагічную сцежку малод;
шых школьнікаў. Мы спыніліся на самай высокай
кропцы, і я ім проста сказаў: «Паглядзіце навокал,
як хораша!». Я прамаўляў нейкія простыя словы пра
гэтыя мясціны і бачыў, як глыбока яны западаюць у
чулыя дзіцячыя душы. Выхаванне праз любоў да пры;
роды — гэта і ёсць шлях да ўразумення сённяшніх
праблем. Але гаварыць з дзецьмі трэба цёплымі, шчы;
рымі словамі. Гэта накшталт рэлігіі.

— Экалогія — гэта канстанта ці дынамічна
зменлівы панятак?

В. Д. Прырода — гэта канстанта, а экалогія — паня;
так, які дынамічна мяняецца. Мне так здаецца. Выклікі
з’яўляюцца ўвесь час, да таго ж выклікі рознага кштал;
ту. Дзякуй Богу, што сёння па радыё зрэдчас можна
пачуць інфармацыю пра засмечанасць нетраў нашай
зямлі цяжкімі металамі. А колькі тэм не гучыць? І ў
гэтым, дарэчы, я бачу ці не самую вялікую правіну гра;
мадскіх няўрадавых арганізацый, з лексікону якіх
практычна зніклі ноты пратэсту. Сёння, калі нават
сказаць грамадскім арганізацыям: «вось табе трыбу;
на, вось мікрафон», — баюся, не будзе каму і што пра;
маўляць. Я маю на ўвазе жыццёва важныя рэчы.

— «Не будзе што»... А чаму так, з�за  чаго? З�за
непрафесіяналізму, боязі ці, можа, арганізацый�
нага браку?

В. Д. Вылучыў бы адно — з;за непрафесіяналізму.
Дакладней, з;за непрадметнасці, няздольнасці «агуч;
ваць» рэчы сваімі імёнамі. Трэба валодаць прадметам,
асабліва статыстыкай. А гэта цяжка даецца.

— Ствараецца грамадская арганізацыя пад ра�
шэнне экалагічных задач, атрымлівае фінанса�
ванне і вядзе непрафесіянальную работу?
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В. Д. Нярэдка іменна так: непрафесіянальную і не;
прадметную. Нейкая работа ёсць, але яна недаклад;
ная па выкліку. Напрыклад, колькі гадоў стаіць праб;
лема запаведнасці. У нас з’явіліся нацыянальныя
паркі, дзе ўкараняюцца антыэкалагічныя метады
дзейнасці ў выглядзе высечак, продажаў, паляван;
няў, і ніхто на гэта не рэагуе такім чынам, каб улады
адчулі. Нядаўна на Свіцязі прайшла сустрэча прыро;
даабаронцаў і эколагаў. Там ішла гаворка пра поўную
бяздзейнасць грамадскага зялёнага сектара адносна
гэтай праблемы. Выклік ёсць, а рэакцыі няма.

— Чыя дзейнасць на ніве абароны прыроды ў
свеце Вам імпануе?

В. Д. Ёсць запамінальныя прыклады. Як добры эпі;
зод, няхай і задаўнены — урад Ізраіля правёў пасед;
жанне міністраў на смеццезвалцы. Члены ўрада маглі
назіраць адну з праблем краіны літаральна ў сябе пад
нагамі.

У Швецыі вырашылі перанесці ветраныя электра;
турбіны ў мора, бо яны, на думку грамадскасці, псу;
юць традыцыйны ландшафт. На гэты конт пачаліся
дэбаты і доўжацца ўжо тры гады. Далучана прэса,
грамадскія арганізацыі і, вядома ж, прафесіяналы.
Гэта значыць, інструмент прыняцця рашэння заве;
дзены, і ён не спыніцца, пакуль праблема, як прад;
мет, не будзе вычарпана. Гэта ў рэшце рэшт і дасць
жаданы вынік. Пытанне будзе вырашана з улікам усіх
нюансаў.

— А ў нас?
В. Д. А ў нас калегія Міністэрства прыродных рэ;

сурсаў хутка чарговы раз будзе абмяркоўваць пы;
танне захавання біялагічнай разнастайнасці Бела;
вежскай пушчы. Пашлюць у Пушчу двух;трох чала;
век, там яны вып’юць каву;каньяк, трохі праветрац;
ца, вернуцца і напішуць даведку, адкарэктаваную ў
лепшых традыцыях Кіраўніцтвам спраў прэзідэнта.
Затым пройдзе абмеркаванне пытання з наборам ап;
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раўданняў, чаму ў Пушчы бедлам... Гэта руціна, мяр;
цвячына. Я не кажу пра маральны бок праблемы. Мне
асабіста імпануе жывая, прадметная, прафесіяналь;
ная работа. Ці гэта работа экспертаў Рады Еўропы,
ці гэта работа ўрада або няўрадавай арганізацыі.

— Значыць, некаму гэта выгодна?
В. Д. Гэта на руку лесапрамысловаму лобі, якім ста;

ла і Кіраўніцтва спраў. Іншага зацікаўленага суб’ек;
та я не знаходжу. Гэтым службам выгодна браць ад
прыроды, вяртаючы нейкі мізэр або наогул нічога не
вяртаючы. Для прыроды гэта балючы след, нават калі
ссечана адно дрэва. А для  Белавежскай пушчы гэта
ўжо трагедыя. А іх тут высякаюцца сотні тысячаў.

— Ці не значыць, што гаворкі пра высечкі ў
Пушчы наогул не можа быць?

В. Д. Высечкі дапускаюцца, але ў абмежаваных до;
зах і з хірургічнай асцярожнасцю; тут дарэчы ўзга;
даць аперацыйнае аддзяленне. У практыцы ж гэта так
званыя санітарныя высечкі, за якімі павінны стаяць
выключны прафесіянальны падыход, экалагічная
дакладнасць і ўзважанасць. Не толькі біялагічнага
кшталту.

Я наогул кажу пра Пушчу таму, што гэты прадмет
мяне цікавіць найперш. На жаль, сапраўдных дэба;
таў па Белавежскай пушчы ў нас ніколі не было, на;
ват блізка, іх тут жа «заразаюць». Гэта, калі можна
так сказаць, стратны рэсурс нашага грамадства. А
падобныя пытанні стаяць па Нарачы, па Беларускім
Паазер’і, па Налібоцкай пушчы...

Больш як дзесяць гадоў таму вырашылі запаведаць
Налібоцкую пушчу, але й па сёння гэтага не зрабілі.
Зразумела, яна інтэнсіўна высякаецца. І хто гэта
робіць? Дзяржава, лесапрамысловыя варацілы.

— Рашэнні адносна  высечак прымаюцца на
ўзроўні ўрада?

В. Д. Неабавязкова. Прыняцце такіх рашэнняў маг;
чыма і на ўзроўні аблвыканкамаў. Ды дзе заўгодна!
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Каму трэба, даўно скемілі, што ўсё можа скончыцца
ў адзін момант, і пакуль застаўся час, трэба скарыс;
тацца, схапіць без праблем. Як правіла, гэта карпара;
цыйны інтарэс — іншага не бачу.

     — Апішыце найгоршы прагноз развіцця экала�
гічнай сітуацыі ў Беларусі.

В. Д. Магчыма, гэта пытанне  вялікай дыскусіі, але
тое, што лясы мы губляем, несумненны факт. Я бачу
гэта наўзвоч, нават на сваім, хутарскім узроўні, чую
гэта ад людзей, якія адпачываюць у сябе ў вёсках і з
кожным годам бачаць змены да горшага. Летась яны
яшчэ бачылі перад вокнамі лес, а сёлета ўжо — су;
седнюю вёску. Лясы радзеюць, мізарнеюць, драўні;
на вывозіцца як стратэгічны тавар у напрамку бліжэй;
шай чыгуначнай станцыі, а цэлыя біялагічныя су;
польнасці спусташаюцца — вось вам тыповая тэн;
дэнцыя.

Мы можам страціць лес, як страцілі 80 адсоткаў
рэчак. Бо толькі 20 адсоткаў іх засталіся адносна
некранутымі — неканалізаванымі і неасушанымі.
Калі не ўзяцца за галаву, не спыніць рабаўніцтва, мы
згубім лясы і, па маіх разліках, гэтая праблема вос;
тра паўстане ўжо гадоў праз дзесяць;пятнаццаць.

— Хто яшчэ адказны за вынішчэнне лясоў?
В. Д. Лесапілка ў Белавежскай пушчы магла і не

з’явіцца, калі б банк праявіў належную карэктнасць
у адносінах да Пушчы як да рэзервата. Але банкі крэ;
дытуюць такую дзейнасць як «прагрэсіўны» кірунак.
Наколькі прагрэсіўны, мяркуйце самі. Крыху задаў;
нены прыклад: дзякуючы высокапрадукцыйным
пілам (атрыманым хутчэй за ўсё праз сістэму банкаў;
скага крэдытавання), за адну ноч у Бабруйскім раё;
не было спілавана 20 дубоў. Яны былі вомегам выве;
зены, а «справа», як мне казалі, хутка прыпынена.

— Паспрабуйце апісаць найлепшы прагноз раз�
віцця экалагічнай сітуацыі ў Беларусі.
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В. Д. Цудоўнае пытанне, адкажу з задавальненнем!
Найлепшы прагноз – калі мы станемся часткай Эў;
ропы і скажам пра свае вартасці. Разам з тым Бела;
русь павінна ініцыяваць цікавыя еўрапейскія пры;
родаахоўныя акцыі. Нам наканавана вярнуцца да
сваіх прыродных каштоўнасцяў і прадэманстраваць
свету, што ўмеем іх зберагаць. Напрыклад, Белавеж;
ская пушча павінна стаць аб’ектам навуковага ту;
рызма. Не экалагічнага, а менавіта навуковага. Дос;
вед ЗША, іншых краін паказвае, што нават экалагі;
чны турызм не такі бяскрыўдны для запаведных тэ;
рыторый, стымулюе развіццё інфраструктуры, і ў
выніку маем вытоптванне відаў замест «пяшчотна;
га дотыку». Навуковы турызм прадугледжвае іншыя
мэты: правядзенне сумесных праектаў з міжнарод;
нымі навуковымі арганізацыямі на захаванне  і раз;
віццё біялагічнага патэнцыялу нашых рэзерватаў.

— Якія тры першыя законы Вы ўнеслі б для
прыняцця іх парламентам, калі б сталі дэпута�
там?

В. Д. Першы закон, ці нейкі іншы прававы акт — а б
с т ы м у л я в а н н і  э к а л а г і ч н а й  д з е й н а с ц і
ў  т р э ц і м  с е к т а р ы .  50 % усяго экалагічнага
бюджэту, лічу, варта аддаваць грамадскім арганіза;
цыям, у якіх працуюць энтузіясты;прафесіяналы. Але
напачатку трэба запэўніцца ў працаздольнасці  той
або іншай экалагічнай арганізацыі шляхам маніто;
рынгу і затым сярод лепшых праводзіць тэндэр, вык;
лючаючы права на памылку.

Другі — н а  п а л я п ш э н н е  я к а с ц і ,  а р г а �
н і з а ц ы ю  і  а б а р о н у  л а н д ш а ф т а .  У нас
вельмі неарганізаваны ландшафт. Як паводле забу;
довы, так і зместу ўтрымання. Гэтае пытанне павінна
рэгулявацца законам. Паглядзіце на Еўропу: хіба там
убачыш столькі  занядбаных асотава;лапуховых за;
куткаў, як у нас! Мы прызвычаіліся, не бачым гэтага
вэрхалу за сваім плотам. Па старой панскай сядзібе,
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якая калісьці была ўзорам арганізаванага пейзажна;
паркавага ландшафта, ходзяць трактары з прычэпамі,
будуюцца склады пад ядахімікаты, збіраюцца плой;
мы бамжоў... І гэта доўжыцца гадамі, дзесяцігоддзямі.

Трэці закон — н а  ў з м а ц н е н н е  а б а р о н ы
з а п а в е д н ы х  т э р ы т о р ы й .  Тут я зрабіў бы
акцэнт на тое, што запаведныя тэрыторыі існуюць не
толькі для таго, каб іх абараняць і берагчы, але, на іх
жа прыкладзе, абараняць і шанаваць тое, што за іх
межамі.

А яшчэ я ўнёс бы на разгляд і прасіў бы прыняць
М і ж н а р о д н ы  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  як самага вялікага натураль;
нага лесу Еўропы.

— А якія тры першыя пастановы Вы падпісалі
б, калі б сталі міністрам аховы прыродных рэсур�
саў?

В. Д. «Аб пераатэстацыі кадраў раённых і абласных
службаў аховы прыроды», «аб прыродаахоўнай
міліцыі» і «аб заахвочанні грамадскіх экалагічных
ініцыятываў».

Што да большасці экалагічных законаў, то няхай
застаюцца як ёсць. Але да іх патрэбны дзесяткі акту;
альных каментароў, якія не дазволяць трактаваць
законы так, як гэта з рукі выканаўчай уладзе.

— Сёння па двух беларускіх каналах можна ба�
чыць сацыяльныя ролікі з заклікамі пра беражлі�
выя адносіны да прыроды. Якое Вашае стаўлен�
не да іх?

В. Д. Там добрыя кадры і добрыя словы, а сюжэты
моцна фальшывяць. Гэта, безумоўна, двайны стан;
дарт. З аднаго боку мы бачым, што робіцца з нава;
коллем, з другога — міністэрства, якое апраўдвае
экалагічныя злачынствы, замаўляе тэлебачанню та;
кую двурушную рэкламу. Выглядае вельмі цынічна,
па;фарысейску.
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— Якая роля сям’і ў Вашай дзейнасці?
В. Д. Сям’я трывае і разумее мяне. Трываць, разуме;

ючы, — ці не галоўная падтрымка і дапамога. Калі я
выдаваў газету ў перыядычным рэжыме, гэта былі
сапраўдныя выпрабаванні, мне дапамагалі жонка і
сын. Паводле духу, яны такія ж хутаранцы, што і я.

— Вы займаецеся праблемамі Белавежскай
пушчы, а Ваш сын — адзін з лідэраў Беларускіх
Зуброў. Гэта не выпадкова?

В. Д. Думаю, што не выпадкова. Памятаю яго дзіця;
чыя сачыненні на тэмы, блізкія Белавежскай пуш;
чы, яны былі вельмі добрыя. У ім ёсць змагар, ваяўнік
і ёсць прыродазаступнік з пачуццём справядлівасці.
Аднойчы ў дзяцінстве Цімох вярнуўся з рыбалкі стра;
шэнна засмучаны. Высветлілася, што ён сутыкнуў;
ся з актам браканьерства. І гэта яго моцна ўзрушы;
ла. У той момант я ўбачыў у ім сябе.

— Што для Вас беларускі татэм: бусел, вавёр�
ка, зубр?

В. Д. Я пакідаю зубра — як найбольш варты сімвал
ідэнтытэту Беларусі. Хоць сёння добра вядома, што
наш лясны асілак хварэе, у яго парушана імунная
сістэма. Мяркую, хваробу зубра як татэма Беларусі
карысна звязваць з хваробай нацыі. Бо гэта не штуч;
ная сувязь. Мы павінны змяніць сваё стаўленне да
зубра і месцаў яго сялібішча, тады зменіцца і наша
жыццё.
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З дзённікаў
Унікальнасць Пушчы як сродка пекнаты і чалаве�
чага ўлюбавання дагэтуль незапатрабаваная.  Яна
папросту ігнаруецца на ідэйна�палітычным узроўні.
На мове прыроды сёння гавораць адзінкі.

Дыскусія, свабодны абмен думкамі не ў жарт
пужалі трымальнікаў Спадчыны. Прэвентыўныя
захады «па недапушчэнні», іх памеры і сплана�
ваныя дзеянні (цяжка ўсё пералічыць) яскрава
сведчылі, наколькі непажаданая тут альтэр�
натыўная думка, незалежны погляд на сапраўдны
стан сённяшняй Пушчы, непасрэдны кантакт з
міжнароднымі экспертамі.

Паміж намі быў дрот. Нябачны як радыяцыя. На
які натыкаешся розумам, а не целам. Птушыным
розумам. Можа, едучы сюды, у Белавежскую
пушчу, і трэба было б забыцца, што ты чалавек. І
глядзець навокал іншымі вачыма, разумець і
адчуваць іншую цывілізацыю, іншую культуру...
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*** Дацкі фонд

*** Подпіс Шушкевіча

*** Думка Сушчэні

*** Вялікая рыбалка

*** Здзіслаў Мураўёў

*** Худая ў Пушчы

*** БелаПАН

*** «ТERRAEКанвенцыя»

*** Фас! Трымай джына!

*** Дом Смактуновічаў

*** Роспач Парфёнава

*** Місія ЮНЭСКА

*** Шчасны, Лучкоў і інш.

*** Рэзалюцыя SOS

*** Фактар пагрозаў

*** Цывілізацыя – чыя?

*** Ведаю, перакананы...



221

2001
ЛІПЕНЬ

*** З групай акадэмічных вучоных, палітолага ды
жанчыны з міністэрства прыроды кіруем у Пушчу. Я
скарыстаўся шчаслівым выпадкам, запіхнуў у мікра;
аўтобус ровар;складанец — і цяпер бясконца ўдзяч;
ны гаспадарам рэйса, найперш дырэктару Інстытута
М.Нікіфараву, за гэтую дарогу, што скарачаецца з
кожнай хвілінай. Вечарам, яшчэ да захаду сонца,
будзем у Пушчы, я перасяду на свае колы і праз дзе;
сятак кіламетраў апынуся ў лясной вясковай глушы,
дзе маю заначаваць. Раніцай вярнуся на цэнтральную
сядзібу нацыянальнага парка, тут распачнецца бела;
руска;полькі семінар, прысвечаны пытанням раз;
віцця экаадукацыі і экатурыстыкі ў Пушчы. Аргані;
затар — дацкі фонд, які збіраецца адпусціць на гэтыя
мэты значныя сродкі.

*** Раніца ў сонцы і без спякоты. Дванаццаць кіла;
метраў скрозь лес, але ні грама стомы. Бадзёрасць і
абуджанасць. Ніякія багатыя інтэр’еры не параўналь;
ныя з тым, што схоплівала вока ў лясных прыдарож;
ных шатах. Імпрэсія колераў. Найцудоўны пленэр.

Ледзь паспеў да пачатку.
На адкрыццё запрошаны і генеральны дырэктар.

Яму першаму даюць сказаць. Гаворыць шэра і неціка;

2001–2004
Запісы, ліставанне
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ва. Словы без думак. Тое не дзіўна. Ён гаспадарнік і
лесанарыхтоўшчык. Выглядае, што яму ўсё роўна —
ёсць экалагічны турызм ці няма. У яго іншыя ўста;
ноўкі, іншыя мэты і вартасці.

Калі большасць адгаварылася, прашу слова і я. Тое,
што прапануе фонд, — гэта небяспечная гульня.
Звяртаюся да Стэфана, ачольніка семінара, які пры;
ехаў з Даніі: вы наўзвоч не бачыце нашых умоў —
калі збіраецеся размяшчаць праект, дык азірніцеся
навокал, хоць пацікаўцеся. Кругом высечкі, эксплу;
атацыя, адсутнасць навукі. Альтэрнатыва адпрэчва;
ецца, дыялог ігнаруецца. Пры гэтакім становішчы га;
варыць пра экалагічны турызм, не рэагаваць на
дзікунства, на відавочны тэрор — амаральна.

Чакаў выступлення М.Нікіфарава. Нічога новага
ён не сказаў. Знаёмы выбар пазіцыі: пры ўсялякім
раскладзе такія праекты нам патрэбны. Маўляў, на
эмоцыях нічога не зробіш, даводзіцца выбіраць. Слу;
хаючы шаноўнага Міхала Яфімавіча, на жаль, так і
не змог паверыць, што гэта гаворыць вучоны;эколаг,
дырэктар акадэмічнага Інстытута. Хто заўгодна —
менеджэр, каардынатар, лабіст... Можа, нават тале;
навіты, мудры, але... Дзе ж навука, навуковая думка,
аналітычны погляд, дыягназ цяжкага стану? Павод;
ле якіх, чыіх правілаў гэтая ўся гульня, гэты размен
і гандаль?..

Дый што навука, калі ўжо трэба глядзець на арты;
кулы Крымінальнага кодэксу. Справа ўперлася ў
цвёрды грунт — пашкоджанне запаведных багац�
цяў краіны...

Мае развагі перабіў былы генеральны дырэктар
парка Яўген Смактуновіч. Ён нечакана ўзяў слова,
калі ўсе, здавалася, выказаліся і кароткая паўза паг;
ражала сканчэннем дыскусіі. Ён вельмі слушна
ўспомніў пра мясцовы рэсурс, на які, маўляў, пера;
важна і трэба рабіць стаўку замежным спонсарам.
Ёсць вельмі шмат энтузіястаў, сказаў Жэня, — і ся;
род ляснічых, і навуковых супрацоўнікаў Пушчы,
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якія тут, на месцы, у сябе дома, здольныя разгарнуць
шырокае поле дзейнасці на прыродазберагальным і
культурна;адукацыйным кірунку. «З падтрымкай
грантаў і пры належных умовах беларускі бок мог
бы даволі хутка дабраць адпаведнага ўзроўню, які
сёння маюць калегі на польскім баку. Мы маглі б
вельмі цесна і плённа працаваць з суседзямі на ка;
рысць адной Пушчы і хацелі б на гэта разлічваць».

Яўген двойчы выразна падкрэсліў, што замежныя
грантадаўцы не зробяць памылкі, калі будуць зна;
ходзіць выканаўцаў з ліку работнікаў парка, «якія
працуюць тут дзесяцігоддзі, прыраслі  да гэтых праб;
лем і да гэтай зямлі і не здрадзяць ідэі захавання Бе;
лавежскай пушчы».

Я разумею Смактуновіча. Тое, што ён кажа, варта
асобнага «круглага стала», нават больш. Аднак яго;
ны заклік не будзе пачуты ні калегам з Даніі, ні
бліжэйшым калегам з Акадэміі навук. Гэта для іх, як
кажуць, надта агульнае пажаданне. Ёсць пэўныя пра;
цэдуры і тэхналогіі, на якія толькі і можна разлічваць,
каб таго дамагчыся, але... не ў нашай краіне. Пры;
намсі, паслугі пушчанцаў на карысць Пушчы не хут;
ка будуць запатрабаваныя. Аўтарытарнае кіраванне
ў асобе прэзідэнцкіх спраўнікаў бачыць тут для сябе
і сваіх інтарэсаў вялікую пагрозу: стварэнне ў Пуш;
чы незалежных працоўных месцаў, развіццё некант;
раляванага ўладамі прафесійнага сектару, што асаб;
ліва палохае ўладную бюракратыю, разгортванне
альтэрнатыўных гуманітарных праектаў насуперак
звыклым, прамыслова;нарыхтоўчым. Таму развіцца
ў Пушчы грамадскаму сектару так проста не дадуць.
Будуць глушыць, душыць, ставіць розныя пасткі ці
прыкормліваць румяным рэжымным пернікам...

У заключным слове Стэфан не адгукнуўся на асоб;
ныя рэакцыі залі і павёўся надзвычай прагматычна.
На жаль, Захад глядзіць на Пушчу так, як яму хочац;
ца, а не так, як вымагае дыягназ.
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2002
ЧЭРВЕНЬ

*** Зварот незалежнай грамадскасці да ЮНЭСКА
падпісалі ці не ўсе, да каго я звяртаўся. Спачатку тэ;
лефанаваў, затым хадзіў па кватэрах, офісах, кабіне;
тах, даводзіў пра мэты. Бадай, кожны патэнцыйны аў;
тар крыху напружваўся: нешта раіў і адразу прапано;
ўваў або ўдакладняў. Станіслаў Шушкевіч, напрык;
лад, па некалькіх пазіцыях запярэчыў. Лепш сказаць,
хацеў перасцерагчы «слушную ініцыятыву» ад крайніх
поглядаў і «лішніх эмоцый». Асабліва, як я зразумеў,
яму імпанавалі прозвішчы двух навукоўцаў, знаўцаў
праблемы, якіх, ён гэта бачыў, сярод падпісантаў не
было. Я прыкметна загарачыўся і пры поўным маў;
чанні Станіслава Станіслававіча сказаў маналог «пра
навуку» і яе месца сёння пад... венікам улады. Сказаў,
што на гэты раз, каб пачынаць кампанію, мне дастат;
кова аднаго знаўцы — Уладзіміра Апанасавіча Дацке;
віча, арнітолага і жыхара Пушчы, меркаваннем якога
даўно даражу і наўрад ці памяняю на дзесятак навуко;
вых дактароў са сталічнай прапіскай. Нехта, даводзіў
я, ноч ці дзве пераначуе ў Пушчы, пачокаецца з на;
чальствам у мясцовым рэстаране — і ўжо з’яўляецца
на свет гэткім свяцілам пушчанскай навукі. Такое, на
жаль, здараецца. Іншая справа, жыць у самой Пушчы,
бачыць праблемы на свае вочы, маючы вялікі пара;
ўнальны досвед, і пры гэтым не баяцца гаварыць праў;
ду. Дык каму я павінен верыць найперш? — свой мана;
лог я закончыў вялікім пытальнікам.

«Добра, падпісваюся», — рашуча сказаў Шуш;
кевіч.

Але тут ужо я паспяшаўся запэўніць яго. Маўляў,
да Сушчэні абавязкова пайду і ягоную думку паслу;
хаю.

Мне, і праўда, цікава было пачуць, што скажа ве;
тэран біялагічнай навукі, запэўніцца ў адэкватнасці
сваёй пазіцыі праз ягоны акадэмічны досвед. Най;
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перш я сам адчуваў адказнасць за кожнае слова ў
калектыўным пасланні.

Сушчэня сустрэў сухавата, амаль бясслоўна. Пас;
лухаў уважліва, не перабіваючы. Пасля ўсяго, што я
сказаў і што ён прачытаў у звароце, настала працяг;
лая паўза. Я выразна гэта адчуў, здавалася, акадэмік
даваў мне магчымасць падгадаць, якой будзе яго рэак;
цыя, першая прамоўленая фраза. Я не мог здагадацца.

«Шлях у навуцы, які я прайшоў разам з Пушчай,
даволі вялікі, — старанна падбіраючы словы, сказаў
Леанід Міхайлавіч. — І ў часе, і ў спробах запаведан;
ня, і ў пошуках новых рашэнняў. Але на ўсіх этапах
я пацярпеў паражэнне».

Апошняя фраза мне падалася асабліва значнай і
вельмі да месца. Нотка спавядальнасці ў першых сло;
вах абнадзейвала. Водгук акадэміка выглядаў на спла;
наванае інтэрв’ю; гэта, аднак, магла быць і поўная
імправізацыя: прадмет гаворкі цалкам займаў сураз;
моўца, быў яму вельмі блізкі.

«Была спроба, — прадоўжыў Сушчэня, — ства;
рыць на базе Белавежскай пушчы інстытут лесу. Не
ўдалося. 80–90;я гады: змаганне за новы годны ста;
тус Пушчы. Былая ўстанова, так званая запаведна;
паляўнічая гаспадарка, рэзала свядомасць. Супярэч;
насць рабілася відавочнай. Навука ўпарта стаяла на
запаведніку. Улада баялася гэтага і на такі варыянт
не пайшла. Атрымаўся нацыянальны парк. Ідэя пар;
ка — на месца запаведніка — лёгка прасочвалася па
кіраўніцкіх структурах. За прыняццем гэтага рашэн;
ня стаяла не што іншае, як выкарыстанне рэсурсаў
Пушчы з дапамогай новых магутнасцяў. Наступны
наш крок добрай волі — стварэнне транснацыяналь;
нага Белавежскага біясфернага запаведніка. Ізноў
параза. Улады і гэтую спробу сустрэлі ў штыкі. На;
ўмысна, загадзя, планамерна расправіліся і з наву;
кай. Надоўга ці не, сёння Пушча развіталася з сур’;
ёзнымі даследваннямі. Навуковы аддзел ёсць і яго
няма, ён даведзены да апошняй мяжы».



226

Акадэмік перавёў позірк за акно, дзе лашчыўся
сонечны поўдзень, прымоўк. Праз хвіліну паўтарыў
сваю нялёгкую выснову: «Навука як вымерла ў Бела;
вежскай пушчы».

Суразмоўца заставаўся суровым і засяроджаным.
«Быў вялікі снегапад — не памятаю, які год; пад

выглядам расчыстак тады пачаліся беспрэцэдэнтныя
высечкі Пушчы. Варварскае асваенне драўнінных
запасаў пачало набіраць шалёныя тэмпы, яно і дагэ;
туль не скончылася, — усё працягваецца».

Пра сённяшнія высечкі Леанід Міхайлавіч ведае з
прэсы і не сумняецца ў іхняй праўдзівасці. Прыгад;
вае такі эпізод з пушчанскай хронікі — як на продаж
тонамі высмоктвалі бярозавы сок. У навукі ніхто не
пытаўся. Якія дыскусіі тут маглі быць?

Яшчэ адна «зацемка» з біяграфіі вучонага, калі на
даследзіны ў Пушчу былі арганізаваны гідралагічныя
атрады. «Я, тады яшчэ малады навуковец, сарваўся
на другой экспедыцыі, — успамінае Л.Сушчэня. —
Знаходзім нейкі прыстанак або ставім намёт, пачы;
наем работу. Прыязджае дырэктар або ляснічы. «Уб;
ірайцесь! Каб духу тут вашага не было...»

«Развіваць навуку ў такіх умовах было склада;
на», — зрабіў выснову былы прэзідэнт Акадэміі на;
вук.

На заўвагу, што навукоўцы сёння часцей адмоўч;
ваюцца, чым падаюць голас на абарону прыроды,
Сушчэня адказаў за сябе: «Я ўжо стаў песімістам...»

Раней Белавежская пушча, нягледзячы на пера;
шкоды чыноўнікаў, вабіла навукоўцаў з усяго Саю;
за, мяркуе вучоны. Гэта было надзіва прыцягальнае
месца — крыніца доследнай дзейнасці на выбітных
прыродных пляцоўках, якіх і ў свеце няшмат. «Сён;
ня спецыялісты рэдка едуць туды. Абстаноўка тры;
вожная, падыходы спрэс утылітарныя — цяпер там
не вучонаму працаваць, — са шкадаваннем сведчыць
Леанід Міхайлавіч і дадае: — На чале Мінпрыроды
пастаўлены далёкі ад складаных пытанняў чалавек
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— ён бачыць задачу не ў ахове, а ў максімальным вы;
карыстанні рэсурсаў прыроды».

Падсумоўваючы гаворку, акадэмік прыгадаў ста;
тыстычную звестку з замежнага часопіса 20;гадовае
даўніны: калі б усе лясы Германіі пусцілі пад нож на
скарыстанне і перапрацоўку, з гэтага атрымалі б 17
мільёнаў нямецкіх марак. Калі ж ацэньваць экалагіч;
ную каштоўнасць гэтага лесу як жывога дрэўнага
покрыва — кошт выгоды сягаў бы сумы ўтрая боль;
шай — 50 мільёнаў марак.

«Слушна ўсё вы пішаце...» — закончыў Сушчэня і
падаў мне старонкі нашага паслання.

Думка пра тое, каб акадэмік паставіў свой подпіс,
не турбавала мяне. Было дастаткова пачутага.

Вечарам паспрабаваў звязацца з Шушкевічам. На
жаль, безвынікова, тэлефоны маўчалі. Сеў у крэсла і
з асалодай, старонка за старонкай пагартаў на пер;
шае знаёмства кніжку Станіслава Станіслававіча
«Неакамунізм у Беларусі», якую ён падпісаў мне —
«высокадасведчанаму абаронцу Белавежскай пушчы
на ўспамін пра сустрэчу 25 чэрвеня 2002 года». Пры;
маю ацэнку як аванс, як нашы спадзяванні на лепшае
ў сваёй Бацькаўшчыне.

ЖНІВЕНЬ

*** Улада нарэшце агучыла чарговы эксперымент,
які яна збіраецца ажыццяўляць на ўлонках Белавеж;
скай Пушчы. У найстарэйшым лесе Еўропы будзе рас;
пачата будаўніцтва трох вадасховішчаў з далейшым
зарыбленнем іх дзеля прыцягнення сюды турыстаў
(БТ, 11 жніўня 2002).

У свядомай часткі грамадства, якая не страціла
пакуль пачуцця такту і кантролю над тым, што адбы;
ваецца ў краіне на яе ахоўных тэрыторыях, гэткае
рашэнне выклікае абурэнне і пратэст. Мы ўжо даўно
з’яўляемся сведкамі паляўнічых тураў у Белавежскім
лесе пад выглядам экалагічнага турызму, цяпер вось
мусім назіраць асвойванне Вялікага лесу з перспек;
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тывай яго «рыбаёмкіх» вартасцяў, так мовіць, разгар;
нення тут «вялікай рыбалкі».

Дарэчы, гэтае разгарненне ўжо пачалося. Візіт Ель;
цына ў Белавежскую пушчу на пачатку лета адкрыў
гэтую перспектыву. З вудай на беразе возера Ляцкія
ён праседзеў да адзінаццаці раніцы. Пакуль маскоўскі
дачнік чакаў лепшага клёву, каровы суседняй вёскі на
ўвесь свет рыкалі, чакаючы, калі іх выпусцяць з хля;
воў. І толькі тады, калі вялікая рыбалка скончылася і
маскоўскі саноўнік  пакінуў бераг возера, пушчанскіх
рагуляў выпусцілі на пашу. Мне расказалі пра гэта
жыхары Ляцкіх; яны ж, пасмейваючыся, давялі і той
факт, што «пад дзедаў кручок» напярэдадні ўкінулі
тону рыбы. Што гэта не байка, я больш чым перакана;
ны: дагаджаць высокім чыноўным гасцям тут заўсёды
ўмелі — што да «бацькі» і што за ім.

Вялікая рыбалка — чарговы эксперымент, яшчэ
адна авантура, за якую Пушча заплаціць станам свай;
го здароўя. Шлях да яе пагібелі стане яшчэ карацей;
шы, хоць бы таму, што ўпускаецца час — ратаваць
Вялікі лес належыць сёння і неадкладна. Толькі з да;
памогай homo sapiens, ягонай шчыльнай апекі маг;
чыма змяніць тэндэнцыі заняпаду.

Вучоныя чакаюць нейкага асобнага «дзяржзака;
зу» на даследванні ў Белавежскай пушчы, наіўна ду;
маючы (або дзеля апраўданняў перад сумленнем),
што ўлада раптам возьме ды раскашэліцца на… камп;
рамат супраць самой сябе. Ніколі. Простая рэч —
любое навукова;даследчае ўмяшанне ў арганізм Пуш;
чы прама ці ўскосна будзе выкрыццём вялікага лан;
цуга злачынстваў супраць прыроднай спадчыны. Ула;
да гэтага не хоча, перастрахоўваецца як можа і ўся;
ляк адразае доступ сур’ёзнай навукі ў нацыянальны
парк. Тым часам глумішча з Пушчы не перапыняец;
ца, толькі калейдаскапічна мяняе выгляды і адценні.

*** Вечарам вырашыў праехацца на ровары ў бок
возера Ляцкія. Зусім выпадкова з’ехаў на новенькую,
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старанна адпрасаваную асфальтаўкладчыкамі даро;
гу сярод пушчанскага лесу. На карце яна не значы;
лася як цвёрдая. Дый навошта яна тут? Ззяе «лампа;
самі» па баках, здаецца, яшчэ не высахла белая фар;
ба. Прыкінуў — шырыня дарогі два з паловай  — тры
метры. Значыць, не для веласіпедных фаэтонаў у да;
лікатнай павуцінкавай запрэжцы экалагічнага турыз;
му, а для саноўных эскортаў.

Праехаў з вярсту і ўбачыў, што на дарогу выйшаў
чалавек у зялёна;пярэстай форме. (Выйшаў даклад;
на насустрач). Павітаўшыся, спытаў, што я раблю ў
Пушчы. Злева ў блізкіх кустах стаяў «уазік». «Ды
вось, любуюся велічным лесам», — адказваю. «Да;
лей забаронена ехаць», — сказаў сустрэчны. «А вы
хто будзеце?» «Інспекцыя Белпушчы». Я пашкада;
ваў, што не захапіў з сабой пасведчанне журналіста і
неабходныя дакументы, а вяртацца не хацелася. На
маё шкадаванне сустрэчныя прамаўчалі.

Я ўжо завярнуўся ехаць назад, як з глыбіні лесу
пачуўся шум легкавіка.

«Сыдзіце з дарогі!», — скамандаваў ахоўнік. Міма
на шалёнай хуткасці праімчаліся дзве іншамаркі з
цёмнымі шкламі.

«Чаму не спынілі?» — спытаў я, гледзячы туды,
куды мне было забаронена ехаць.

«У іх ёсць дакументы», — пасміхаючыся, адказаў
службовец і ўжо наважыў спыніць дыялог, вярнуц;
ца ў машыну. Але я затрымаў яго чарговым пытан;
нем, перайшоў на больш памяркоўны тон, каб сёе;
тое распытаць.

«Паслухайце, а ці не тая гэта дарога, што вядзе на
прычал?»

«Які прычал?»
«Дзе вудзіў нядаўна Ельцын…»
«Тут няма ніякага прычалу. Хто вам казаў?»
«А дзе ж тады вудзіў Ельцын?»
«Не ведаем, мабыць, далёка адсюль»
«Добра, а гэты асфальт калі паклалі? Хіба не для

госця?»
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«А тут заўсёды быў асфальт, хіба што трохі пад;
навілі, — ужо амаль абыякава, не гледзячы ў мой бок,
кінуў ахоўнік і падаўся ў машыну. Можа, каб сха;
ваць вочы. Бо нахабна схлусіў — і наконт прычалу, і
наконт дарогі. Я ў гэтым запэўніўся назаўтра рані;
цай, калі не чакаючы, як прачнецца ахова, мінуў мес;
ца ўчарашняй засады і на трэцяй хвіліне язды ўжо
аглядаў месца «прычалу».

Аглядаў не адзін: са мной у дарогу пашукаць праў;
ды падахвоціўся немаладога ўжо веку пушчанец: «За;
адно і сам пагляджу!.. Гэта ж так падманулі Вас, так
падманулі». Ён, мясцовы жыхар, здзівіўся не менш
за мяне, калі ўбачыў, як тут усё адмянілася. Пляцоў;
ка вакол лазні — самай большай будыніны пад чыр;
вонай — з іголачкі! — металачарапіцай была цалкам
заасфальтаваная. А гэта паўгектара плошчы. Усе ас;
татнія будынкі  блішчэлі светлай смалістай шалёў;
кай. Сажалка побач з лазняй, як і дарога да возера,
былі абгароджаны свежым, толькі што ад сякеры,
лазовым плятнём.

*** Прыехаць у Пушчу і пажыць у сціхоце сам;
насам з прыродай — вялікая ўцеха, салодкая мара
мільёнаў жыхароў Беларусі. Маю на ўвазе тых, каму
патрэбны стары гістарычны лес, адвечная ўтуль;
насць, а не рыбалка ці паляванне.

Унікальнасць Пушчы як сродка пекнаты і чалаве;
чага ўлюбавання дагэтуль не запатрабаваная, яна
папросту ігнаруецца на ідэйна;палітычным узроўні.
Адна з прычын — непадрыхтаванасць і неадукава;
насць людзей, прыстаўленых уладай да нацыяналь;
нага парка, якія не ведаюць, дый не ўмеюць, як ства;
раць і падносіць новы турыстычны прадукт з Пуш;
чы; з іншага боку глянуць — у дзяржаўным кіраўні;
цтве такая задача і не ставіцца, яна папросту адкіда;
ецца, але пры збегу пэўных абставін — фармулюец;
ца на зацікаўленне структур кшталту ЮНЭСКА,
Рады Еўропы ды інш. Зразумела, далей фармулёвак
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справа не рухаецца, а гнілыя леспрамгасаўскія пады;
ходы або няўклюдна маскіруюцца або сістэмна пры;
хоўваюцца ад «прасунутага» грамадства. Сітуацыя
пачне мяняцца, калі баланс гэтых двух бакоў пару;
шыцца. Найперш — калі вышэйшы эшалон прыро;
даахоўнікаў, пачынаючы з міністра прыродных рэ;
сурсаў, загаворыць на мове прыроды. Гэты час не
прыйшоў, на мове прыроды сёння гавораць адзінкі.

2003
ЧЭРВЕНЬ

*** Тэлефанаванне ад Здзіслава Феліксавіча Му;
раўёва. Вынік яго ўпартых і працяглых перамоваў з
М. Худой: парламенцкая паездка ў Пушчу мае адбыц;
ца ў ліпені. З.Ф. прапануе падаць ліст ад нашай Ініцы;
ятывы, у якім трэба канкрэтызаваць свае прапазіцыі.
Гаворка пра тое, чаго можна чакаць ад гэтай паездкі
і што залежыць ад нас. Трэба расставіць акцэнты ў
лісце. Дамагацца ўдзелу і вартай рэзалюцыі. Інфар;
мацыйная атака. Прэсавая канферэнцыя (альтэрна;
тыўная) па выніках паездкі. Але спачатку ліст.

Пастаянная камісія
па праблемах Чарнобыльскай катастрофы,

экалогіі і прыродакарыстання Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу

Паважаная Марыя Мікалаеўна!
Грамадская экалагічная ініцыятыва «ТERRA;Кан;

венцыя» ўважліва сочыць за сітуацыяй у Белавеж;
скай пушчы. Раней мы пазнаёмілі Вас асабіста з Ад;
крытым лістом старэйшых жыхароў Пушчы да шы;
рокай грамадскасці. Колькі дзён таму ў Нацыяналь;
ны сход перададзены яшчэ адзін калектыўны ліст.
Гэты раз яго падпісалі больш як 200 пушчанцаў.

Мяркуем, лёс Белавежскай пушчы і голас яе жы;
хароў, якія б’юць трывогу, не пакіне Вас абыякавай.
Мы прапануем: в ы е х а ц ь  н а  м е с ц а ,  п р а в е с ц і
п а р л а м е н ц к а е  д а с л е д а в а н н е ,  с у с т р э ц �
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ц а  з  л ю д з ь м і  і  з  г э т ы х  п а з і ц ы й  г л я н у ц ь
н а  н а ш а  з а к а н а д а ў с т в а .

Папярэдне даводзім да Вас меркаванне ветэрана;
эколага, каардынатара нашай Ініцыятывы Здзіслава
Феліксавіча Мураўёва. Да яго слушных высноў і гра;
мадзянскай пазіцыі хацеў бы дадаць, што год таму я
публічна выказаў прапанову распрацаваць М і ж н а �
р о д н ы  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 .  Варта, на маю думку, неадкладна распа;
чаць падрыхтоўку гэтага дакумента, тым самым зас;
ведчыць пераемнасць добрай волі сённяшніх дэпута;
таў, якія апякуюцца прыродным асяроддзем, і сяб;
роў дэмакратычнага блока «Свабодная Беларусь»,
якія збіраюцца прыйсці ў новы парламент, каб аба;
раняць біясферныя каштоўнасці Беларусі ў суполь;
най Еўропе.

З павагай,
кіраўнік Ініцыятывы,
сябра Рады дэмакратычнага блока
«Свабодная Беларусь»
Валеры Дранчук

Да ліста ў Камісію прыкладаем аналітычную давед;
ку З. Мураўёва на трох старонках.

«Пачынаючы з 1991 года, — гаворыцца ў ёй, —
некалі запаведная Белавежская пушча, няхай сабе і
з характэрнымі асаблівасцямі запаведна;паляўнічай
гаспадаркі, імкліва ператвараецца ў супрацьлегласць,
набываючы асаблівасці нават не лясгаса, а магутнага
леспрамгаса. А на яе тэрыторыі, званай у свеце Спад;
чынай чалавецтва, быццам на здзек пакінулі нязнач;
ныя колькі кавалкаў былога запаведніка, абвясціў;
шы іх запаведнай зонай. Суцэльнай запаведнай тэ;
рыторыі, якая магла б эфектыўна забяспечваць за;
хаванне біяразнастайнасці, тут няма, а тыя 5 участ;
каў з запаведным рэжымам размешчаны далёка не ў
самых прадстаўнічых (рэпрэзентатыўных) месцах
Пушчы і маюць лакальнае значэнне. Затое пераваж;
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ную частку Пушчы займае зона рэгуляванага вы�
карыстання — 57 тыс.га або 65,2% ўсёй тэрыто;
рыі парка. Цікава, аднак, выглядае навуковая фарму;
лёўка прызначэння гэтай зоны на фоне яе рэальнага
выкарыстання: «... Усе мерапрыемствы ў гэтай
зоне павінны забяспечваць аптымальныя ўмовы
для развіцця прыродных экасістэмаў з мэтай за�
хавання эвалюцыйнага развіцця генафонду рас�
ліннага і жывёльнага свету». Якія ж гэта мерапры;
емствы? Жахліва, але факт: «аптымальныя ўмовы»
ствараюцца санітарнымі высечкамі, гэта значыць,
нарыхтоўкамі драўніны для ўласнага лесазавода і
іншых, не менш прыбытковых мэтаў...»

ЛІПЕНЬ

*** Двойчы пераконваў Марыю Худую, што ў
склад камісіі трэба абавязкова ўключыць прадстаў;
ніка ад нашай грамадскай ініцыятывы.

«Гэта будзе Ваш моцны аргумент», — даводзіў я.
Худая стаяла на сваім: «Ад гэтага будзе горш, а не
лепш. Не атрымаецца шчырай гаворкі. Людзі будуць
затойвацца, хавацца. Трэба даць ім шанец выказац;
ца...»

«Камісія едзе правяраць факты, а не шушукацца
пад ялінкай, — ціснуў я. — Ваша адмова паказвае,
што Вы збіраецеся адстойваць інтарэсы канкрэтных
наменклатурных колаў».

«Пачакайце, не гарачыцеся, — не здавалася Ху;
дая. — На гэтым этапе хай будзе ўсё так, як ёсць...
Пакуль што ранавата...»

«Вельмі дзіўна, — казаў я, — па нашай ініцыятыве
збіраюць камісію, а прадстаўніка не бяруць... Аб’яві;
це ўсім, Марыя Мікалаеўна, што з вамі едзе Мураў;
ёў або Дранчук, што гэта — найперш — абавязак
перад падпісанай у 2000 годзе Орхускай канвенцыяй
аб доступе грамадскасці да прыняцця экалагічных
рашэнняў. І няхай ведаюць, мяняюць замшэлыя
звычкі. Пакажыце прыклад — з вамі прадстаўнік гра;
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мадскасці, пачніце з сябе — і будзе лепш, а не горш...»
«Я амаль згодная з Вамі, — адказала М.Худая, —

але не я адна прымаю рашэнне...»

*** Сёння звязаўся з Віктарам Іванавічам Парфё;
навым — акадэмікам, былым дырэктарам Інстытута
эксперыментальнай батанікі НАН, які днём раней даў
згоду на ўдзел у парламенцкім рэйдзе.

Я папрасіў яго замовіць і наш удзел, гэта значыць,
тых, хто даўно ініцыяваў гэтую паездку ў Пушчу, —
найперш Мураўёва, які падрыхтаваў аналітычную
даведку па просьбе Худой, або мяне. Парфёнаў адка;
заў няпэўна, хутчэй адмовіў, выглядаючы гэткім
зрэбнікам, ад якога, маўляў, нічога ўжо не залежыць.
(Нават калі так, чаму б не выказаць сваю пазіцыю?
Але я ведаю, гэта быў бы амаль вырашальны голас
на нашу карысць). Прычына, значыць, у іншым.

Я не ўпершыню бачыў расчараванасць вучонага,
штосьці раздражняла Віктара Іванавіча. Апошні час
ён мог дазволіць сабе моцныя выказванні пра бедлам
у Пушчы, дзе ўсё, маўляў, «спаганена даастатку, пад
корань, дзе нічога святога не засталося...» Аднак...
Як вучоны і акадэмік, чалавек з біясферным досве;
дам і мноствам рэгалій, ён не збіраў і «апалчэння» на
абарону.

Ці не гаварыла ў ім хутчэй затоеная крыўда на
ўладу? Прыўладныя клеркі — што яны разумеюць?
А даўно не раяцца, не клічуць у вузкае кола «адмі;
ністратараў Пушчы». Магчымасць (а мо, і жаданне)
прыдацца гэтай уладзе, і пры гэтай уладзе патай;
на, як і раней, вырашаць лёс Пушчы, відаць, не па;
кідалі акадэміка. Запрашэнне Худой — маласуця;
шальная замена. Заход не з параднага боку. Дый
роля Парфёнава была тут не першай. Хоць далёка і
не апошняй...

У Пушчу мы паехалі ў адзін дзень, кожны сваёй
дарогай. Я сеў на ровар, група Худой — 10 чалавек,
сярод якіх і Парфёнаў, — у мікрааўтобус.
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*** Выправіўся рана. У Берасце даехаў цягніком,
там перасеў на аўтобус. На шчасце, у незапоўненым
салоне знайшлося месца, я загрузіўся з роварам. У
Камянцы, нарэшце, адчуў пад сабой жаданае сядло.
Хутка выехаў на шашу, вецер быў у самыя плечы.

Мінуў Дзмітровічы. Нарэшце, і Камянюкі, мост
праз раку Лясную.

На ўездзе ў нацыянальны парк мяне яшчэ з ганач;
ка старажоўкі папярэдзілі, што далей «забаронена».
Паказаў камандзіровачнае пасведчанне, пашпарт.
Аднак дзяўчына не сунімалася. «Нельга з роварам!»
Я папрасіў пісьмовае пацверджанне антыроварнай
«санкцыі». «Мне так  загадалі», — сардэчна прызна;
лася вартаўнічка. «Куды ж, па;вашаму, ровар?» —
спытаў я. «На платную стаянку».

З;за адсутнасці дастатковых падстаў працягваю
шлях за шлагбаўмам.

Праз якую гадзіну мяне нагнаў матацыкл. Пера;
гнаўшы, стаў. Кіроўца ў зялёна;пярэстай форме звяр;
нуўся да мяне, ці не магу я спыніцца. Не згаджаюся.
Педалюю далей. Але разагнацца не паспеў. Мяне пе;
расціг «уазік». Не зачыняючы дзверцаў, на сцежку
выбег мой леташні знаёмца, па;мясцоваму Бронак.
Ён быў вельмі ўзлаваны, бо накінуўся з рыкам. Чаму
не спыніўся? Твар выцягнуты і жорсткі. «Дзіўна, між
іншым», — пасля падумаў я, бо ўжо ведаў, што ня;
даўна яго панізілі ў службе.

Спыняюся. Чарговая праверка дакументаў. «Шчас
пасмотрым, что вы там возите», — Бронак паказаў
на фотаапарат.

«Я ў творчай камандзіроўцы», —  тлумачу і прашу
не крычаць. Бронак сядае ў машыну і пакідае «месца
здарэння». Зялёна;пярэсты памежнік паглядзеў у
дакументы, вярнуў іх назад і развітаўся.

«Што з вас вырабляюць...», — кідаю ўслед і па;ча;
лавечы спачуваю, бо ў ягоным абліччы пазнаю інтэ;
лігентнага чалавека.

Людзей, якія выконваюць тут загады, спрабую
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неяк зразумець і не спяшаюся асуджаць, як кажуць,
па поўнай праграме. Ледзь што, заўтра іх могуць
звольніць або не падоўжыць кантракт.

Прайшоўшыся па калідорах адміністрацыйнага
будынка ды павітаўшыся з даўнімі знаёмымі, я пачуў
ад іх, што нават кароткія размовы з журналістамі тут
фіксуюцца, дакладваюцца дырэктару. Мяне папя;
рэдзілі і настойліва раілі быць асцярожным, дый за;
адно — не падстаўляць людзей.

Кожны мой крок насамрэч адсочваўся. Напрык;
лад, аднекуль тэлефанавалі ў кабінет і пыталіся, ці не
заходзіў такі і такі. Часам гэта было ў маёй пры;
сутнасці, я чуў асобныя фразы. Гэта быў інструктаж.
Альбо цікавіліся, што я пытаў ці казаў... Людзі, якія
ведалі мяне, прасілі зразумець іхняе становішча. І я
ішоў далей. У пакаёўкі гасцініцы пакінуў асабістую
запіску для Худой (яна мусіла вярнуцца праз паўгад;
зіны). Калі зноў завітаў, пакаёўку было не пазнаць.
Зацятая. Спалоханы выгляд. Вінавата прызналася,
што тую запіску забрала ў яе са стала нехта Валянці;
на Ўладзіміраўна. Я падняўся на другі паверх і пасту;
каўся ў нумар да Марыі Худой. Запэўніўся, што зап;
іску ёй ніхто не перадаваў.

Нахабная паліцэйшчына і тэрор у дачыненнях з
няўгоднымі журналістамі распачалася на тэрыторыі
парка тады, калі ў друку з’явіліся вострыя крытыч;
ныя публікацыі (пераважна ініцыяваныя «ТЕRRА;
Канвенцыяй»), якія моцна патрывожылі ўладу. Гэта
быў джын з бутэлькі. Трымай джына!

У зводцы БелаПАН — паведамленне пра пачатак
парламенцкага рэйду:

«29 ліпеня ў Дзяржаўны нацыянальны парк «Бе;
лавежская пушча» прыбывае дэлегацыя на чале з
намеснікам старшыні экалагічнай камісіі Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Марыяй Худой.

У складзе дэлегацыі — прадстаўнікі Нацыяналь;
най акадэміі навук, Міністэрства прыродных рэсур;
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саў і аховы навакольнага асяроддзя, Савета міністраў.
Як паведаміў БелаПАН вядомы беларускі эколаг,

кіраўнік ініцыятывы «ТЕRRА;Канвенцыя» Валеры
Дранчук, гэты візіт — вынік звароту грамадскасці ў
парламент, Адміністрацыю прэзідэнта, іншыя высо;
кія інстанцыі». «Мы настойвалі і будзем настойваць
на тым, каб улады разабраліся, што адбываецца ў
Пушчы». На лісты, якія жыхары Камянюкаў пісалі
прэзідэнту, у рэшце рэшт мусіць адказваць парла;
мент», — сказаў Валеры Дранчук, які сёння таксама
прыехаў у Белавежскую пушчу.

У час двухдзённай паездкі, паводле слоў Валерыя
Дранчука, плануецца абмеркаваць шматлікія пы;
танні: прыродаахоўныя, сітуацыю ў вёсцы Камянюкі,
праблему масавых звальненняў у парку, адсутнасць
Палажэння пра нацыянальны парк, якое прадуглед;
жана заканадаўствам, і іншыя. «Дэпутат Марыя Ху;
дая паабяцала, што будзе гутарыць не толькі з ды;
рэктарам прыродаахоўнай установы Мікалаем Бам;
бізам, але і абавязкова сустрэнецца з людзьмі — ве;
тэранам запаведнай справы Уладзімірам Дацкевічам,
звольненымі з нацыянальнага парка Яўгенам Смак;
туновічам і Георгіем Казулькам, сельскім дэпутатам
Аленай Мазговай і іншымі», — паведаміў Валеры
Дранчук. Прыродаабаронца не верыць у тое, што
гэты візіт неяк паўплывае на сітуацыю ў нацыяналь;
ным парку, аднак лічыць добрым знакам той факт,
што паездка адбудзецца.»

Валянціна К а з л о в і ч . БелаПАН»

Візіт на кватэру экс;дырэктара нацыянальнага пар;
ка Я.Смактуновіча — першы пункт праграмы М. Ху;
дой. Разам з М. М. пажадаў наведаць былога кіраўн;
іка парка і яе парламенцкі калега А.Свірыд. Калі па;
дымаліся на ганачак, аселішча ўжо ахіналася ў
змрок. Сустрэча доўжылася каля трох гадзін.

У доме Смактуновічаў здарыўся цікавы эпізод.
Пасля агульнай гаворкі ўдзельнікі «слуханняў» ра;
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зышліся па кулуарах. Георгій Казулька выказваў
Марыі Худой сваё захапленне яе «ўвагай і глыбінёй
зацікаўлення», настойліва раіў завітаць на свой «бе;
лавежскі» сайт. Мяне крыху здзівіла гэткая «эйфа;
рыя», увогуле неўласцівая для стрыманага Георгія;
нават калі гэта і «дыпламатыя», перабор быў яўны і
рэзаў слых. Якая ўжо тут «увага», каб гэтак камплі;
ментарна «падаць у ногі». Жорсткасць рэалій ані не
схіляе да ўдзячных жэстаў такога кшталту.

Я спрабаваў уклініцца, парушыць гэты гасцінны
лад, але нечакана пераканаўся, што ён усіх задаваль;
няе, апроч мяне. Дэпутат Свірыд, «па;чалавечы пра;
сякнуты» лёсам Яўгена Смактуновіча, радзіўся з
апошнім наконт вяртання яго ў родны калектыў, маў;
ляў, чаму б не вярнуцца — спецыяліст лесу, пушча;
нец, такія патрэбны Радзіме. І хоць Яўген сказаў сваё
катэгарычнае «не», на твары Свірыда не праглядва;
лася разуменне становішча. Ён не быў заклапочаны
кіраваннем Пушчай, не быў абураны самавольствам
дырэктара, урэшце, як дэпутат, не шукаў выйсця ў
папраўках да закона.

— А хіба можна ў такіх умовах працаваць?— спы;
таў я дэпутата. — Вы прапануеце замірэнне там, дзе
яно несумяшчальнае з чалавечай годнасцю. Паводзі;
ны дырэктара, стыль кіравання паркам даўно пакі;
нулі рамкі прафесійнай прыстойнасці, гэта выклік
грамадству і ўсім нам, і Вам як дэпутату парламен;
та... Вы хочаце працаўладкаваць Яўгена. А хто ўлад;
куе ўсіх астатніх? Вы падумалі, дзе тут прычына і дзе
наступствы?..

Дэпутат злосна адказаў:
— Вы ўмешваецеся не ў сваю справу. Я з Вамі на;

огул не збіраюся размаўляць, бо добра ведаю, чаго
Вы сюды прыехалі. Лезеце ў палітыку, навязваеце
сваю думку, сунеце нос, куды не трэба...

Рэакцыя Свірыда была хоць і нечаканай, але цал;
кам зразумелай. Мяне ўразіла, як павёўся Яўген. Ён
не спяшаўся займаць мой бок, зрэшты, гэтага ад яго
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вымагала гасціннасць. Але ён сказаў: «Валерый, Вы і
праўда шукаеце палітыку. Як гаспадар дома, я б не
хацеў канфрантацыі і скандалаў. Палітыкай можна
ўсё сапсаваць».

На што я мусіў яму адказаць:
— Палітыку нам не трэба шукаць, Яўген. Яна ў

Вашым доме. І не мной навязаная, а Вамі запроша;
ная. Вы ладзіце сёння палітычную вечарыну, парла;
менцкія слуханні на кватэры, прыём асобаў. Гэта
вымагае адпаведных слоў і паводзін. Вам, карэннаму
пушчанцу, не даюць жыць на карысць Пушчы. Вас
ізалююць, палохаюць, шантажуюць. Парушаюць
Вашы правы. А сёння Вам соваюць пернік, прапану;
юць дамовіцца «без палітыкі». Яны хочуць запрэгчы,
каб паганяць. Вы ім патрэбны не дзеля Пушчы, а дзе;
ля іх інтарэсаў, чарговых праектаў... Пабачыце —
заўтра гэта будзе палітычным вынікам, кампрамісам
на іх карысць і, магчыма, нашым пройгрышам.

І яшчэ адзін штрых . Падчас візіту прадстаўнік ад;
міністрацыі парка, прыстаўлены да непрыстойнасці
недарэчы, катэгарычна запатрабаваў ад мяне выклю;
чыць дыктафон і не фатаграфаваць. Знаёмая рэакцыя
на прэсу. Папросту — нахабнасць. Не хочаш, каб
цябе запісвалі, не гавары. Ты — штатны гаварун пры
адміністрацыі. Цябе ніхто сюды не клікаў, з тваіх ка;
ментароў вядомая «карысць» — затлуміць думкі,
скрасці час. Я ўспрацівіўся, адказаў  з той жа катэга;
рычнасцю, пры гэтым неабачліва ўсумніўся ў добрых
намерах прысутнасці гэтага чалавека, як і ў ягоным
праве ставіць зараз умовы. У рэшце рэшт, атрымала;
ся прыкладна так: «А калі я папрашу Вас выйсці ад;
сюль, Вы выйдзеце?..». На мяне зашумелі, я адчуў
халадок непрыязнасці. Маўляў, лепш зрабіць так, як
чалавек жадае... Калі ён гаварыў, доўга і нудна, мар;
нуючы лепшыя хвіліны ў чужым доме, з павагі да яго;
нага ўзросту (даўно на пенсіі) я адключаў дыктафон.
Слухаючы гэтага рэліктавага спецыяліста, ставіў ды;
ягназ: сённяшнія выканаўцы баяцца свайго следу, ба;
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яцца асуджэння з боку тых, хто ідзе за імі, спрабу;
юць хоць неяк схавацца, скінуць з сябе адказнасць.
А з другога боку, не хочуць рызыкаваць: сказанае
можа раптам не спадабацца галоўнаму пушчанскаму
начальніку — і службе канец.

*** Другі дзень. Ужо не раніца. Але не поўдзень.
Ліпеньская спякота. І блізкі халадок пад соснамі...

У двары сельсавета сабралася трохі людзей: хто ў
цесным коле, хто назіраючы здаля. Мясцовы дэпу;
тат, старшыня сельсавета, лідэр «ад бога» Алена Маз;
гова гаворыць пра ліхое жыццё сваіх выбарцаў як пра
сваё, сямейнае — пра звальненне мясцовых мужы;
коў, пра кантрактныя пасткі, пра дыскрымінацыю
жыхароў;пушчанцаў ды іншыя нахабствы трымаль;
нікаў і кіраўнікоў парка. Бачна, жанчына з характа;
рам, цвёрдая духам, а на нейкім слове;паўслове змах;
вае слязу, жаліцца. І тут жа бярэ сябе ў рукі, працяг;
вае. Маладзейшыя кабеты, слухаючы яе, пацвярджа;
юць: «Праўда, усё праўда...». М. Худая пытаецца, ці
хадзіла А. Мазгова са сваімі прэтэнзіямі і патраба;
ваннямі да М. Бамбізы.

А. Мазгова. — Хадзіла, чаму ж не хадзіла.
М. Худая.  — І што ён?
А. Мазгова. — Паслаў мяне....
Худая. — Куды?
А. Мазгова. — На тры літары.
Худая без эмоцый трымае паўзу, затым пытаецца

пра галоўную спраўніцу прэзідэнта — Г. Жураўко;
ву. Як часта бывае ў Пушчы, ці знаёмыя?

А. Мазгова. — Праляціць на машыне — і ўсё зна;
ёмства... Бываць бывае. Апошнім часам раз ці два на
тыдзень. Якія ў яе тут справы, не ведаю. Ніколі не
сустракаліся.

М. Худая. — А хацелі б сустрэцца, перамовіцца?
Вам ёсць што сказаць Галіне Анісімаўне? Па;жано;
чы, вось так як зараз?

А. Мазгова. — Не ведаю... Скажу ўсё, што я ду;
маю пра яе.
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М. Худая. — Я абяцаю Вам. Арганізую вочную
стаўку. Рыхтуйцеся, што сказаць...

Улучаю момант, каб давесці інфармацыю ад нашай
грамадскай ініцыятывы «ТЕRRА;Канвенцыя».

— Абодва лісты жыхароў Пушчы, — звяртаюся
да людзей, — і першы, пад якім падпісаліся старэй;
шыны, і другі, пад якім падпісаліся 260 чалавек, мной
асабіста развезены па ўсіх прызначаных адрасах,
найперш, як прасілі мяне Вашы каардынатары, аса;
біста прэзідэнту А. Лукашэнку, а таксама ў Парла;
мент, Савет міністраў, Мінюст, Дзяржкантроль, Кан;
стытуцыйны суд і іншыя — разам у 12 інстанцый.
Мушу расчараваць Вас. Ні першы, ні другі ліст да Лу;
кашэнкі не трапілі. Мне патлумачылі ў ягонай адміні;
страцыі, што інфармацыя пакуль што сырая, многія
факты патрабуюць праверкі, проста так нічога не да;
юць чытаць... Але гэта не самае страшнае. Варта рас;
чаравання тое, што справядлівай аб’ектыўнай пра;
веркі фактаў Вы можаце так і не дачакацца. Пакуль
«сырая інфармацыя» будзе прасыхаць на сталах
Кіраўніцтва спраў, жулікі будуць круціць тут свой
маскарад, рабаваць Пушчу, знішчаць архівы, паліць
справаздачы і абніжаць мясцовых жыхароў. Вось
побач са мной мой даўні знаёмца Аляксандр Міхай;
лавіч Максімовіч, прэзідэнцкі спраўнік з вялікім ста;
жам. Вы папытайце ў яго, чаго ён сюды прыехаў.
Думаеце, правяраць факты? Давесці да кандыцыі тую
«сырую інфармацыю»? Пацвердзіць Вашу рацыю і
Вашы правы? Хутчэй за ўсё, Вы правільна думаеце
— толькі што чулі рэплікі Аляксандра Міхайлавіча.
Ён тут не дзеля таго, каб дапамагчы Вам адолець хам;
ства і дэспатызм, а дзеля таго, каб адолець Ваш спра;
вядлівы гнеў і Вашае абурэнне, умацаваць пазіцыі
сілы і не даць прахапіцца Вашым нармальным чала;
вечым пачуццям. Магчыма, я гэтага не выключаю,
што менавіта ён, Максімовіч, напіша адмысловую
адпіску на Вашы звароты, у якіх факты «не адпавяда;
юць сапраўднасці».
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Непрыемна ўразіла сустрэча Худой з Уладзімірам
Дацкевічам. Што ведае М. М. пра гэтага чалавека?
Нічога. Што яна хоча ведаць пра яго? Здаецца, такса;
ма нічога.

М. Худая цудоўна валодае вулічнай агітацыяй,
умее лёгка разгаварыць простых вясковых кабет:
павітацца за руку, цярпліва і ўважліва іх паслухаць,
даць параду ці нешта паабяцаць. Дагэтуль яе сураз;
моўцы не гаварылі пра лес, пра лясныя праблемы.
Тэма прыродакарыстання, лесааховы Пушчы была
адсюль вельмі далёка і амаль не закраналася. Праца,
заробак, здароўе, адсутнасць вулічных ліхтароў, не;
занятая моладзь... Гэтыя пытанні «грэлі» больш, го;
рача абмяркоўваліся. Хоць і тут здымаўся верхні
пласт, прычыны заставаліся «да наступнага разу»,
аднак увага да тутэйшага соцыуму мела пэўны свой
знак.

Дацкевіч вымагаў ад М.М. зусім іншай увагі. Най;
перш, трэба было нестандартна ўбачыць гэтага чала;
века, вучонага;натураліста, глыбокага краязнаўца,
арганізатара музейнай справы ў Пушчы і... ярага апа;
зіцыянера да любой бюракратыі, у тым ліку і навуко;
вай. Прасякнуцца ягонай ідэяй, ягоным гледзішчам.
Запэўніцца думкай, досведам, светаглядам. Марна.
Атрымаўся стандарт — Худая «прайшла» міма. Не
ставала часу і замінала мноства абставінаў.

У. Дацкевіч давёў сваю галоўную пазіцыю — адме;
на зон, на якія штучна падзелены прыродны помнік,
і пашырэнне запаведніка да памераў сённяшняга на;
цыянальнага парка. Чыноўнік Мінпрыроды, нядаўна
прызначаны на адну з ключавых ахоўна;кантрольных
інспекцый, пачуўшы такія словы, ажно ўсклікнуў:
«Вы што! Не;не;не! Гэта не па;гаспадарску, дзяржаве
такое нявыгадна. Хіба можна папускаць марнатраў;
ства? Вы што!...» Шчыра здзіўлены «захопам» намен;
клатурных багаццяў, ён і сам выклікаў здзіўленне. Я
сказаў яму пра гэта і дадаў, што краіне ў цэнтры Еў;
ропы сёння выгадна захаваць Пушчу, хоць бы такой,
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якая яна ёсць, аддаць ёй усе правы, стварыць тут свое;
асаблівы ўсясветны «касмадром» для вышэйшых эка;
лагічных палётаў ды раз на год склікаць свет прасіць
пакаяння ў Пушчы за прычыненыя ёй калецтвы.

Час па абедзе. Група М. Худой вярнулася з Пуш;
чы. Сяджу на лаўцы ў цяньку, чакаю, калі спадар;
ства пакіне рэстаран і згодна з праграмай пакіруе ў
бок музея — аглядаць састарэлыя ўшчэнт экспазі;
цыі.

Планую далучыцца. А пакуль колькі слоў у на;
татнік.

Што цікавіць мяне найбольш — адэкватнасць па;
дыходаў гэтага рэйду, тыя меркі, з якімі парламенц;
кія эксперты прыехалі ў Пушчу. Мне важна запэўніц;
ца, я к і я  к р ы т э р ы і  п р ы с у т н і ч а ю ц ь ,  я к а я
с і с т э м а  к а а р д ы н а т  і м  б л і ж э й  і  д а р а ж э й  і
ч а м у .  Я  м у ш у  б р а ц ь  п а д  у в а г у ,  я к і я  п а ;
н я ц ц і ,  а р т ы к у л ы ,  п р ы н ц ы п ы  з а п а т р а б а ;
в а н ы я ,  я к і я  —  н е .  Я к і х  к а н т р о л ь н ы х
д з е я н н я ў  с ё н н я  п і л ь н а  б р а к у е  і  х т о  з а ц і ;
к а ў л е н ы  ў  т ы м ,  к а б  а д в о д з і ц ь  в о ч ы  а д
ф і н а н с а в ы х  с п р а в а з д а ч  ц і  а р х і ў н ы х
ш у ф л я д а ў .

Выглядае ўсё далёка не так. Камісія, але без пра;
веркі. Паездка, але без «яркіх уражанняў».

Сітуацыя ў Пушчы даўно выйшла за межы навуко;
вых дыскусій. У гэтых межах яе штучна трымаюць.
Яна брыняе крыміналам, а прэзідэнцкая шаць, шчыль;
на апякаючы галоўны прыродны рэзерват краіны, ка;
ардынуе доступ да яе такім чынам, каб уяўленні гра;
мадзянаў Беларусі і сусветнай грамадскасці застава;
ліся ў межах тых самых здакучаных размоў пра ка;
раеда;тыпографа або наступствы даўняй меліяра;
цыі.

 Выйдзі з гасцінічнага пакоя, прайдзіся, прыгледзь;
ся. Ідзе замена агароджаў, лавак, дэкарацый. Калі
гэта прафесійны дызайнерскі праект, я хацеў бы аў;
тараў выклікаць на... не, проста ўбачыць. І тут гэтая
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пагоня за пластыкавым бляскам — на сценах, столі,
паддашках. Паўсюль нарошчванне вытворчасці і бу;
даўніцтва. Гасцініцы — «пад еўра», вулічныя прылег;
ласці рухава запаўняюцца дарагой пліткай (і чаму
пліткай, а не брукам з ваколічных камянёў, напрык;
лад?). Дый пытанне: а ці было горш? і ці стала лепш?
«Фарбуецца фасад», адным словам. І на гэта трацяц;
ца грошы, грошы, грошы. Але што за фасадам? Заг;
лыбімся ў лес. Прыслухаемся, прыгледзімся. Пушчу
пранізвае віск бензапілаў, рокат машын. Пах саляркі
і дыму ад спаленых рэшткаў. Рэха валютных стрэ;
лаў, крык адчаю лясных жыхароў. На  месцах так
званых санітарных рубак застаюцца пні, прагаліны,
плешыны ад кастроў...

15.40. Нарэшце, дачакаўся.
На ўваходзе ў музей прадстаўнік аховы (мясцовы

«амон»?) спрабуе мяне запыніць: «Вам нельга». «Што
значыць — нельга?» Паказваю дакументы, кажу, што
іду на запланаваную сустрэчу, і адчыняю дзверы.
Ахоўнік спрабуе ўгаварыць мяне, папярэджвае, што
ўсё можа дрэнна скончыцца. На жаль, можа скон;
чыцца для яго: у фае лаўлю затоена каменны позірк
галоўнага начальніка Пушчы. Якіх дзеянняў ад ахо;
вы чакае генеральны працанаймальнік, здагадацца
няцяжка.

Аднак «амонавец» на каманду «фас» рэагаваць не
можа. У залах музея пакуль што знаходзяцца чальцы
камісіі. Калі міма праходзіла М. Худая, я голасна звяр;
нуўся да яе: «Цяпер Вы бачыце, Марыя Мікалаеўна,
што нацыянальны парк ператвараецца ў закрытую
тэрыторыю? На журналістаў робяць аблавы, насыла;
юць «амон». Дэпутатка нервова кінула вокам і, як мне
падалося, дакладна ацаніла становішча, панура адка;
зала: «Мы обязательно отразим это в своей справ�
ке». І па вузкай музейнай лесвіцы — паволі і асцярож;
на — пачала падымацца на другі паверх. За ёй, пас;
пешліва абмінаючы «грамадскае хваляванне», прайшлі
ўсе астатнія. Сярод іх і Віктар Іванавіч Парфёнаў.
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Прашу яго сказаць колькі слоў пра ўдзел у парла;
менцкай камісіі, выказаць першыя ўражанні. Мне
замінаюць, той жа ахоўнік настойвае пакінуць буды;
нак музея. Акадэмік спрабуе гэтага не заўважыць,
хоча моўчкі адысці ўбок. Я пачынаю запіс.

— Віктар Іванавіч, у Вашай прысутнасці выдвара;
юць журналіста. Вы збіраецеся прамаўчаць?

— Я... А што я магу яму сказаць?.. (Пасміхаецца,
паказвае на дырэктара музея). Вунь Раманюк ня;
хай скажа.

— Скажыце Вы. Падзяліцеся ўражаннямі.
— Ну якія ўражанні? Мы не першы раз гэта ўсё

робім. Паглядзім... Пагавары з Марыяй Мікалаеўнай.
— Я прыйшоў да Вас...
(Вялікая паўза. Дыктафон застаецца ўключа�

ны. Віктар Іванавіч вырашае).
— Значыць, цяжкавата?
— Ды не, якое тут цяжка! Я не ведаю, што табе

сказаць. Што б ты хацеў, каб я сказаў? Ну што? У
мяне ўжо няма жадання гаварыць, баліць галава, ра;
зумееш?

— Добра, дзякуй. Праз дзве гадзіны я пакідаю
Пушчу. Выбачайце. Сустрэнемся хіба ў Мінску...

(Віктар Іванавіч, мне ўслед). — Ну што, ну што
ты хацеў ад мяне пачуць?

 — Хіба журналіст можа ў такой сітуацыі падказ;
ваць, што прамаўляць акадэміку?  — сказаў я на раз;
вітанне.

І ўсё ж такі — каюся! — мусіў гэта зрабіць. Яшчэ
не позна, я прашу Вас: кажыце праўду, акадэмік Пар;
фёнаў. Вы сабраліся з думкамі, у Вас багата ўражан;
няў, Вам ёсць што сказаць. Вы прыехалі ў Пушчу,
каб паслухаць яе скаргу. Вам нельга маўчаць. Нават
калі за Вамі сочыць даўгавязы пушчанскі «амонавец».
І мацёра свідруе вачыма ягоны працадаўца — сён;
няшні гаспадар Пушчы, які ўчора паслаў на тры літа;
ры жанчыну, старшыню сельсавета, а заўтра, не вык;
лючаю, пашле і Вас, тытулаванага акадэміка. Ён ба;
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чыць Вашую разгубленасць, Вашую няпэўнасць.
Пакуль акадэмік вагаецца і вырашае, гаспадар можа
напускаць на журналіста гайню аховы.

*** Чарговае паведамленне БелаПАН — «ДЗЯРЖА;
ВА НЕ КАНТРАЛЮЕ СІТУАЦЫЮ Ў БЕЛАВЕЖСКАЙ ПУШЧЫ,
— УПЭЎНЕНЫ ЭКОЛАГ ВАЛЕРЫ ДРАНЧУК».

«Брэст, 31 ліпеня. Сітуацыя ў Дзяржаўным нацы;
янальным парку «Белавежская пушча» не кантралю;
ецца дзяржавай. Пра гэта заявіў прыродаабаронца,
кіраўнік ініцыятывы «ТЕRRА;Канвенцыя» Валеры
Дранчук, які на гэтым тыдні пабываў ў Белавежскай
пушчы.

Як раней паведамляў БелаПАН, 29;30 ліпеня ў на;
цыянальным парку пабывала камісія на чале з дэпу;
татам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага  сходу
Марыяй Худой. Валеры Дранчук не быў уключаны ў
склад камісіі, аднак суправаджаў яе ў якасці назіраль;
ніка.

Як расказаў БелаПАН Валеры Дранчук, дэпутат
сустрэлася не толькі з адміністрацыяй нацыянальна;
га парка, але і з жыхарамі Камянюкаў: ветэранам за;
паведнай справы, вучоным;арнітолагам Уладзімірам
Дацкевічам, былым дырэктарам нацыянальнага пар;
ка і былым галоўным ляснічым Яўгенам Смактунові;
чам, былым намеснікам дырэктара па навуковай пра;
цы Георгіем Казулькам, старшынёй Камянюкскага
сельсавета Аленай Мазговай.

«Марыя Худая мела магчымасць пачуць з першых
вуснаў пра ўсе сацыяльныя праблемы, якія ёсць сён;
ня ў Пушчы. Яна атрымала досыць поўныя адказы на
свае пытанні і мае багаты фактычны матэрыял пра
тое, што наогул адбываецца ў гэтай слыннай тытула;
ванай мясціне», — паведаміў Валеры Дранчук.

Аднак, мяркуе эколаг, пра вынікі паездкі гаварыць
яшчэ рана. «Ніхто з камісіі выразнага голасу на аба;
рону Пушчы так і не падаў». Марыя Худая абяцала,
што пра ўсё ўбачанае і пачутае пойдзе гаворка на
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пашыраным паседжанні экалагічнай камісіі парла;
мента, магчыма, будуць парламенцкія слуханні,
прысвечаныя ўсім падахоўным тэрыторыям краіны.
Але якія высновы з гэтай паездкі зробіць парламен;
цкая камісія, цяжка сказаць, мяркуе Валеры Дран;
чук.

Паводле слоў эколага, у час паездкі ён «чарговы
раз пераканаўся, што сітуацыя ў Пушчы не кантра;
люецца дзяржавай». «Я схільны далучыцца да мерка;
вання пушчанцаў, якія лічаць, што кіраўнік дзяржа;
вы хутчэй за ўсё не ведае пра сітуацыю. Іхні ліст з
260 подпісамі не трапіў да прэзідэнта, я гэта ведаю. Я
гатовы адкінуць свае палітычныя амбіцыі і прапана;
ваць Лукашэнку прыехаць у Пушчу без спінінга і «ро;
лікаў», а з міністрам юстыцыі і старшынёй Камітэта
дзяржкантролю — там пахне крыміналам. Сёння ўра;
таванне Пушчы над палітыкай і палітыкамі», — упэў;
нены Валеры Дранчук.

Валянціна К а з л о в і ч . БелаПАН»

ЖНІВЕНЬ

*** На днях мае з’явіцца дакумент з высновамі пра;
веркі. Наша ініцыятыва, дзякуючы каардынатару
Здзіславу Мураўёву, які штодня тэлефануе М.Худой,
здаецца, атрымае яго зусім гарачым. Але трэба гля;
дзець рэальна. Як мы не падымалі хмару, грому з яе не
будзе. Разлічваць на нешта сур’ёзнае немагчыма. З
таго, што напішуць парламенцкія эксперты, палову
выкінуць «рэцэнзенты». Пакінуць парачку;другую так
званых пагрозлівых тэндэнцый, не больш. З боку КС
будзе навязаны нейкі сярэднедапушчальны стэрэа;
тып, праз які не ўбачыш нічога «надзвычайнага».

Не выключаю, што і Марыя Худая будзе з кож;
ным днём змякчаць акцэнты, падбіраць словы і выра;
зы, якія патрэбны адказным асобам, а не грамадс;
касці, якая спрабуе з дапамогай дэпутатаў прарваць
белавежскі гнайнік. Усё будзе стылістычна зараўна;
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вана, замазана і нават месцамі залакавана, каб зніве;
ляваць адказнасць КС за становішча ў Пушчы. Але
«хмара» неабходная, з ёй абуджаецца вецер і кро;
пелькі дажджу падаюць на глебу.

Я вельмі ўдзячны Здзіславу Феліксавічу, радуюся,
з якім напорам і энтузіязмам дамагаецца ён вынікаў і
канкрэтных ацэнак, як бескампрамісна кантралюе
працэс і патрабуе ад «роднай» айчыннай бюракратыі
выразных меркаванняў на пастаўленыя пытанні.

*** З’яўленне на свет дакумента, падрыхтаванага
групай М. Худой і названага «даведкай па праверцы...».

Ці тое, чаго так чакалі?
Канстатацыя асобных недахопаў (злачынстваў?).

Крызіс без прычынаў, стыль кіраўніцтва не закра;
наецца. Прыземленая будзённасць развалу, крымі;
нальнага гаспадарання, экалагічнага ліхадзейства.
Будова фраз такая, што рэчы не называюцца сваімі
імёнамі. Рыторыка апраўдальнасці і ўсёдараваль;
насці...

Дапускаю: паводле выкладзенага, на падставе Кан;
стытуцыі і законаў Рэспублікі Беларусь, а таксама з
улікам міжнародных абавязкаў краіны на захаванне
ўсяветнай Спадчыны можна напісаць усяго адну ста;
ронку тэксту з трох;пяці абзацаў, якая з запасам пе;
раважыць усе дванаццаць старонак «даведкі». На гэ;
тай адной старонцы назваць вінаватага (вінаватых),
вызначыць меру адказнасці — і прыняць рашэнне.
Гэта справа ўрада або прэзідэнта. Без праекта такой
пастановы нельга было вяртацца з Пушчы.

І ўсё ж, і ўсё ж... Засведчанае на паперы, пад якой,
дарэчы, падпісаліся  М. Худая і А. Свірыд, пераўзыш;
ло мае чаканні.

ВЕРАСЕНЬ

*** Раптоўна адышоў навечна Здзіслаў Феліксавіч
Мураўёў. Мне будзе мроіцца, напэўна, заўсёды: ён
выйшаў на прыпынку «Верасы», адляцеў ад нас ліло;
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вай верасовай аблачынкай... Бывай, гарачае лета!
Бывайце, дарагі светлы Здзіслаў Феліксавіч!..

*** Учора адправіў ліст на імя К. Мацууры
(ЮНЭСКА).

«Шаноўны Генеральны дырэктар!
Дазвольце Вам нагадаць, што больш як год таму

група прадстаўнікоў культурнай і навуковай грамад;
скасці Беларусі звярнулася да Вас з лістом, у якім
выказвала вялікую трывогу за лёс усясветнай пры;
роднай Спадчыны — Белавежскага лесу.

За час, які прайшоў, мы не маем больш ніякага
водгуку, апроч першага адзінага знаку ветлівасці і
добрых намераў з боку спадарыні Мунір Бучэнакі
ад 22 жніўня 2002. Гэты ліст, вядома, таксама мае
сваю вагу ў нашых стасунках, аднак мы разлічвалі
на большае.

Ёсць прапанова. З афіцыйных крыніц вядома, што
ў Беларусь маюць прыехаць эксперты ЮНЭСКА па
выяўленні помнікаў на залучэнне іх у рэестр усяс;
ветнай культурнай Спадчыны. Вітаючы гэтую місію
ў нашу краіну, грамадская экалагічная ініцыятыва
«ТЕRRА;Канвенцыя» звяртаецца з просьбай н а ;
к і р а в а ц ь  у  Б е л а р у с ь  т а к с а м а  э к с п е р т а ,
я к і  б ,  а п і р а ю ч ы с я  н а  а л ь т э р н а т ы ў н ы
г р а м а д с к і  д о с в е д  у  д а ч ы н е н н і  Б е л а в е ж ;
с к а г а  л е с у ,  а ц а н і ў  с т а н  к а н с е р в а ц ы і  г э ;
т а г а  а б ’ е к т а  і  э к а л а г і ч н ы я  п а г р о з ы ,  я к і я
ў  а п о ш н і я  г а д ы  с т а л і  т у т  в і д а в о ч н ы я » .

ЛІСТАПАД

*** Ліст у адказ (атрыманы, паводле адпасыльных
звестак, з вялікім спазненнем):

«Дарагі спадар Дранчук, я ўдзячны Вам за e;mail
ад 20 верасня 2003 года, які датычыць аб’екта ўся;
светнай Спадчыны Белавежская пушча, што быў за;
несены ў рэестр ЮНЭСКА 1979 года і пашыраны ў
1992 годзе.
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Цэнтр усясветнай Спадчыны зараз рыхтуе сумес;
ную місію ЮНЭСКА і МСАП (Міжнародны саюз
аховы прыроды — В.Д.) на запыт Камітэта па ўсяс;
ветнай Спадчыне, які быў зроблены на 27;й сесіі ў
2003 годзе (рашэнне 27 СОМ 7.В.14).

Мы прынялі да ўвагі Вашу прыхільную прапанову
паслаць эксперта ад грамадскай арганізацыі «ТЕRRА;
Канвенцыя». Зараз мы просім, каб улады прызначылі
нам сустрэчы  з трымальнікамі запаведніка. Мы так;
сама прапануем Вам скантактавацца з Нацыянальнай
камісіяй ЮНЭСКА ў Беларусі (тэл/факс 220 36 97).

Карыстаючыся нагодай, дзякую Вам за цікавасць
да Канвецыі ўсясветнай Спадчыны ў чыне яе падт;
рымкі.

Шчыра Ваш,
Франчэска Бандарын
Дырэктар Цэнтра
Ўсясветнай спадчыны ЮНЭСКА»

Паведамляецца, што копіі ліста адпасланыя такса;
ма Сталым прадстаўніцтвам Беларусі і Польшчы ў
ЮНЭСКА (Парыж), Нацыянальным камісіям па спра;
вах ЮНЭСКА абедзвюх краін (Мінск, Варшава) і
Міжнароднаму Саюзу аховы прыроды (МСАП).

Дадаецца і вытрымка з прынятага рашэння 27;ай
сесіі Камітэта па ўсясветнай Спадчыне (Парыж, 30
чэрвеня — 5 ліпеня 2003).

«Камітэт па ўсясветнай Спадчыне,
1. Прыняць  да ўвагі інфармацыю, пададзеную ар;

ганізацыямі абедзвюх краін;
2. Заклікаць ЮНЭСКА і МСАП наладзіць назіраль;

ную Місію ў супрацоўніцтве з краінамі, на чыёй тэ;
рыторыі размешчана Пушча, каб ацаніць стан заха;
ванасці і магчымасць трансгранічнага супрацоўніцт;
ва, а таксама сустрэцца з усімі, хто мае цікавасць да
Пушчы ў Беларусі і Польшчы;

3. Замовіць справаздачу Місіі дзеля таго, каб Камі;
тэт па ўсясветнай Спадчыне змог спраўдзіць стан за;
хаванасці аб’екта на 28;й сесіі ў 2004 годзе».



251

*** Праз колькі дзён, як і дарадзіў мне спадар Бан;
дарын, звяртаюся да У. Шчаснага (Нацыянальная ка;
місія па справах ЮНЭСКА). Ён лагодна прапануе
пачакаць, маўляў, яшчэ рана, куды спяшацца, два
месяцы наперадзе. Але я настойваю, лічу такі пады;
ход беспадстаўным. Трэба вызначыць прадстаўніцт;
ва, атрымаць ад улады гарантыі ўдзелу, калі што,
інфармаваць камітэт у Парыжы. Яшчэ я сказаў, што
днямі еду ў Пушчу, буду грунтоўна рыхтавацца, гу;
тарыць з жыхарамі, каб ведаць стаўленне людзей, іх
думкі, настрой. Запрасіў паехаць і Шчаснага. Ён ка;
тэгарычна адмовіўся. Мне даў параду паводзіцца спа;
койна, не ўзнімаць вялікага шуму. Тут я ўспомніў пра
тое, на што часцяком забываюся. Чыноўнікі ёсць
чыноўнікі, і я маю справу яшчэ з адным, які нічога не
зробіць на карысць ініцыятывы. Яна для яго шкод;
ная, бо ён — служка гэтай сістэмы, гэтай дзяржавы,
скручанай нябачным калючым дротам. Ён не будзе
табе спрыяць, усё якраз наадварот.

Дамовіліся, што да размовы можна вярнуцца праз
два тыдні (!). Зазначаю ў календары.

*** З Маратам Г а р а в ы м  даем першую інфарма;
цыю БелаПАН пра місію ЮНЭСКА.

СНЕЖАНЬ

*** Візіт да Шчаснага. Пайсці разам запрасіў і
Марата Гаравога. Пушчанская тэматыка яму даўно
блізкая.

Галоўнае пытанне — ці будзе забяспечаны ўдзел
нашай Грамадскай ініцыятывы ў місіі ЮНЭСКА і
МСАП. Шчасны просіць Марата выключыць дыкта;
фон. Выказвае фармальнае спадзяванне, што пера;
шкодаў не будзе. Спасылаецца на ліст сп. Бандары;
на. Маўляў, ёсць карт;бланш міжнароднай арганіза;
цыі. Аднак дае зразумець, што асабіста ад яго тое мала
залежыць. Ад каго, не ўдакладняе: «Яшчэ рана ка;
заць. Мяркую, гэта будзе нейкая камісія, а не адзін
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чалавек». Пытаюся, якая камісія, хто яе ўзначаліць.
Шчасны пакуль «не ведае».

Са свайго боку я ўдакладніў пазіцыю ўдзелу. Па;
першае, сказаў я, маецца на ўвазе самы непасрэдны
ўдзел: працуем побач з экспертамі, куды эксперты
— туды і мы. З правам голасу і думкі, адпаведна з пра;
таколам і агульнай працэдурай. Шчасны папрасіў на;
зваць людзей, якіх замаўляе наша ініцыятыва. Я на;
зваў іх. На выпадак жорсткага абмежавання «грамад;
скага прадстаўніцтва» абачліва прашу пакінуць мяне
— кіраўніка Ініцыятывы і Марата Гаравога — карэс;
пандэнта недзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва.
Шчасны ўсё як след занатаваў і паабяцаў перадаць
на разгляд.

Што да фармата Місіі, ніякіх звестак Шчасны не
даў. Ад астатніх пытанняў далікатна ўхіляўся: «Яшчэ
рана казаць», «Не ведаю», «Давайце пачакаем». Было
добра бачна, што роля Камісіі тут цалкам ангажава;
ная. Шчаснаму далі зразумець і ён здагадаўся напе;
рад, што павінен паводзіцца ціха і чакаць указанняў.
Я парушаю гэты расклад, гэтую схему. Бяздушны
штамп, на які разлічвае Шчасны, у выпадку са мной
не праходзіць.

У Белавежскае пытанне, як мне здалося, Шчасны
наогул залазіць не хоча. Шкада. Мяркуе па;дылетан;
цку, фармальна. Тое, што пішуць газеты, у большасці,
кажа ён, не адпавядае сапраўднасці. Бо ёсць, маўляў,
запаведная частка Пушчы і ёсць астатняя, дзе высечкі
дазволеныя законам... Гэта самая зручная схема, за
якую хаваюцца многія клеркі.

2004
СТУДЗЕНЬ

*** На 2003;ці я ўскладаў вялікія надзеі. На жаль,
змены не наступілі. Зладжаныя акцыі мелі немалы
рэзананс, аднак Пушча па;ранейшаму ў зубах дра;
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пежніка. Злыдзень шалее, тапырыць поўсць, хітра
віжуе і не збіраецца выпускаць жаданую здабычу.

*** Візіт экспертаў пераносіцца з другой паловы
студзеня на сакавік. Каб нашы «беларускія» папкі ў
міжнародных арганізацыях не былі пустыя, дасылаю
ліст у Цэнтр усясветнай Спадчыны.

«Дарагі і вельмі шаноўны спадар Франчэска Бан;
дарын!

Дзякуй за паведамленне і абнадзейванне ў справе
захавання ўсясветнай Спадчыны, якой з’яўляецца
Белавежская пушча. Прыезд Місіі мы ўспрынялі як
прыемную вестку і ўжо скарысталіся Вашай прапа;
новай — сустрэліся з кіраўніком Нацыянальнай
камісіі па справах ЮНЭСКА спадаром Шчасным.
Адразу мушу заўважыць, што гэты кантакт не пакі;
дае ў нас надзеі, бо намаганні з боку Нацыянальнай
камісіі і непасрэдна сп.Шчаснага будуць скіраваны
на тое, каб як мага абмежаваць удзел нашай грамадс;
кай арганізацыі ў рабоце Місіі. У нас на гэты конт
ёсць горкі вопыт, на які мы вымушаны азірацца, каб
не дапусціць памылкі.

У прыватнасці, мы вельмі мала дазналіся ад сп. Шчас;
нага пра фармат высокай Місіі на беларускім баку.
Канкрэтна называлася агульная працягласць візіту
(18—24 студзеня) і прозвішчы экспертаў. Са свайго
боку, я давёў да сп.Шчаснага вялікую зацікаўленасць
беларускай грамадскасці ў рабоце Місіі на бела;
рускім баку, у магчымасці ўдзелу прадстаўніка гра;
мадскай экалагічнай ініцыятывы «TERRA;Канвен;
цыя» і прадстаўніка незалежнага інфармацыйнага
агенцтва, у не абмежаваных уладай кантактах экс;
пертаў з прадстаўнікамі грамадскасці, якія маюць
альтэрнатыўны погляд на рэчы і сённяшні стан аб’;
екта ўсясветнай Спадчыны. Галоўнае, чаго мы дама;
гаемся, гэта Сустрэча з экспертамі за адным сталом і
свабодны абмен думкамі цягам паўтары гадзіны ці
больш непасрэдна ў Белавежскай пушчы.
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Гэтым лістом, дарагі спадар Бандарын, я хачу пац;
вердзіць нашы рашучыя намеры і гатовасць браць
чынны ўдзел ва ўсіх дачыненнях з Місіяй ЮНЭСКА
і МСАП падчас яе працы ў Белавежскай пушчы, а
таксама напярэдадні візіту экспертаў. Маючы такія
намеры, наша грамадская ініцыятыва будзе настой;
ваць на шчыльным дыялогу з Нацыянальнай камісі;
яй Беларусі па справах ЮНЭСКА напярэдадні Місіі,
працягваць інфармацыйную кампанію з мэтай пры;
цягнення ўвагі да візіту міжнародных экспертаў.

Днямі спадар Шчасны паведаміў на мой чарговы
запыт, што па просьбе польскага боку Місія перано;
сіцца на сакавік бягучага года.

Яшчэ раз дзякую за ліст, за надзею быць карыс;
ным у добрай і важнай справе.

Шчыра Ваш».

*** Спрабую наладзіць прэсавую канферэнцыю.
Мэта — прымусіць айчынную бюракратыю выказац;
ца: чаго чакаць ад візіту, ці гарантуе ўлада прадстаў;
ніцтва і ўдзел грамадскасці, якія сустрэчныя дзеянні
і інш. На імя Жураўковай Г. А. (Кіраўнічка спраў прэ;
зідэнта — В. Д.) падаў адпаведны ліст. Раблю гэта
загадзя, бо адказ (калі ён будзе наогул) атрымаю праз
месяц;паўтары. Словам, акурат.

*** Ліст у Пушчу.
«Шаноўны калега!
У Вашым лісьце прачытваецца небясьпечны

«выклік», што выглядае на пагрозу нашым, хай сабе і
мізэрным паводле выніку, як Вы лічыце, намаганням
супраціву. Вы ўжо ня першы раз выстаўляеце аргу;
мант пад назовам «граматныя спэцыялісты»: на вы;
бары павінны йсьці «граматныя спэцыялісты», з экс;
пэртамі ЮНЭСКА павінны размаўляць «граматныя
спэцыялісты» і гэтак далей.

Мяркую, калега, што такім падыходам Вы несьвя;
дома або сьвядома звужаеце кантэкст супраціву, уно;
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сіце расколіну на карысьць «граматных» зьнішчаль;
нікаў, такіх як (...) і плойма іншых. Між тым, Вы, ка;
лега, як «граматны спэцыяліст», не падпісалі двух
Зваротаў — у Раду Эўропы і ЮНЭСКА на абарону
Пушчы, хоць я спадзяваўся на Вас. Вы пабаяліся. Яго
падпісалі пераважна НЕ;спэцыялісты.

Як «граматнага спэцыяліста», Вас могуць заўва;
жыць у Кіраўніцтве спраў прэзыдэнта і нават прапа;
наваць пасаду. Калабарацыяністы ім цяпер страшна
патрэбны. Ад Вас, канешне ж, я гэтага не чакаю, вы;
бачайце, але вопыт — вялікі Настаўнік. Улада заўж;
ды рабіла стаўку на вузкіх «граматных спэцыялі;
стаў», каб не лічыцца зь «некампэтэнтнай» грамадз;
кай думкай.

Адкажыце, мой дарагі дружа, на пытаньне:
ці ёсьць «граматныя спэцыялісты» п а в о д л е  м а ;

р а л і ,  с у м л е н ь н я ,  д э м а к р а т ы ч н ы х  д ы
і н ш ы х  я к а с ь ц я ў  і  к а ш т о ў н а с ь ц я ў ?  Вы ня
думалі, што менавіта гэтых спэцыялістаў Пушчы не
хапала і не хапае, каб яе бараніць? Хто, як ня Вы з
захапленьнем гаварылі мне пра спадара Ганчарэнку
— ён, між іншым, спэцыяліст зусім іншых сфэраў...
Прыкладаў шмат.

Усё проста і няпроста. На маю думку, чалавек, які
мае сьвядомасьць і непаганы інтэлект, да таго ж, калі
ён не прыстасоўнік і ня лжэц, абавязкова будзе рата;
ваць каштоўнасьці Радзімы ад гвалту. І калі пры гэ;
тым застанецца шчырым і пасьлядоўным — шмат
чаго здолее дамагчыся. Адным словам, перагледзьце
сваю тэзу. Наперадзе ў нас шмат выпрабаваньняў.

І яшчэ. Калі Вы пішаце «мы», хто маецца на ўвазе?
Шчыра Ваш».

ЛЮТЫ

*** Шчасны трымае дыстанцыю. Я настойваю на
дзвюх;трох рабочых сустрэчах з удзелам Кіраўніцт;
ва спраў і Міністэрства прыроды. Галоўнае пытанне
— гарантыя нашага ўдзелу, прэс;канферэнцыя напя;



256

рэдадні, артыкуляцыя стаўлення і намераў з боку
ўлады. Шчасны выдатна разумее, у якую крапіву яго
пасадзілі. Працаваў амбасадарам у Вялікабрытаніі,
збольшага ведае нормы шляхетнасці — што падву;
чыўся, што пры сабе... А тут —  цягні «па;воўчаму».
Вельмі «шляхетная» дыпламатыя! На ўсе пытанні вы;
мушаны адказваць «не ведаю».  Затое ведае сваё мес;
ца, на якое яму паказалі прэзідэнцкія клеркі.

*** Размова з Лучковым. Ліст на імя Жураўковай,
паводле яе рэзалюцыі, трапіў да яго, значыць, ён і
трымае чарговы раз цытадэль улады. Усе паўнамоцт;
вы, звязаныя з прыездам экспертаў, будзе ажыццяў;
ляць ён. Аблічча знаёмае.

Цікаўлюся прэс;канферэнцыяй. Ягоны тон лагод;
на;ветлівы. Нават не верыцца, што гэта ён год таму
ваяўніча даводзіў мне, што я, маўляў, «наездзіўся ў
Пушчу» і мне ўжо «няма там чаго глядзець». Таму і
чынілі аблавы, напускалі ахову... Сёння Лучкоў раіць
мне «быць патрыётам», гэта значыць, прыняць ягоны
бок, спыніць барацьбу, змаўчаць перад экспертамі.
Я не заўважаю «нажыўку» і пытаюся пра Сустрэчу з
журналістамі. «Не плануецца»...

*** Шчасны пацвердзіў дыстанцыю.
«Ніякіх шоў не будзе»,— у такім нечаканым тоне.
Гэта што да прэсавай канферэнцыі.
На жаль, гэта ўжо датычыць і гарантый нашага

ўдзелу ў супрацы з Місіяй. Дый не толькі. Трэба рых;
тавацца да горшага.

САКАВІК

*** Пушчанцы паводзяцца млява і паасобку. Для
іх грамадская структура, нават такая, як наша Ініцы;
ятыва, — гэта палітыка, якой яны асцерагаюцца. Г.К.,
як вынікае з ліста і ягоных намераў, будзе даводзіць
сваё «асаблівае меркаванне». Пакуль непразрыстае.
Склаў, адным словам, свой планчык — і ў поўным
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спакоі. Быццам эксперты спяшаюцца ў Беларусь, каб
паслухаць адну ягоную асаблівую думку, а Лучкоў
спіць і марыць, каб даць слова спадару Г.К.

Толькі гуртавацца і выступаць адным фронтам! З
патрабаваннямі, якія грунтуюцца на прынцыпах Кан;
венцыі, адпавядаюць яе духу і літары. Гэтыя патраба;
ванні ёсць. Летась, роўна год таму, разам з З. Ф. Му;
раўёвым (светлая яму памяць!) мы выклалі іх адмыс;
лова да прэс;канферэнцыі ў Пушчы. Марат Гаравы
ўручыў іх кожнаму журналісту. У той жа дзень, калі
на прэс;канферэнцыю нас не пусцілі, мы ў Пушчы,
сабраўшыся цесным колам позна ўвечары, абмерка;
валі кожны пункт і прынялі сумесна. Цяпер з тых
патрабаванняў трэба пакінуць дзве;тры пазіцыі, най;
перш аб пашырэнні запаведнай часткі, і, магчыма,
далучыць пункт, які датычыў бы Грамадскай на;
зіральнай рады (пры садзеянні Цэнтра і Камітэта па
Спадчыне).

*** Шчасны: «Сустракацца не мае сэнсу. Мне няма
вам чаго сказаць». Тон адчужаны і нервовы. «Хвілін;
ку!  У нас засталіся пытанні... Шмат пытанняў». Ка;
роткія гудкі.

*** Ліст Грабнеру (разумее па;руску).
«Многоуважаемый господин Ули Грабнер!
Спасибо за Ваше согласие участвовать в Миссии

по оценке состояния Беловежской пущи. Я один из
тех, кто, возможно, также примет участие в Ваших
встречах на белорусской стороне. (...)

Меня, господин Грабнер, чрезвычайно беспокоит
предстоящая (оценочная) экспертиза, так как бело;
русские государственные структуры не первый год
скрывают правду, утаивают истинные причины ис;
тощения биологических богатств Беловежской
пущи как м е с т а  всемирного Наследия. Об этом мы,
представители независимой общественности сооб;
щали в своих посланиях в адрес Совета Европы (ян;
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варь 2002) и ЮНЕСКО (июнь 2002). Надеюсь, эти
документы Вам известны.

Господин Счастный, к сожалению,  не проявляет
заинтересованности говорить с журналистами о под;
робностях Вашей высокой Миссии, на наш взгляд,
чрезвычайно важной для Беларуси. На сегодняшний
день я не имею гарантий, что смогу полноценно уча;
ствовать в предстоящих встречах. От инициативы
ТЕRRА;Конвенция я месяц тому настаивал провести
пресс;конференцию, но господин Счастный, как и
другие официальные лица — держатели националь;
ного парка, отказывают в этом, что уже является
нарушением духа и буквы Конвенции о наследии.

Будьте любезны, господин Грабнер, напишите мне,
если можно, о каких;либо подробностях, имеющих
значение в качестве необходимой первоначальной
информации. Например, стоит ли вопрос о возмож;
ности переноса Беловежской пущи в отдельный спи�
сок объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, ко�
торым угрожает опасность? Планируются ли
встречи с населением Пущи (пущанцами), предста;
вителями альтернативной точки зрения, журналис;
тами?..

Сообщаю свои координаты  и сведения о инициа;
тиве ТЕRRА;Конвенция.

Надеюсь на отклик. Спасибо».

*** Да прыезду экспертаў застаецца роўна тыдзень.
Зранку звязваюся з галоўнай кантактнай асобай.
Шчасны просіць мой электронны адрас і паведамляе,
што праз некалькі хвілінаў я атрымаю запрашэнне.
Цікаўлюся дэталямі, найперш, грамадскім прадстаў;
ніцтвам. Пытанні канкрэтныя. Адказы бессаромныя.
Удзел незалежнай грамадскасці ў працы Місіі выклю;
чаны. Сярод запрошаных няма прадстаўніка Бела;
ПАН, як і наогул журналіста. Ніхто з мясцовых жыха;
роў не ўключаны ў спіс удзельнікаў Сустрэчы, на якую
запрошаны я і некалькі прадстаўнікоў іншых ГА.
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Чаму не ўключаны мясцовыя жыхары — Смакту;
новіч, Казулька, Дацкевіч, Мазгова? «Вы не пацвер;
дзілі сваю просьбу пісьмова», — без прабачэнняў ад;
рэзаў старшыня Нацыянальнай камісіі.

«Добра, я зраблю гэта сёння. Зараз жа».

*** Ліст у Пушчу.
«Даводжу апошнюю інфармацыю, якую атрымаў

ад У. Шчаснага.
18 сакавіка з 12.30 да 13.30 (!) плануецца Сустрэ;

ча экспертаў з грамадскасцю, якая цікавіцца прабле;
мамі Пушчы. Я высвятляў: сярод «запрошаных» —
людзі, якія не ўсе пра гэта і ведаюць. Напрыклад,
Сухій, Швяцоў, Шырокаў, Каралёва, Казулін. У спісе
ёсць і я. Аднак няма Смактуновіча, Казулькі, Дацке;
віча, Мазговай (яны замаўляліся тры месяцы таму).
Запрашальны ліст, які я атрымаў сёння пасля гаворкі
з У. Шчасным, Вы пачытаеце.

У гаворцы я настойваў на Вашай прысутнасці, на
што чыноўнік параіў даслаць на ягоны электронны
адрас альбо факсам Вашу асабістую адносіну (маг;
чыма, і калектыўную, але пажадана са спасылкай на
сяброўства ў ТЕRRА;Канвенцыі) з прапановай узяць
удзел у Сустрэчы...

У нас ёсць колькі дзён, каб абмяняцца думкамі —
спакойна і разважліва. Справа не ў тым, чаго м ы  ч а �
к а е м  ад гэтай сустрэчы, а ў тым, што з а с т а в а ц �
ц а  ў  б а к у  н е л ь г а .  Вы абавязаны там быць і
мець годнае слова. Мяркую, мы здолеем дамагчыся
інтэрв’ю аднаго з экспертаў па выніках Сустрэчы.

Сёння ж чакаю адказу.
З павагай».

*** З Ігарам Куталоўскім (сацыяльна;экалагічны
саюз «Чарнобыль») прыехалі ў Пушчу напярэдадні
позна вечарам. Першай праблемай было жыллё. Па
шчаслівай акалічнасці ўдалося звязацца з «умоўнай
кантактнай асобай» — намеснікам міністра прырод;
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ных рэсурсаў Валянцінам Малішэўскім, якога адмі;
ністратарка гасцініцы запрасіла да тэлефона. З папя;
рэдняй інфармацыі, вельмі няпоўнай і блытанай, я мог
арыентавацца хіба на яго, адзінага магчымага каар;
дынатара Місіі з беларускага боку. Шчасны заабавя;
заўся прыехаць заўтра, пра іншых удзельнікаў мы
нічога не ведалі. «Умоўная;кантактная;асоба;каарды;
натар» паспрабавала нас не прыпомніць, не заўва;
жыць, у рэшце рэшт, наогул не прызнаць. «Хто, хто
вы такія?.. Сустрэцца? Дзе і навошта?.. Я вось такса;
ма прыехаў, падаю з ног... Пагаварыць?.. Пра што?..
Сустрэнемся ў Мінску і ўсё абгаворым, га... Абавяз;
кова сёння? Але ж Вы і даставучы!.. Добра. Пятнац;
цаць хвілін — каб вы былі тут...»

Мы былі «тут» праз дзесяць.
Цяпер я мог разгледзець свайго суразмоўца, сёе;

тое нават прыпомніць. Напрыклад, як год таму Ва;
лянцін Іванавіч даў згоду на інтэрв’ю, а перад маім
з’яўленнем пакінуў кабінет, сказаў сакратарцы, што
ў яго наспела паседжанне. Акурат у наш прызнача;
ны час. Я пакінуў яму зацемку з прапановай папра;
віць «стылёвую» памылку. Аднак ягонае маўчанне
толькі пацвердзіла маю нясмелую версію, што Ва;
лянцін Іванавіч элементарна ўцёк ад журналіста.
Прычына — чыноўніцкае рабства, залежнасць ад
Кіраўніцтва спраў... Але і ў гэтай прычыны свой ню;
анс: ён абыходзіў белавежскае пытанне...

Мы селі за светлы адлакаваны драўляны столік на
другім паверсе. У праём памяшкання па чарзе зазір;
нулі два міліцыянты.

— Пра што Вы хацелі ў мяне спытаць, толькі ко;
ратка...

На гадзінніку было 22.10, я сказаў, што мы, як афі;
цыйна запрошаныя, хацелі б пачуць ад афіцыйнай
асобы колькі слоў пра фармат сустрэчы, а таксама
атрымаць праграму Місіі на беларускім баку.

Валянцін Іванавіч паведаміў, што праграмы ніякай
не бачыў, пра Місію і фармат сустрэчы сказаў наступ;
нае.
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«Гэта іхні аб’ект, іхняя тэрыторыя. І гэта іхняе поў;
нае права сюды прыйсці, калі захочуць, і ўсё пагляд;
зець, даць ацэнку».

Малішэўскі старанна артыкуляваў гэтую фразу,
асабліва вылучаючы словы «іхні аб’ект», «іхняя тэ;
рыторыя», «іхняе права». Пастулат паўтараўся ў мно;
стве варыяцыяў. Пэўна ж, невыпадкова.

Мэты Місіі, з падачы Малішэўскага, абмяжоўва�
ліся менавіта кавалачкам Пушчы, так званым ядром.
Гэта азначала, што і гаворка заўтра можа ісці пра
гэтую, досыць мізэрную частачку Вялікага лесу,
якая занесена ў Спіс усясветнае спадчыны. Гэта аз;
начала, што і абмеркаванне праблемы, зыходзячы з
«іхняга аб’екта», «іхняй тэрыторыі», мусіць звузіцца
да кавалачка, «які ніхто не чапае».

У гэты прымітыўны спосаб, у гэтую клетку з драў;
ляных дручкоў спраўнік Лучкоў і «кадр» з валожын;
скай вертыкалі хочуць запакаваць наша разуменне
праблемы.

Цікавімся ў Валянціна Іванавіча, ці гарантаваны
ўдзел у Сустрэчы прадстаўнікоў мясцовай грамадс;
касці — тых, хто захоча прыйсці. «Думаю, праблемы
не будзе», — адказаў  Малішэўскі.

Спыталі пра начлег — «У гасцініцы месцаў няма».
На выхадзе пры дзвярах яшчэ ўсё стаялі міліцыян;

ты. Спытацца, каго яны ахоўваюць, ужо не выпада;
ла: дзесьці астывала вячэра, на якую Валянцін Іва;
навіч яўна спазняўся.

*** Спіс арганізацый, якія былі запрошаны, не пат;
рабуе глыбокага аналізу на іх лаяльнасць да ўладаў:
гэта спіс «акрэдытаваных» пры Міністэрстве прырод;
ных рэсурсаў паводле адпаведнай сумяшчальнасці
(НГА і ўладнай бюракратыі). Я не хачу каго;небудзь
пакрыўдзіць з калегаў альбо прыменшыць іх знач;
насць, але мушу глядзець на рэчы рэальна. Ніводная
з гэтых арганізацый апошнім часам не выяўляла вы;
моўнай заклапочанасці станам біялагічнай спадчы;
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ны Пушчы, а некаторыя наадварот, дагаджаючы ўла;
дам, імкнуліся не заўважаць экалагічных бедаў, якія
чыніліся трымальнікамі парка. Усе арганізацыі да
таго ж мінскія, нібыта ў рэгіёнах, найперш у Берасці
і Гародні, яны вымерлі. На Сустрэчу з ліку запроша;
ных прыехаў у рэшце рэшт эколаг;ландшафтнік Ігар
Куталоўскі ды я.

*** Спыніліся ў доме Смактуновічаў. Разумею, што
гэтыя турботы для іх сям’і ўжо наўрад ці патрэбныя.
І без таго пераследу хапае.

Аднак прымаюць ахвотна і ветліва, хоць і ахвярна.
Тры гады як Яўген без працы ў лесе. Ганна вымушана
была змяніць спецыяльнасць, пайсці на працу ў банк.
Змаганне за Пушчу марна для іх не праходзіць, адмі;
ністрацыя тут жа знаходзіць спосаб адпомсціць. І
з’яўленне ў доме «непажаданых» людзей, далучэнне
да незалежнай думкі, дэманстрацыя самастойнасці і
трываласці — усё разам каштуе Смактуновічам і спа;
кою, і сталага ладу. Асабліва тут, у глыбокай аселі;
цы.

Размеркаванне акцэнтаў. Кожны будзе казаць сло;
ва. Актыўна падключаецца і Куталоўскі, лес — яго;
ная спецыяльнасць, а ўпершыню пачутае ім слова
«пушчанцы» надае Ігару змястоўнага імпэту.

Урок этыкі... Георгій «самастойна», неяк збоку і
ўпотай падрыхтаваў тэкст (асаблівае меркаванне),
каб перадаць яго экспертам ад сябе асабіста. Але
справа не ў асабістым. «Там будзе стаяць Ваш подпіс,
— звярнуўся я да Г. К., — хоць у сваім меркаванні
Вы пераказалі шэраг пазіцый, якія ўпершыню выраз;
на былі замоўлены ў калектыўных зваротах незалеж;
най грамадскасці: у Раду Еўропы, ЮНЭСКА, а такса;
ма ў нашых леташніх патрабаваннях. Лічу, Вы зрабілі
не лепшым чынам. Вы не заўважылі, як прысвоілі
чужое, хоць лепш было б сваё дадаць да калектыўна;
га, і гэты ліст падрыхтаваць разам, з папраўкамі, з
улікам заўтрашняй сустрэчы. Я прапаную Вам так
зрабіць. А мы падтрымаем...»
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Частковы кампраміс: усе падпісваемся пад тэк;
стам, але ўжо нічога ў ім не мяняем.

*** На варотах у парк нарад міліцыі і ахова. 8.15.
Паказваю запрашэнне, пасведчанне журналіста. Не
прапускаюць. «Чакайце спецыяльнага дазволу». Выс;
вятляецца, што ёсць загад мяне не прапускаць на тэ;
рыторыю парка да пачатку Сустрэчы...

З раніцы ўдзельнікі Місіі на аб’екце. Ацэнка ягона;
га стану — ці не самая галоўная задача міжнародных
экспертаў. Які падбор інструментаў дзеля яе выканан;
ня ў сённяшняй практыцы светна вядомых арганіза;
цый? Калі мы кажам: кантраляванасць тэрыторыі Спад;
чыны ў рэшце рэшт ёсць цалкам праблемай краіны;
трымальніцы, яе грамадства і каштоўнасцяў, якія яны
выбіраюць, дык маем на ўвазе і тое, што гэткая Спад;
чына вартая самых бездакорных і дасканалых ацэнак,
крытэрыяў і падыходаў супольнае практыкі, на якія
мусім раўняцца ўсе без выключэння.

Раніцай Яўген Смактуновіч паведаміў пра Сустрэ;
чу з экспертамі ўсім, хто мае крытычную думку на
стан спраў у Пушчы (вядома ж, сярод камянюкоў;
цаў) і хто папярэдне даў згоду. Сёння пацвердзілі свой
намер толькі двое — пенсіянеры Ніна Каляда і Вадзім
Сіняк. На Алену Мазгову, якая яшчэ гадзіну таму
збіралася браць удзел, нечакана «наехала» праверка
з раёна. Стан здароўя прымусіў засцерагчыся ад не;
пажаданых сітуацый Уладзіміра Дацкевіча. «Калі
што, скажаце за мяне, маю пазіцыю Вы добра ведае;
це... Хто прыдумаў гэту жахлівую схему — разбіць
Лес на зоны? У ядры няма пушчанскага набору. Гэта
нейкі абсурд, поўная недарэчнасць. Якая, прабачце,
запаведная зона! Там няма чаго ўзяць — вось і ўся
палітыка нашых прыродаахоўнікаў, гэтых жулікаў і
верхаглядаў. Праблема Пушчы не ў гэтым кавалач;
ку, дзе «нічога не чапаюць», праблема ў тым, што на
ўсёй астатняй тэрыторыі Пушчы не спыняецца жор;
сткая эксплуатацыя... Скажыце ім гэта».
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Добра, Уладзімір Апанасавіч, я скажу, Вы толькі
трымайцеся!

12.15. З Мінску прыехалі Шчасны, Нікіфараў, Пу;
гачэўскі ды іншыя. Ласкава, ужо зусім па;вясноваму
свяціла сонца. Спадар Шчасны выйшаў за шлагбаўм,
без паліто, у адным пінжаку, расшпіленым на ўсе
гузікі. Прайшоўся да рэчкі Лясной і хутка вярнуўся.
«Запрошаных не прапускаюць на тэрыторыю парка.
Вас не шакіруюць такія парадкі, Уладзімір Рыго;
равіч?» «У 12.30 прапусцяць, не хвалюйцеся», — ад;
казаў пасол па асаблівых даручэннях.

Сустрэча пачалася з затрымкай на дзве з паловай
гадзіны. Увесь гэты час старыя людзі — Вадзім Сіняк
і Ніна Каляда, а з імі Яўген Смактуновіч і Георгій Ка;
зулька — адстаялі ногі каля варотаў пад наглядам
міліцыі. Нават калі пачалася Сустрэча, у перапоўне;
най залі не было толькі іх: ахова чакала адмысловага
загаду. Малішэўскі, нягледзячы на мае настойванні
забяспечыць прысутнасць людзей, распачаў Сустрэ;
чу. Я мусіў узняць «працэдурнае пытанне» і нечака;
на ўзяў слова.

З дыктафона:
Малішэўскі. — Абаждзіце...
Дранчук. — Гэта вельмі важнае пытанне, якое нам

трэба вырашыць, — удзел мясцовых жыхароў у на;
шай гаворцы. Яны ўжо тры гадзіны стаяць і чакаюць.
Мы павінны зараз прыняць рашэнне, будуць яны зап;
рошаны сюды або не.

Малішэўскі. — Дайте представить, кто у нас есть.
Дранчук. — Не менее важно, кого сейчас нет, гос;

подин Малишевский. Вы обещали обсудить и решить
этот вопрос. Люди ждут Вашего решения. Если воп;
рос не будет решен, мы сделаем отдельное заявле;
ние. Мы — это представители независимых обще;
ственных организаций...

Малішэўскі. — Извините, дайте я закончу по про;
цедуре... Итак. У нас присутствуют представители:
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«Экодом», Анатолий Швецов и Ирина Сухий... Их нет,
они не присутствуют? Дали заявку, но не приехали...
Белорусский социально;экологический союз «Чер;
нобыль», Игорь Куталовский. Ассоциация по защи;
те птицы (маецца на ўвазе ГА «Ахова птушак Бела;
русі» — В.Д.), Михаил Ефимович Никифоров. При;
сутствует здесь организация «TERRA;Конвенция»,
господин Дранчук. Также Национальный комитет
«МАБ», Наталья Максимовна Рыбинец. Белорусское
общество лесоводов, Александр Викторович Пуга;
чевский, наш ученый. Кого еще не назвал? «Экопо;
люс»… и… кто еще? «Экологическая инициатива»,
Алексей Геннадьевич Артюшевский. Все? Тогда по;
звольте продолжить нашу встречу. Слово предостав;
ляется…

Дранчук. — Извините, но мы так и не решили...
(Малішэўскі перабівае, просіць паважаць экспер�
таў і ўсіх прысутных). Я уважаю... Но я даю отчет
себе в том, что происходит. Вы хотите все замять.
Рассадили здесь полный зал бюрократии, а люди,
которые сюда пришли по своей доброй воле, вон они,
видно в окно, местные жители, также имеющие пра;
во голоса или послушать, стоят и ждут уже третий
час — это что, уважение к ним?.. Я вынужден обра;
титься к Вам, господин Грабнер и господин Фландер.
Мы благодарим Вас. Но дальнейшее наше участие
сегодня становится вряд ли возможным. Если Вы
согласитесь, если это возможно, мы просили бы
встречи с Вами завтра, в любое время.

Грабнер (з разуменнем). — Да, это возможно...
Бадай, першы, хто адчуў пагрозу спланаванаму ходу

Сустрэчы, быў Шчасны. Дагэтуль непрыкметны, у
шэрым пінжаку, ён нечакана падняўся з залы і рушыў
у прэзідыум, штосьці шапнуў Малішэўскаму і Лучко;
ву і сеў на месца. Пасля кароткай дарадчай паўзы Ма;
лішэўскі мусіў такі даць «адмашку»: «Пусть заходят»...

Я выйшаў з будынка і ўбачыў, што мае «падаба;
ронныя» паволі рушылі ў... процілеглы бок. Я дагнаў
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і ледзьве ўгаварыў іх вярнуцца. Стомленыя прыні;
жэннем, знявераныя, людзі страцілі апошнюю на;
дзею. Тут рашучую пазіцыю заняў Г. Казулька: «Мы
павінны стаяць да канца. Інакш гэта несур’ёзна».

Слова далі эколагу з Германіі Улі Грабнеру (Мас;
коўскае бюро ЮНЭСКА). Ён першым чынам зрэага;
ваў на сітуацыю напружання і новых прысутных у
зале. «Я вельмі рады, — сказаў ён, — што нарэшце
кожны можа выказацца. Я не думаю, што з;за гэтага
могуць быць якія;небудзь пагрозы або  складанасці...
Жывы абмен думкамі, хай сабе часам крыху канфлік;
тны, толькі насычае дыскусію...» Яго падтрымаў і
калега з Фінляндыі Юка;Пека Фландэр (Міжнарод;
ны саюз аховы прыроды). «Мы зусім мала часу пра;
былі на аб’екце і нам вельмі цяжка будзе даць даклад;
ную ацэнку яго стану. Таму я адкрыты для дыскусій,
якія датычаць праблемы захавання і абароны тэры;
торыі сусветнай Спадчыны».

Замежныя калегі дэманстравалі адкрытасць, гато;
васць да шчырага зычлівага дыялогу. Беларуская
ўлада дзейнічала цалкам процілегла. Яе найпершай
задачай было адваротнае — «дыскусію прыкрыць».
Таму яе людзі (не выключаю, што рабілася ўсё да;
волі сістэмна, былі падключаны «прафесіяналы»)
употай ставілі пасткі, чынілі пераслед, напускалі
псіхозу. У залі — гэта было фае музея, дзе расставілі
крэслы і змастачылі страхотны прэзідыум з чырво;
ным абрусам, — панавала цяжкая энергетыка, адчу;
валася атмасфера ўціску. Гэта прыгнятала і скоўва;
ла ініцыятыву і ўжо ані не схіляла да «жывога абме;
ну думкамі». Да таго ж перакладчыкі гаварылі ціха і
невыразна, асобныя фразы (часам ключавыя), як
падалося, перакладаліся выключна «для сябе».

Не пакідала ўражанне, што ўвесь падуладны «адмі;
ністратыўны рэсурс» быў прыгнаны сюды з;пад палкі
і кінуты зараз на гэтую амбразуру — стварыць ула;
дам «сваю» аўдыторыю, запоўніць залю «баластавай»
свядомасцю, прыціснуць масай, абмежаваць доступ
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апанентаў. Як мае быць, свае пазіцыі заняла ахова, у
залі былі вайскоўцы, з’ехалася раённае і абласное
чынавенства.

Дыскусія, свабодны абмен думкамі не ў жарт пу;
жалі трымальнікаў Спадчыны. Прэвентыўныя заха;
ды «па недапушчэнні», іх памеры і спланаваныя дзе;
янні (цяжка ўсё пералічыць) яскрава сведчылі, на;
колькі непажаданая тут альтэрнатыўная думка, не;
залежны погляд на сапраўдны стан сённяшняй Пуш;
чы, непасрэдны кантакт з экспертамі.

Не менш адметнымі ў гэтым кантэксце выглядаюць
і два выступы гэтак званай зялёнай грамадскасці.
Чаму «гэтак званай»? Таму што ні «наш ученый» А.Пу;
гачэўскі (Беларускае таварыства лесаводаў), ні
М.Нікіфараў («Ахова птушак Беларусі») не з’яўля;
юцца, вобразна кажучы, «чыстымі» прадстаўнікамі
грамадскага сектару. Абодва на дзяржаўнай працы,
займаюць кіраўніцкія крэслы ў Нацыянальнай ака;
дэміі навук, дзе, як вядома, прэзідэнта ўжо не выбі;
раюць, а прызначаюць. Абодва, так бы мовіць, з на;
менклатурнай абоймы.

У лепшым выпадку яны прадстаўлялі на Сустрэчы
навуковую грамадскасць, але ніяк не «зялёную». Яны
гулялі паводле правіл, распісаных і распланаваных
Кіраўніцтвам спраў прэзідэнта. Мне лёгка запярэ;
чыць. Я гатовы ўсумніцца і сам. Таму карыстаюся
паслугамі дыктафона, каб засведчыць некаторыя
знакавыя асаблівасці іх выступленняў. Чытаць, вя;
дома, трэба ўважліва... На якой мове яны гавораць?
Толькі не на мове прыроды... Яны знаходзяць годныя
выразы і абароты, за якімі не ўбачыш прафесіяналь;
нае здрады. Яны вельмі кантралююць сябе, каб сло;
вы ўмацоўвалі іхнія крэслы, а не пазіцыі прыродных
вартасцяў. Гэта надзвычай важна, на якой мове сён;
ня гаварылі А.П. і М.Н.

А. Пугачэўскі. (…) В контексте Миссии экспер;
тов я не вижу большой проблемы на сегодняшний
день в сохранении самого Объекта мирового насле;
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дия. На этой территории режим соблюдается. Здесь
возникает проблема понимания, что такое угроза
этому объекту. Если вспышка массового размноже;
ния вредителей леса — это угроза, то она существу;
ет. Но угроза, созданная изменением природных
условий.

Другое дело, что на сопредельных территориях мы
действительно можем говорить о неадекватном ме;
неджменте. Плохом или не очень хорошем, может
быть, и хорошем — об этом есть много мнений. И
мое мнение, оно тоже не единственное. Я считаю, что
лесохозяйственная деятельность, которая реализу;
ется в национальном парке, она сейчас неадекватна
ситуации. Слишком активны рубки, они не подобны
природным и, может быть, еще большая проблема
— не совсем адекватные меры по лесовосстановле;
нию. Но это, повторяю, моя точка зрения. И здесь
долг не только тех, кто работает в Пуще и ею руково;
дит, но и долг ученых, и, видимо, общественности —
разработать и разрешить эту проблему, чтобы пу;
щанцы знали, что делать. Насколько я понимаю, они
готовы поступать правильно, но не знают, как посту;
пать правильно. А учитывая определенные особен;
ности нынешнего генерального директора как очень
активного человека и активного руководителя… (он
пытается сделать и очень активно пытается сделать
так, как считает правильным, возможно, он прав,
возможно, не прав, но тут нет, к сожалению, единого
мнения ни у наших ученых, ни у хозяйственников,
ни у польских специалистов, ну и тем более нет со;
гласия между всеми названными категориями и об;
щественностью зеленых: экологами, экологистами,
зелеными движениями), тут трудно однозначно от;
ветить. Но, повторяю, если целью сохранения Объек;
та мирового наследия является сохранение есте;
ственной динамики вот этой части Беловежской
пущи, если так, то проблемы в границах этого объек;
та, в общем;то, не существует.
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М. Нікіфараў. (…) Мы должны сегодня ставить воп;
рос: достаточно ли этой территории — абсолютно
заповедной зоны, чтобы сохранить Беловежскую
пущу как таковую, поскольку мы знаем, что процент
этой зоны достаточно небольшой? Это раз. Во;вто;
рых, оставшаяся часть пущи, она тоже не менее цен;
на, то есть, там есть участки, …имеющие не меньшую
ценность и по возрасту, и по происхождению, и по сво;
ему генезису, и так далее. Безусловно, больше всего
проблем как раз с этими территориями, которые как
бы в меньшей степени находятся под охраной. Ну, ис;
ходя из своего статуса. Они могут попадать, наверное,
в зону частичного или регулируемого использования,
либо в зону еще какую;то, в рекреационную даже, я
точно не знаю. Поэтому, мне кажется, проблема со;
хранения Беловежской пущи и решение этой пробле;
мы все;таки в увеличении абсолютно охраняемой тер;
ритории до уровня, до размеров, которые гарантиро;
ванно сохранят Беловежскую пущу как объект имен;
но векового леса в центре Европы, девственного леса,
самовозобновляемого  и так далее.

Платформа абодвух прамоўцаў тут відавочная.
Аднак гэты жэст — на пашырэнне абсалютнай запа;
веднай зоны, агучаны вельмі выразна ў якасці аль;
тэрнатывы, не можа ўспрымацца як паслядоўны і
шчыры. На жаль, пра гэта таксама трэба казаць —
аддзяляць, так бы мовіць, авец ад козлішчаў.

Прыняць сёння гэты пасыл як далучэнне да «рэза;
люцыі;SOS» было б усё адно што страціць памяць...
Шмат гатовых гэта зрабіць... Але «рука добрай волі»,
працягнутая з калідораў улады, яшчэ не знак доб;
рых намераў.

Колькі гадоў (!) Кіраўніцтва спраў, Мінпрыроды
як не заўважалі гэтай відавочнай неабходнасці,
якую настойліва, грукаючы ў дзверы, дэлегавала гра;
мадская ініцыятыва. Яны выконвалі знішчальны пра;
ект, які і пацягнуў за сабой увесь злавесна;скандаль;
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ны набор сродкаў — высокапрадукцыйную пілара;
му за вокнамі адміністрацыі, караеда;спусташальні;
ка, вахты наёмных лесарубаў, масавыя звальненні
пушчанцаў і інш. Ім было не да пашырэння запавед;
най зоны. І «нашы вучоныя» — Аляксандр і Міхаіл
— тады не ў кароткіх штоніках бегалі, а займалі ці не
тыя ж пасады... Як тут пра гэта не казаць...

Палітыку (тактыку) замоўчвання праблемы Бела;
вежскай пушчы ўлада пад націскам той жа грамадс;
касці (лакальнага руху «зялёных») змяніла на пера;
хоп грамадскай ініцыятывы... Яшчэ год таму КС прэ;
зідэнта хавалася ад праўды, сёння хаваецца ад адказ;
насці за цяжкі стан запаведнай тэрыторыі, месца ўсяс;
ветнай Спадчыны. Адбылося гэта толькі таму, што
грамадскасць здолела разамкнуць «злыднева кола»,
расставіла акцэнты так, што гэтую адказнасць трэба
несці не каму;небудзь, а прэзідэнцкім гаспадарнікам,
і несці не перад прэзідэнтам, а перад міжнароднай су;
польнасцю.

На адной сцяне фае, за прылаўкам сувенірнай кра;
мы віселі шкуры жывёл на продаж. На нейкі час про;
даж спынілі з этычных падставаў (катэгарычна суп;
раць выступала наша газета), аднак гэты след жы;
вадзёрства зноў тут узнік. Сцяна была акурат насуп;
раць «чырвонага  прэзідыума», і я не ведаю, што маглі
думаць пры гэтым, хай сабе вельмі беглым, сузіранні
Грабнер і Фландэр.

У залі не спадала напружанне. Асабліва я адчуў
гэта, калі мне далі слова. Адразу сказаў пра тое, што
пытанні захавання і абароны Спадчыны складалі ад;
метную фарбу тэматычнага спектра газеты «Бела;
вежская пушча», якую выдаю з 1995 года. Газета пер;
шай звярнула ўвагу на тое, што Белавежская пушча
не толькі ахоўная тэрыторыя і міжнародны біясфер;
ны запаведнік, але —  і месца слыннай у свеце Спад;
чыны чалавецтва. Гэта, дадаў я, былі выключна вос;
трыя публікацыі, поўныя грамадзянскай турботы,
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часам падобныя да крыку Касандры. На жаль, струк;
туры ўлады, перш;наперш Кіраўніцтва спраў, трыма;
ліся зусім іншага курсу — на камерцыйна;гаспадар;
чае асваенне гэтай запаведнай тэрыторыі — і грамад;
скую думку цалкам ігнаравалі.

«Сёння, — сказаў я, — у адрозненне ад некаторых
папярэдніх прамоўцаў я паспрабую называць рэчы так,
як яны ёсць, і не хавацца ад праўды. Я хацеў бы, каб Вы,
спадары эксперты, сапраўды зразумелі, з чым маеце
справу ў беларускай частцы Белавежскай пушчы.

П е р ш а е .  Тут ігнаруецца статус біясфернага за;
паведніка і аб’екта ўсясветнай прыроднай Спадчыны.
Растлумачу, што гэта значыць. Гэта значыць, што
невялікі лапік дзікай прыроды, якую мы кантралюем
як Спадчыну, знаходзіцца пад уціскам некантраля;
ванага, няўстойлівага, я б сказаў, дзікага прыродака;
рыстання.

Узяты жорсткі курс на эксплуатацыю Пушчы, на
атрыманне прыбыткаў за кошт запаведных біялагіч;
ных запасаў.

Укараніліся эксплуатацыйныя нормы гаспадаран;
ня, Пушча канчаткова ператварылася ў аб’ект пра;
мыслова;тэхнічнага выкарыстання.

Пашыраецца вытворчая і паляўнічая база за кошт
навуковай, культурна;адукацыйнай і рэкрэацыйнай.

У штодзённай практыцы адсутнічаюць прырода;
ахоўныя крытэры, няма юрыдычнага кіраўніцтва —
праўнага Палажэння аб нацыянальным парку, якога
вымагае закон.

Пануе валюнтарызм кіравання.
Маюць месца прамыя парушэнні артыкулаў Кан;

венцыі 1972 года.
Д р у г о е  — экалагічныя пагрозы. Назіраецца

гідралагічны заняпад, збядненне біяразнастайнасці,
распад дрэвастояў, антрапагенная эрозія. Навуковыя
даследванні не скіраваныя на хваробныя працэсы,
якія абвастрыліся ў апошнія гады.

Лесаўзнаўленне вядзецца метадамі і сродкамі, якія
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несумяшчальныя з месцам прыроднай Спадчыны.
Штат навуковага аддзела не здольны вырашаць

задачы адэкватна статусу Пушчы і яе стану.
Т р э ц я е .  Абвастрыліся сацыяльныя праблемы

на тэрыторыі парка. Пра гэтыя беды, спадзяюся, ска;
жуць самі жыхары, якія прыйшлі сюды са сваімі крыў;
дамі і меркаваннямі. Скажу толькі... Шмат звальнен;
няў, дыскрымінацыя. Парушаюцца правы карэнных
пушчанцаў, кадравая палітыка ставіць на наёмную
працу, дэманстратыўна ігнаруючы мясцовы рэсурс.

І  а п о ш н я е . Усё, што я сказаў, непасрэдна да;
тычыць прадмета гаворкі — захавання і абароны ўсяс;
ветнай Спадчыны, з’яўляецца несумяшчальным —
ні біясферна, ні канцэптуальна — з месцам прырод;
нага помніка. Штучна створаныя межы — гэта Спад;
чына, гэта не;Спадчына — не павінны нас заспакой;
ваць, прытупляць наша стаўленне да ўсяго, што ад;
бываецца вакол невялічкага кавалачка вялікага су;
цэльнага лесу. Ізаляцыя гэтая выгадная тым, хто на;
жываецца з Пушчы.

Таму яшчэ год таму, у лютым 2003 года мы, акты;
вісты ініцыятывы «TERRA;Канвенцыя», выставілі
шэраг патрабаванняў да ўрада і трымальнікаў парка.
Асобныя з іх мушу нагадаць зараз дзеля канструк;
тыву далейшай гаворкі:

спыніць у Белавежскай пушчы гаспадарча;экана;
мічную дзейнасць, якая супярэчыць закону «Аб асаб;
ліва ахоўных прыродных тэрыторыях», шэрагу
міжнародных Канвенцый, умовам і рэкамендацыям
Дыплома Еўропы,

давесці плошчу абсалютна запаведнай зоны да
мінімальных памераў — 50 працэнтаў тэрыторыі
Пушчы — і вышэй (даведка: сёння менш як 18%),

распрацаваць і перадаць на суд грамадскасці План
устойлівага кіравання Пушчай да 2020 года.

Хачу перадаць экспертам таксама асаблівае хадай;
нічанне ці, лепш сказаць, звярнуцца з трымя прось;
бамі непасрэдна ў Камітэт па Спадчыне:
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наладзіць незалежную экспертызу стану Белавеж;
скай пушчы як м е с ц а  ўсясветнай  прыроднай Спад;
чыны і помніка прыроды;

паводле вынікаў экспертызы разгледзець пытанне
аб мэтазгоднасці пераносу Белавежскай пушчы ў
Спіс усясветнай спадчыны, якой пагражае небяс�
пека;

падтрымаць ініцыятыву экалагічнай грамадскасці
Беларусі аб стварэнні незалежнай Назіральнай рады
па пытаннях стану і нацыянальнага захавання Бела;
вежскай пушчы».

Што казалі астатнія... Г. Казулька вылучыў дум;
ку, што менавіта астатняя Пушча патрабуе ўвагі і
аховы як патэнцыяльная каштоўнасць... «Калі не за;
хаваць гэтыя тэрыторыі, мы страцім патэнцыял Пуш;
чы». А колькі ўжо страцілі!

І. Куталоўскі гаварыў пра неабходнасць зберагчы
саміх пушчанцаў, так бы мовіць, этнічны патэнцыял
Пушчы, яе адметныя традыцыі. Гэта таксама спадчы;
на і каштоўнасць, да якіх патрэбен падыход і навуко;
выя ацэнкі, але найперш — разуменне, павага з боку
дзяржавы, структур улады. Спакойна і досыць вы;
разна давёў пра нездаровы сацыяльны клімат у пуш;
чанскім асяроддзі і метады адміністрацыйнага ўціску.
Прагучала сентэнцыя кшталту: «Белавежская пуш;
ча — індыкатар устойлівага развіцця краіны: ці ёсць
устойлівасць, або яе няма — відаць з Пушчы».

Шкада, не сказаў слова Я.Смактуновіч. Яму было
што сказаць, чым падзяліцца. Разумею: абставіны не
спрыялі — шмат мясцовай бюракратыі, людзей, з
якімі блізка знаёмы і якія цяпер так ад цябе далёка...
Раптам здаецца сумнеўным, што слова тваё мае сэнс
і вагу...

Пенсіянеры Н. Каляда і В. Сіняк, якія прыйшлі на
Сустрэчу з трывогай за лёс Пушчы і яе людзей, так;
сама змаўчалі... Аднак я рады, што яны прыйшлі, шмат
пачулі і падалі прыклад іншым сваёй апальнай пры;
сутнасцю...
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Не выступіла Валянціна Фралова, дырэктарка Ка;
мянюкскай школы, дэпутат райсавета. Яе пазіцыя,
педагагічнае стаўленне, ацэнкі як дэпутата маглі быць
вельмі станоўча ўспрынятыя. На жаль, не падняла;
ся, не сказала… Няўжо дапускае, згодная з тым, каб
тэрыторыя нацыянальнага парка развівалася так, як
развіваецца сёння? Няўжо яе вучні гатовыя прыйсці
працаваць у Пушчу, ведаючы, што іх чакае? Рыта;
рычныя пытанні…

«Начальнік чырвонага прэзідыума» В. Малішэўскі
звяртаецца да залі, ці ёсць пытанні. На твары добра
прапісанае жаданне... І — тыповая з’ява: усім усё
ясна.

Не, пачакайце. Задаю пытанне М. Бамбізе (каб і эк;
сперты паслухалі, і прысутныя): «Чаму няма Палажэн;
ня пра нацыянальным парк — наўзамен ушчэнт сас;
тарэлага, датаванага аж 1992 годам?» Каментую пры
гэтым дзеля экспертаў: за дванаццаць гадоў адбыўся
такі заканадаўчы прарыў, што прыкрывацца старым
Палажэннем можна хіба што пры лютай нянавісці да
прававых нормаў. І «начальнік Пушчы» тут жа пац;
вярджае гэта, кажа: «Канстытуцыя ЗША дзейнічае
300 гадоў, але гэта не замінае ім весці разбой ва ўсім
свеце…» Пасля дадае: «Новае Палажэнне ёсць, на раз;
глядзе ў міністэрстве…» Гэта ж самае чуў я ад Бамбі;
зы роўна год таму на прэсавай канферэнцыі.

Яшчэ звяртаюся да Бамбізы. «Вось Вы давялі нам
пра перспектывы экалагічнага турызму ў Пушчы.
Але на чым грунтуецца Ваш дзіўны аптымізм, калі
ўслед сказалі пра генеральны курс на «ўборку сухас;
тойных дрэў», на санітарны стан і парадак... У нату;
ральным лесе. Як гэта сумясціць: Вашы падыходы на
прыбіранне (а гэта не што іншае, як лесанарыхтоўкі),
суцэльныя санітарныя рубкі, месячныя ландшафты
— з экалагічным турызмам?»

Адказ бестурботны: «Вось і будуць прыязджаць
да нас і глядзець на месячныя ландшафты». Маўляў,
чым не люботы.
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На прапановы павялічыць запаведную зону з мер;
каваным залучэннем новых тэрыторый да Спадчыны
эксперты адрэагавалі аднолькава. «Гэта не рашэнне
ЮНЭСКА, гэта рашэнне вашых краін. Такая магчы;
масць не выключаецца, калі тэрыторыі «прырастан;
ня» будуць адпавядаць патрабаванням Канвенцыі»,
— сказаў Улі. І дадаў, што гатовы парадавацца, калі
ўсё будзе так. Гэта ж паўтарыў і ягоны калега. «Тое,
што мяркуецца далучыць, мусіць адпавядаць трэця;
му крытэру Канвенцыі».

На колькі гадоў мы спазніліся? І ці спазніліся?
«Трэці крытэр» — наш рахунак уладам... Там нашы
нацыянальныя страты, там уладны вандалізм, леса;
знішчальны праект, чарговая «дрымучая справа» ў
Пушчы.

Які «крытэр» спаўняла ўлада цягам дзесяці год?..
Нашы, нашы праблемы. Грабнер даў зразумець,

хоць і вельмі нязграбна артыкулюючы свае думкі па;
руску, што задача Місіі не можа ахапіць усё, што нас
сёння хвалюе. «Вельмі шмат каментароў,— сказаў
ён,— датычаць прадметаў, якія Місія не павінна і не
будзе ацэньваць».

*** Раніца другога дня. Інтэрв’ю ў Фландэра, пра
якое дамовіліся ўчора.

Да эксперта Міжнароднага саюза аховы прыроды
ў мяне чатыры пытанні. Галоўнае — наколькі будзе
ўважаны пры разглядзе пытання ў Камітэце ф а к ;
т а р  п а г р о з а ў  белавежскай Спадчыне і ці стае
двух дзён, каб ацаніць меры садзеяння выкананню
Канвенцыі, захавання і абароны Спадчыны на бела;
рускім баку? На сустрэчу ахвотна выбраўся і І.Кута;
лоўскі.

8.20. «На варотах» шчыльны кардон: нарад аховы
на чале з начальнікам С. Дзягелем, два міліцыянты.
Перамовіліся. З першых слоў зразумела: гэта абсалют;
на фізічная сіла, фізічны бар’ер. Яны пастаўлены, каб
мы засталіся на гэтым баку. Загадана не пускаць. Выг;
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лядае няёмка, але зноў такі мушу заўважыць: высвят;
ляецца, што загад датычыць выключна мяне.

«Трэба было прызначаць сустрэчу на варотах»,—
крыху празаічна, затое зусім разумна заўважыў Ігар.
«Добрая мысля... — сумна даю згоду. – Але ў мяне,
Ігар, відаць, птушыны розум. Быццам не хаджу па
зямлі...»

Прыгадваю, як некалькі год таму, у зазімак я выра;
шыў прайсціся па пушчанскім бальшаку да самай
мяжы, паглядзець на «калючы дрот». Мне пашанца;
вала, я прабыўся сам;насам з тым дротам каля гадзі;
ны ці болей. Сфатаграфаваў, з’еў бутэрброт, пася;
дзеў на пяньку. А па дарозе назад, крыху блукаючы,
набрыў на жалезныя вароты, за якімі служывы пад;
мятаў сцежкі. Гэта была «пагранзастава». Мяне заў;
важылі, правялі да начальства, а пасля высвятлен;
няў ды нязлоснае гутаркі адпусцілі. Што было б сён;
ня – вялікае пытанне.

Гэта дарэчы, на тое, што падумаў Ігар: інтэрв’ю,
маўляў, на нейтральнай паласе, праз «дрот» і шлаг;
баўм, пад наглядам аховы... І на тое, што сёння Бела;
русь і Польшча акурат спрабуюць дамовіцца наконт
межавых разгародак – адкрыць Пушчу звярам, даць
магчымасць хадзіць ім па сваім доме без перашкодаў.
Пушчанцы сведчаць: бывалі выпадкі, калі жывёлы
ахвярна ламалі шыю, ногі, хрыбет у няўкорным гара;
чым парыве адолець заслону з «калючкі». Гэты архі;
важны праект – Пушча без межаў – таксама абмяр;
коўваўся ў рамках Місіі...

У сотні метраў ад нас мы ўбачылі зачаканага ўжо
Юка;Пека Фландэра. Было 8.40. Я голасна паклікаў
яго і памахаў рукою. Начальнік шлагбаўма С.Дзя;
гель падбег да мяне і ў лютай ярасці заматлашыў ру;
камі. Аперацыя па ўтрыманні магла стаць непрадка;
зальнай. Мяне засланілі цесным кальцом і вомегам
падагналі «варанок»...

Я не магу ўявіць, што падумаў калега з Фінляндыі,
назіраючы гэтую, хутчэй за ўсё незразумелую яму
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сцэну... Паміж намі быў дрот. Нябачны як радыяцыя.
На які натыкаешся розумам, а не целам. Птушыным
розумам. Можа, едучы сюды, і трэба было б забыц;
ца, што ты чалавек. І глядзець навокал іншымі вачы;
ма. Але...

Працытую, што вельмі дарэчы: «У каго на зямлі
больш надзейнае, вечнае месца – у чалавека альбо ў
іх: у птушак, пчолаў, майскіх жукоў, раслінаў? Мож;
на было б навучыцца гэтаму (іхняму – В.Д.) імкнен;
ню да выжывання. Трэба было б навучыцца таму, што
ведаюць яны, што хаваюць яны ў сваёй памяці, у сва;
ёй культуры, у сваёй цывілізацыі...». Святлана Алек�
сіевіч. З іншага поваду, з іншага месца. Але насам;
рэч, едучы сюды, у Белавежскую пушчу, я хацеў бы,
вельмі хацеў бы, дабіраючы элементарнага сэнсу,
разумець і адчуваць іхнюю цывілізацыю, іхнюю куль;
туру…

*** Ліст у Прадстаўніцтва Беларусі ў ЮНЭСКА.
Копія ў 10 іншых інстанцый:

«22 сакавіка 2004
Сянько У. Л.
Паважаны Уладзімір Лявонавіч!
Даводзім да Вас звесткі, на падставе якіх Вы можа;

це больш аб’ектыўна скласці ўяўленне і меркаваць
пра краіну, якую прадстаўляеце ў свеце.

18 і 19 сакавіка г.г. па запрашэнні старшыні Нацы;
янальнай камісіі па справах ЮНЭСКА спадара Шчас;
нага ў рамках Місіі ЮНЭСКА/МСАП мы знаходзі;
ліся ў нацыянальным парку і біясферным запаведні;
ку «Белавежская пушча».

Мы былі запрошаныя на Сустрэчу экспертаў Місіі
з прадстаўнікамі незалежнай беларускай грамад;
скасці (афіцыйнае запрашэнне сп. Шчаснага перасы;
лаю Вам дзеля пэўнасці).

(...)
На працягу двух дзён свайго перабывання ў нацы;

янальным парку мы сутыкнуліся з жорсткім пера;
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следам, парушэннем нашых правоў і абмежаваннем
элементарнай свабоды перамяшчэння ў тым месцы,
куды нас афіцыйна запрасілі.

Наш доступ на тэрыторыю нацыянальнага парка
быў звужаны да гадзіны часу — з 12.30 да 13.30 18
сакавіка.

На ўязных варотах, дзе так званы «кантрольна;пра;
пускны пункт», не пакідаючы месца, дзяжурылі тры
супрацоўнікі мясцовай аховы і два міліцыянты. Яны
не далі нам тлумачэнняў, чый загад выконваецца, не
забяспечылі сувязь з каардынатарам Сустрэчы.

З тлумачэння начальніка аховы мы зразумелі, што
пастаўлены заслон выконвае нібыта адну задачу –
захаваць бяспеку экспертаў (атрымліваецца, мы, зап;
рошаныя ўдзельнікі Сустрэчы, стваралі ім пагрозу).

На другі дзень, 19 сакавіка мы ішлі на сустрэчу з
экспертам Міжнароднага саюза аховы прыроды
(МСАП) спадаром Фландэрам, каб узяць у яго інтэр;
в’ю, на якое ён прыязна даў згоду напярэдадні 18 са;
кавіка. Ён выбраў для нас час да сняданку, 8.30.  Ад;
нак пра нашу сустрэчу ўжо добра ведалі, нас зноў
спынілі, спаслаўшыся на загад, і заявілі, што мы не
акрэдытаваныя для кантактаў з экспертамі. Я, Вале;
ры Дранчук, паказаў пасведчанне аб камандзіроўцы
і нагадаў пра свае правы журналіста і галоўнага рэ;
дактара газеты «Белавежская пушча». Нашы довады
не прымаліся пад увагу. Калі мы спрабавалі паклікаць
Фландэра, які знаходзіўся непадалёку, да варотаў
імгненна прыгналі «уазік», цесна акружылі аднаго з
нас, учынілі фізічныя дзеянні і пагразілі прымусова
адвезці «далей»...

Мяркуем, так званая Сустрэча экспертаў з грамад;
скасцю была старанна спланаваная прэзідэнцкай
бюракратыяй выключна на  сваю карысць,  дзеля пры;
хавання злачынных дзеянняў, якія маюць месца ў
нацыянальным парку і шкодзяць стану і статусу Сус;
ветнай спадчыны. Найперш нас абураюць тыя нама;
ганні ўлады, якія не спрыялі, а  супярэчылі дыскусіі з
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шырокім спектрам пазіцый, цалкам выключаючы
мясцовы грамадскі рэсурс.

Трымальнік нацыянальнага парка — Кіраўніцтва
спраў прэзідэнта — і Нацыянальная камісія па спра;
вах ЮНЭСКА адмовіліся даць напярэдадні падзеі
прэс;канферэнцыю, маючы ад «TERRA;Канвенцыі»
адпаведную просьбу.

У рэшце рэшт нам прапанавалі не ўмовы дыялогу,
а сапраўдную пастку. Сцэнар афіцыйнага беларуска;
га боку са згоды і з непасрэдным удзелам Нацыяналь;
най камісіі па справах ЮНЭСКА і асабіста спадара
Шчаснага быў разлічаны на хлусню і дэзінфармацыю,
не зважаючы на высакародныя мэты захавання і аба;
роны Белавежскай пушчы і прыроднай Спадчыны
чалавецтва.

Валеры Дранчук
Незалежная экалагічная ініцыятыва
«TERRA;Канвенцыя»
Ігар Куталоўскі
Беларускі сацыяльна;экалагічны саюз
«Чарнобыль»

КРАСАВІК

*** Тэлефанаванне з Лунінца. Школьны псіхолаг
Наталля Бойка цікавіцца, як падпісацца на газету
«Белавежская пушча». Ліцэй мае падшыўку выдан;
ня з даволі задаўненым апошнім нумарам, адсюль,
відаць, і жаданне ўзнавіць падпіску. Карыстаю выпа;
дак (прыемны і досыць тыповы), дапытваюся, чым
прывабіла газета, што спадабалася. Словы ў адказ,
як здалося, зусім маладой выхавацелькі, поўныя за;
хаплення і ўдзячнасці. А сам, у сваю чаргу, засму;
чаю: упадабанае выданне перыядычна не выходзіць і
падпіскі не мае. І цяжка вось так, чарговы раз патлу;
мачыць, што аўтарскі праект прыпыніўся не толькі
праз матэрыяльныя і бюракратычныя цяжкасці, якія
пачалі «наязджаць» на недзяржаўную прэсу як танк,
але і таму, што давялося выбіраць паміж ініцыятыў;
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ным выданнем і новымі, больш мабільнымі абарон;
чымі ініцыятывамі. Аднак... падшыўка  гаворыць сама
за сябе. І ўсё ж сказаў пра запланаваную кнігу, вы;
пуск бюлетэня «TERRA;Канвенцыя» ды падрыхтоў;
ку гадавіка «Белавежская пушча» (2004). Паабяцаў
прыслаць усё для ліцэю і заадно папрасіў перадаць
прывітанне маім даўнім прыхільнікам і аднадумцам
— педагогам;рупліўцам «зялёнай» нівы Панасюкам і
разумна клапатлівай інспектарцы «райпрыроды» Та;
мары А.

*** Ліст з Украіны ад Пятра Чыгоркі, арнітолага;
тэрыёлага, рэдактара і выдаўца часопіса «Свята спра;
ва». Зялёны мой брат неяк  хмура;мінорна піша: «Даў;
но не ліставаліся, а дужа не хацелася б згубіцца ў
гэтым свеце. Ведаю пра барацьбу, якую ты вёў за
Белавежскую пушчу. Чым усё скончылася? У наш
час подлай улады надзей на перамогу надта мала...»

Год пяць;шэсць таму Пятро даслаў водгук на нашу
газету, дзе былі і такія радкі: «На мой погляд, «БП»
сёння — найлепшае («найкрашчэ» паводле арыгіна;
ла — В.Д.) з вядомых мне экалагічных выданняў пост;
савецкай прасторы... Асабіста мне імпануе ўсё — і
структура ды падбор матэрыялаў, і дызайн, і лірыч;
насць...» Ліст быў змешчаны ў паласе «Кола» на мове
арыгінала. Што цікава, у тым жа лісце Пятро Чыгор;
ка ўдзячна прызнаўся, што менавіта газета «Белавеж;
ская пушча» дала яму штуршок, надзею на выданне
бюлетэня «Свята справа», за якую, скажу ад сябе, ён
люба;горача ўзяўся...

...Не ведаю, шчыра не ведаю, дружа Пятро, «чым
скончылася...» Але ведаю, перакананы: мы не можам
сабе дазволіць згубіць надзею. Нават пры гэтай ліхой
непрыгоднай уладзе. У іншым выпадку нас справяд;
ліва не зразумеюць тыя, хто рушыў за намі.



А ў т а р  не аспрэчвае ўсёй грэшнасці таго, што ста;

ранна і шчыра ім выкладзена ў гэтых старонках —

ад першай і да апошняй, і загадзя перапрашае чыта;

чоў, найперш сваіх апанентаў, хто гатовы папрак;

нуць яго за празмерную адказнасць, якую ён узяў

на сябе, а таксама тых, каго нечакана ахінуў це;

нем гэтай кнігі замест светла шчаслівага сонечна;

га ўзрушэння. Аўтар асабліва ўдзячны боку нязгод;

ных за ўсе падставы і выклікі, што спрычыніліся

да крытычных выказванняў і меркаванняў на

абарону прыроднай вартасці. Ён жа, аўтар, ані

не прэтэндуе на Яе Веліч Ісціну, пакідаючы гэтае

права ўсім нязгодным, але радасна сведчыць,

што быў палонены неадольнай прывабнасцю

Яе Велічы, і мае за апраўданне выключную

пакору перад Ёю ў рэдкія імгненні існасці.

Нарэшце, аўтар знаходзіць сабе адзінае

суцяшэнне ў тым, што ўважае за

прынцып: захаванне Прыроды

ёсць справай

святой.
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Пра аўтара
Валеры Дранчук нарадзіўся ў заходняй частцы Мінскай

вобласці паміж Стоўбцамі і Нясвіжам на ціхай рачулцы, якая
ўпадае ў Нёман. У 1974 закончыў універсітэт, атрымаў дып;
лом журналіста. Працаваў у раённых газетах і газеце «Звяз;
да», у Сакратарыяце Вярхоўнага Савета і Савета Міністраў.
Быў галоўным рэдактарам часопіса «Родная прырода», сяб;
рам рэдкалегіі і вядучым грамадска;палітычных рубрык ча;
сопіса «Беларусь». У 1995 годзе заснаваў першую аўтарскую
газету «Белавежская пушча». За час працы шмат разоў на;
ведваўся ў Пушчу, вывучаў гісторыю і сучасны стан ста;
рога лесу, знаёміўся з людзьмі, браў ад іх тое, што мацавала
апірышча на альтэрнатыўны рэсурс, на разуменне неабход;
насці кардынальных зменаў у Пушчы.

Аўтар грамадзянскіх ініцыятываў і праектаў на абарону
Белавежскага лесу: Года зубра (1997), ліста;звароту неза;
лежнай грамадскасці ў Савет Еўропы (2002), паслання Гене;
ральнаму дырэктару ЮНЭСКА К. Мацууры (2002) ў сувязі
з невыкананнем Рэспублікай Беларусь канвенцыйных аба;
вязкаў, умоў і рэкамендацый на захаванне біяразнастайнасці
Пушчы, прэс;тураў да «месцаў здарэння» (2002, 2003), пар;
ламенцкай праверкі стану Пушчы на адпаведнасць закана;
даўству (2003), альтэрнатыўных прэс;канферэнцый,
шматлікіх інфармацыйных кампаній і інш.

З 2001 кіраўнік незалежнай экалагічнай ініцыятывы
«ТЕRRА;Канвенцыя».

Вольны журналіст. Друкуецца ў незалежных газетах,
супрацоўнічае з радыё «Свабода» ў якасці грамадскага экс;
перта і аўтара перадач.

ДАДАТАК



283

Займаецца літаратурнай і педагагічнай дзейнасцю. Аўтар
праекта першага ў Беларусі Экалагічнага дзіцячага пленэра
«Маляўнічая Бацькаўшчына» (у рамках заснаванай на сваёй
радзіме Летняй школы экалагічнай журналістыкі і ландшаф;
та).

Фотаграфік, выкладаў курс фотарэжысуры на аддзяленні
журналістыкі.

Лаўрэат нацыянальнай прэміі Генры Форда «За захаван;
не культурнай спадчыны і навакольнага асяроддзя» (1999) і
літаратурнай прэміі імя Алеся Адамовіча (Беларускі ПЭН;
цэнтр, 2001).

Жыве ў Мінску. З жонкай Валянцінай мае дачку Юлію і
сына Цімафея.

Пра газету
«Белавежская пушча»
Заснавана ў 1995 годзе як прыродалюбнае асветна;публі;

цыстычнае выданне дзеля а б а р о н ы  п р ы р о д н а й  с п а д ;
ч ы н ы  і  л а н д ш а ф т а ў ,  і н т э р п р э т а ц ы і  б і я л а г і ч ;
н ы х  і  д у х о ў н а ; к у л ь т у р н ы х  к а ш т о ў н а с ц я ў .

Заснавальнік і выдавец Валеры Дранчук. Сумяшчае фун;
кцыі галоўнага рэдактара з выкананнем усіх рэдакцыйна;
выдавецкіх абавязкаў (падрыхтоўка матэрыялаў, вёрстка,
тэхнічнае рэдагаванне, маркетынг і г.д.).

Газета набыла папулярнасць, увайшла ў адкрыты інфар;
мацыйны рынак, стала рупарам зялёнай апазіцыі. Поспех
дасягнуты не толькі праз гранічна абмежаваны кошт бюджэ;
ту; ва ўмовах Беларусі пасля 1994 года выданне стала магчы;
мым дзякуючы рэдкай прафесіянальнай самадастатковасці
яго заснавальніка, аўтара і выдаўца. Кола абавязкаў, з якімі
спраўляўся В. Дранчук, у іншым выпадку запатрабавала б
штату і памяшкання, а гэта шматразова павялічыла б бюд;
жэт і ў рэшце рэшт прыгожая задума засталася б чарговым
пражэктам, на які «няма грошай». У дадзеным выпадку пры;
ватная ініцыятыва дала вынік на карысць грамадству.

Выпушчаны 21 шматпалосны тэматычны нумар фармата
А3, з 2000 года выданне выходзіць у часопісным фармаце з
рознай перыядычнасцю.



284

З першых нумароў выданне выкрывала л е с а п р а м ы с ;
л о в ы я  г а с п а д а р ч ы я  т э н д э н ц ы і  ў  д а ч ы н е н н і  д а
Б е л а в е ж с к а й  п у ш ч ы ,  канстатавала экалагічныя паг;
розы, якія набылі перманентны характар з часоў камуністыч;
нага кіраўніцтва і асабліва абвастрыліся з прыходам да ўла;
ды А.Лукашэнкі.

Газета першай абвясціла пра н е б я с п е к у  н е з в а р о т ;
н ы х  с т р а т а ў  б і я л а г і ч н а й  р а з н а с т а й н а с ц і  на тэ;
рыторыі Белавежскай пушчы як сусветнай прыроднай спад;
чыны, пачала выкрываць фальшыва;хлуслівыя заявы афі;
цыйных беларускіх чыноўнікаў «пра небывалы росквіт» гэ;
тай запаведнай тэрыторыі на фоне нарастаючай камерцыял;
ізацыі, незаконных здзелак і спусташэння. Выказала р э з к і
п р а т э с т  супраць размяшчэння сучаснай высокапрадук;
цыйнай піларамы на сядзібе нацыянальнага парка «Белавеж;
ская пушча», шматлікіх парушэнняў экалагічнага заканадаў;
ства і ўмоў Савета Еўропы, які ганараваў Белавежскую пуш;
чу Еўрапейскім Дыпломам.

Валеры Дранчук першым выступіў с у п р а ц ь  к а м е р ;
ц ы й н а г а  а д с т р э л у  ч ы р в о н а к н і ж н а г а  з у б р а  ў
выпадках выбракоўкі хворых асобін, а таксама супраць про;
дажу шкур гэтай жывёліны на тэрыторыі нацыянальнага пар;
ка.

В. Дранчук – ініцыятар шматлікіх інфармацыйных кам;
паній у абарону Белавежскага лесу ў беларускіх, пераважна
недзяржаўных, і замежных мас;медыях, а за ягоным выдан;
нем застаецца роля пачынальніка і с т р а т э г і ч н а г а  к а м ;
п а н е н т а  гэтай працяглай барацьбы, якая наўрад ці калі;
небудзь скончыцца.

Шэраг публікацый быў прысвечаны таксама абароне ста;
тусу асаблівай ахоўнасці іншых прыродных тэрыторый Бе;
ларусі, у прыватнасці, нацыянальнага парка «Прыпяцкі» –
галоўнага рэзервата Беларускага Палесся.

Выданне надавала асаблівую ўвагу  я к а с ц і  і  а х о в е
л а н д ш а ф т а ў  Б е л а р у с і  п а ; з а  м е ж а м і  а х о ў н ы х
( з а п а в е д н ы х )  т э р ы т о р ы й ,  першым распачало кампа;
нію за ўразуменне р о л і  л а н д ш а ф т а ў  я к  з ’ я в ы  к у л ь ;
т у р н а г а  к ш т а л т у ,  за ўсведамленне таго, што сувязь
культуры і самабытнага прыроднага асяроддзя недаацэньва;
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ецца грамадскай думкай. Газета першай і адзінай засведчыла
ў 1999 годзе надзвычайную важнасць прыняцця Еўрапейс;
кай канвенцыі на кіраванне і ахову ландшафтаў, надрукава;
ла шэраг іншых міжнародных канвенцый, у тым ліку Орхус;
кую, Рамсарскую.

Выданне развівала і асвятляла э к а с п а н с о р ы н г  у Бе;
ларусі, падавала ў з о р ы  с а ц ы я л ь н а ; э к а л а г і ч н а й
р э к л а м ы ,  прыцягваючы нацыянальны бізнес, пераважна
банкаўскі. На працягу апошніх шасці  гадоў В. Дранчук вёў
адпаведную рэкламную кампанію акцыянернага Беларуска�
га народнага банка з выкарыстаннем разнастайнага дабо;
ру сюжэтаў экалагічнага зместу.

Газета «Белавежская пушча» адзначана міжнароднай прэмі;
яй імя Генры Форда « З а  з а х а в а н н е  к у л ь т у р н а й  с п а д ;
ч ы н ы  і  а х о в у  н а в а к о л ь н а г а  а с я р о д д з я » , 1999.

У 2001 годзе Беларускі Пэн;цэнтр ганараваў В. Дранчука
медалём Алеся Адамовіча з а  п у б л і ц ы с т ы ч н ы я  а р т ы ;
к у л ы  н а  а б а р о н у  б е л а р у с к а й  п р ы р о д ы .

Грамадскія экалагічныя
ініцыятывы
В. Дранчука (1998–2004)

1998. Батанічна�ландшафтны заказнік «Хутар Га�
вязна».

Мэта: ахова асяродку, дзе пасля меліярацыйных работ
узнавіўся і пачаў разрастацца белакапытнік гібрыдны, зане;
сены ў Чырвоную кнігу Беларусі.

Удзел: ідэнтыфікацыя расліны, абгрунтаванне намераў,
прыняцце адпаведнага рашэння раённай уладай.

2000. Адукацыйны цэнтр «Устойлівы хутар у цэнт�
ры Еўропы» (батанічна�ландшафтны заказнік «Хутар
Гавязна»).

Мэта: заснаванне Летняй школы экалагічнай журналі;
стыкі і ландшафта,  захаванне біялагічнай разнастайнасці,
інтэрпрэтацыя мясцовай культурнай і прыроднай спадчы;
ны.
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Удзел: кіраўніцтва, духоўнае адраджэнне хутара, курс
выкладання.

2000. «Нясвіж. Водна�паркавы ландшафт». Каляндар
на 2001 год. 12 аркушаў, 50х75. Тэкст па;беларуску, па;
руску і па;ангельску. Наклад 1000 асобнікаў.

Мэта:  папулярызацыя заснаванага ў 1878 годзе пейзаж;
нага парка як прыродна;культурнай спадчыны Еўропы.

Удзел: ідэя, укладанне, кіраўніцтва праектам.

2001. Рэспубліканскі конкурс школьных экалагічных
сачыненняў у рамках грамадскай акцыі «Дзень Зямлі».

Удзел: кіраўніцтва майстар;класам экажурналістыкі, выз;
начэнне пераможцаў у сямі намінацыях.

 2001. Першы экалагічны дзіцячы пленэр «Маляўнічая
Бацькаўшчына» на ўлонні батанічна�ландшафтнага за�
казніка «Хутар Гавязна».

Мэта: інтэрпрэтацыя прыроднай спадчыны і разнастай;
насці краявіду ў творчасці дзяцей сродкамі выяўленчага ма;
стацтва.

Удзел: кіраўніцтва праектам, супрацоўніцтва з мясцовай
школай і Стаўбцоўскім аддзелам культуры.

2001. Заснаванне школьнай экалагічнай газеты «Сьвя�
таяньнік» — першага спадарожніка газеты «Белавеж�
ская пушча».

Мэта: захаванне мясцовай культурнай і прыроднай спад;
чыны, арганізацыя акцый на абарону прыроды.

Удзел: кіраўніцтва праектам.

2001. Эксперыментальныя ўрокі выяўленчага мастац�
тва ў роднай сельскай школе.

Мэта: засваенне дзецьмі прыродных вартасцяў, увага да
зберажэння «звычайных» мясцовых ландшафтаў як свое;
асаблівых культурных аб’ектаў.

Удзел: аўтарскі курс выкладання, кіраўніцтва студыяй
«Сьвятаяньнік».

2001. Усталяванне і адкрыццё Мемарыяльнага (апак�
роўнага) крыжа на месцы былой смеццезвалкі — перша�
га Знака на ахову краявідаў Беларусі.

Мэта:  экалагічнае выхаванне, праца з насельніцтвам,
урок этыкі.



287

Удзел: ідэя мемарыялізацыі мясціны, эскіз Крыжа, выка;
нанне работ, прыбіранне смеццезвалкі, супрацоўніцтва з мяс;
цовай царквой, школай,  раённай уладай, установамі культу;
ры.

2002. Заснаванне творчай майстэрні «ЭкаАрт» (Пры�
рода ў выяўленчым мастацтве). Выстава�прэзентацыя.

Мэта: правядзенне «прэвентыўных» пленэраў.
Удзел: выстава, прэс;канферэнцыя.

2002. Зварот прадстаўнікоў беларускай дэмакратыч�
най грамадскасці ў Савет Еўропы.

Мэта: увага на рэгламент Еўрапейскага дыплома што да
нацыянальнага парка «Белавежская пушча» ў сувязі з пра;
мысловай эксплуатацыяй Пушчы і парушэннем умоваў Дып;
лома.

Удзел: ініцыяванне і падпісанне Звароту, інфармацыйная
кампанія, шэраг інтэрв’ю.

2002. Зварот прадстаўнікоў беларускай дэмакратыч�
най грамадскасці ў ЮНЭСКА (да візіту ў Беларусь Гене�
ральнага дырэктара К.Мацууры).

Мэта: правядзенне міжнароднай экспертызы Белавежс;
кай пушчы як месца сусветнай спадчыны на мэтазгоднасць
залучэння яе ў спіс сусветнай спадчыны, якая знаходзіцца
пад пагрозай.

Удзел: ініцыяванне і падпісанне Звароту, інфармацыйная
кампанія, шэраг інтэрв’ю.

2002. Выпуск�акцыя АДНАасобніка газеты «Белавеж�
ская пушча» (№26).

Мэта: грамадзянскі пратэст; каштоўнасці, якія выданне
абараняе ўжо цягам сямі гадоў, не здольныя тыражавацца
— яны адзіныя і апошнія.

Удзел: аўтарскае выданне.

2002. Конкурс�выстава «Фарбы «Пралескі», Стоўбцы.
Гран;пры для студыі «Сьвятаяньнік».

Мэта: прэзентацыя студыі і першага экалагічнага пленэ;
ра, інтэрпрэтацыя прыроднай спадчыны і разнастайнасці кра;
явіду ў творчасці дзяцей.

Удзел: кіраўніцтва студыяй, падрыхтоўка экспазіцыі.
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2002. Другі экалагічны дзіцячы пленэр «Маляўнічая
Бацькаўшчына» (заказнік «Хутар Гавязна», сакавік).

Удзел: кіраўніцтва праектам.

2002. Трэці экалагічны дзіцячы пленэр «Маляўнічая
Бацькаўшчына» (заказнік «Хутар Гавязна», ліпень).

Удзел: кіраўніцтва праектам.

2002. Летняя школа экалагічнай журналістыкі і лан�
дшафта пры газеце «Белавежская пушча» (заказнік «Ху;
тар Гавязна», чэрвень – жнівень).

Мэта: выхаванне творчай змены, скіраванай на інтэр;
прэтацыю  прыроднай спадчыны і экажурналістыку (заняткі
ў прыродным асяроддзі, навучанне асновам жанраў, выпуск
газеты з публікацыямі дзяцей).

Удзел: распрацоўка навучальнай праграмы, правядзенне
заняткаў, выданне газеты.

2002. Дзень біялагічнай разнастайнасці ў сельскай
школе (Стаўбцоўскі раён, в. Вішнявец, да 1964 года мястэч;
ка Гавязна).

Мэта: ганараванне школьных  экалагістаў, якія прайшлі
пачатковы курс Летняй школы экажурналістыкі і ландшаф;
та, адмысловымі Дыпломамі і каштоўнымі падарункамі. Прэ;
зентацыя газеты «Сьвятаяньнік» з творамі дзяцей.

Удзел: арганізацыя імпрэзы, супрацоўніцтва са школай,
Прадстаўніцтвам ААН у Беларусі.

2002. Аўтарская дабрачынная акцыя «Сустрэнемся
на Пакровы». Выстава пейзажнага ваколічнага малюнка  ў
вёсцы Амлынцы Нясвіжскага раёна ў будынку сельскай кра;
мы – былой пачатковай школы (14 кастрычніка, свята Пак;
роў).

Удзел: падрыхтоўка работ і экспазіцыі, сустрэчы з жыха;
рамі, сельскімі школьнікамі.

2002. «Графіка травы і лісця. Са спадчыны Міхала
Сеўрука. Нясвіж». Каляндар на 2003 год. 12 аркушаў, 30х40.
Наклад 500 асобнікаў. Тэкст па;беларуску, па;руску і па;
ангельску.

Мэта: інтэрпрэтацыя біялагічнай і культурнай спадчы;
ны ў пейзажным малюнку.

Удзел: укладанне, кіраўніцтва праектам.

2003. Ліст 12 беларускіх і замежных журналістаў да
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Прадстаўніка ААН у Беларусі Ніла Бунэ.
Мэта:  арганізацыя прэс;экспедыцыі ў Белавежскую пуш;

чу, атрыманне поўнай і праўдзівай інфармацыі з месца сус;
ветнай Спадчыны.

Удзел: ініцыяванне, падпісанне ліста, інфармацыйнае за;
беспячэнне.

2003. Сустрэча з Прадстаўніком ААН у Беларусі.
Мэта: прыцягненне міжнароднай арганізацыі да прэс;эк;

спедыцыі ў Белавежскую пушчу, спрыянне дыялогу грамад;
скасці з трымальнікамі нацыянальнага парка.

Удзел: перамовы ад імя падпісаных.

2003. Альтэрнатыўны ўдзел у прэс�экспедыцыі (кура;
тар паездкі — Кіраўніцтва спраў прэзідэнта — адмовіў
В. Дранчуку ў акрэдытацыі і забараніў прысутнічаць на прэ;
савай канферэнцыі ў Белавежскай пушчы). Інфармацыйная
кампанія ў экстрэмальных умовах. Актуалізацыя выступаў
у прэсе, акцэнтаванне ўвагі прадстаўнікоў мас;медыяў на кан;
венцыйных абавязках Беларусі, выкрыванне антызаконнай
дзейнасці ў Белавежскай пушчы, процідзеянне ілжывым за;
явам адміністрацыі парка і Кіраўніцтва спраў прэзідэнта.

Кансультацыйнае забеспячэнне, сустрэчы з мясцовым
насельніцтвам, індывідуальная работа з журналістамі на «мес;
цы здарэння», шэраг інтэрв’ю (БелаПАН, RenТV і інш.)

2003. Чацверты экалагічны дзіцячы пленэр «Маляўн�
ічая Бацькаўшчына» (заказнік «Хутар Гавязна», красавік).

Удзел: кіраўніцтва праектам.

2003. Пяты экалагічны дзіцячы пленэр «Маляўнічая
Бацькаўшчына» (заказнік «Хутар Гавязна», ліпень).

Удзел: кіраўніцтва праектам.

2003. Парламенцкая праверка дзейнасці нацыяналь�
нага парка на адпаведнасць заканадаўству краіны і кан�
венцыйным міжнародным нормам.

Удзел:  ініцыяванне, грамадскае назіранне за ходам пра;
веркі, лабіяванне ідэі мараторыю на гаспадарчую дзейнасць,
якая супярэчыць умовам нацыянальнай аховы прыроднай
Спадчыны, пашырэння абсалютнай запаведнай зоны да 50
адсоткаў тэрыторыі Пушчы і вышэй, інфармацыйнае забес;
пячэнне.
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2003. «Нёманскі клас». Эксперыментальныя міжшколь;
ныя экалагічныя слуханні з удзелам тых, хто прымае ра;
шэнні. Да Міжнароднага дня біялагічнай разнастайнасці —
29 снежня.

Мэта: зберажэнне прытокаў Нёмана, захаванне прырэч;
ных ландшафтаў і берагавой разнастайнасці Панямоння.

Удзел: ідэя, падрыхтоўка дакладаў па актуальнай тэматы;
цы, выстава дзіцячага малюнка па выніках экалагічных пленэ;
раў, правядзенне слуханняў з удзелам 5;ці школ Стаўбцоўс;
кага раёна, прэс;канферэнцыя, інтэрв’ю мясцовай прэсе.

2003. Заснаванне літаратурна�мастацкай серыі «Мне
сонцам свеціць Наднямонне». Выпуск паэтычных зборні;
каў Якуба Коласа «Вянок з аблокаў» і Уладзіслава Сыра;
комлі «Дамок арганіста».

Мэта:  паэтызацыя Наднямоння праз творы, якія нале;
жаць багатай «нёманскай школе».

Удзел: распрацоўка праекта, укладанне, дызайн серыі,
афармленне, прадмова.

2003.          Аўтарскія перадачы на экалагічную тэму (куль�
турна�прыродны ландшафт, біялагічная спадчына, паг�
розы і выклікі). Беларуская служба радыё «Свабода».

Удзел: падрыхтоўка перадач.

2004. Шосты экалагічны дзіцячы пленэр «Маляўні�
чая Бацькаўшчына». Упершыню бралі ўдзел дзіцячыя мас;
тацкія студыі Стаўбцоўскага раёна (заказнік «Хутар Гавяз;
на», красавік).

Удзел: кіраўніцтва праектам.

2004. Інфармацыйны бюлетэнь грамадскай ініцыяты�
вы  TERRA�Канвенцыя. Першы нумар, прысвечаны Місіі
экспертаў ЮНЭСКА ў Белавежскую пушчу.

Мэта: інтэрпрэтацыя канвенцыйных абавязкаў, якія ўзя;
ла на сябе Беларусь, падвышэнне экалагічнай свядомасці праз
міжнародныя дакументы экалагічнага права.

Удзел: заснаванне, кіраўніцтва праектам.

2004. «Гадавік «Белавежская пушча». На мове самой
прыроды». Адмысловы нумар газеты «Белавежская пушча».

Удзел: аўтарскае выданне.
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Belavezhskaya Pushcha.
The SOS Resolution.
A Chronicle Of Beauty
And Struggle
This is a book penned by one author — Valery Dranchuk,

journalist, founder, publisher and editor;in;chief of his own
newspaper «Belavezhskaya Pushcha».

The world;famous Belavezha Forest has suffered long years
of exploitation in the form of planned cuttings, timber exports,
and other types of commercial activity, thus contradicting its
status as a European Biosphere Reserve and UNESCO World
Heritage Site. The book contains some 50 entries — articles,
interviews, short reports, comments, and appeals to
international bodies (e.g. the Council of Europe and UNESCO).
All of them are written uncompromisingly and astutely, in the
language of Nature itself — a language which society (not to
mention the politicians, scientists, and even leaders of the green
movement) is starting to forget how to speak, due to a variety
of reasons and circumstances.

About the author
Valery Dranchuk was born in the Western Minsk region,

between Stoubcy and Niasvizh, near a quiet stream which flows
into the River Nioman. He graduated as a journalist in 1974,
then worked for several regional newspapers, the national daily
«Zviazda», and then at the secretariat of the Supreme Soviet
and the Cabinet of Ministers. He was also editor;in;chief of

SUMMARY
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«Rodnaya Priroda» («Local Countryside») magazine, and head
of socio;political sections for «Belarus» magazine (1991;92).

In 1995, he founded his newspaper «Belavezhskaya
Pushcha». Since then, he has visited the reserve many times,
studied the history and current state of the ancient forest, and
met the local people. What he learned from them reinforced his
understanding of the need for alternative resources and radical
changes inside the Belavezhskaya Pushcha. He was responsible
for numerous civic initiatives and projects to protect the
Pushcha, including: «Year Of The Bison» (1997); a letter of
appeal to the Council of Europe (2001); a letter to UNESCO
director;general Koïchiro Matsuura concerning Belarus’s failure
to uphold previously signed conventions, agreements and
recommendations to preserve the Pushcha’s biodiversity
(2002); press expeditions to «hot spots» in the Pushcha during
a renewal of vandalistic cutting operations (2002;03); a
parliamentary inspection of the state of the forest for compliance
with international standards and legislation (2003); alternative
press conferences; information campaigns, etc.

Since 2001, he has headed the civic environmental initiative
«TERRA�Convention». His work as a freelance journalist and
publisher has appeared in the independent press, he has made
various broadcasts for Radio Liberty, and also organises
publishing projects aimed at conserving environmental and
cultural heritage. Equally involved in literary work and teaching,
he took part in an exhibition/presentation entitled «Nature In
Fine Art» (as a graphic artist and co;founder of the «EkaArt»
group). He also developed the first Belarusian children’s ecology
workshop «Our Picturesque Homeland» (as part of an
environmental journalism and landscape summer school based
near his birthplace). As a photographer, he has given lectures
in photo layout design at the journalism faculty of the Non;
State Institute of Entrepreneurship and Parliamentarism.

He was also winner of a Henry Ford European Conservation
Award (1999), and the Ales Adamovich Literary Prize from the
Belarusian PEN;Centre (2001).

He lives in Minsk with his wife and two grown;up children.
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About the newspaper
«Belavezhskaya Pushcha»
The newspaper was created in 1995 as a pro;ecological

publication to promote the preservation of natural heritage and
landscapes, and to discuss natural biological and cultural assets.
Its founder and publisher is Valery Dranchuk, who combines
the functions of editor;in;chief with all other editorial and
publishing duties (preparing material, layout design, technical
editing, marketing, etc.).

The paper became popular and started being sold on the
open market, where it became the mouthpiece of the green
opposition. With minimal financial resources, its success was
mostly achieved thanks to considerable professional efforts
from its publisher. In post;1994 Belarus, publishing was only
possible thanks to the founder, author and publisher’s rare
professional self;sufficiency. The range of duties Valery
Dranchuk performed would normally have required staff and
an office, which would have considerably increased the paper’s
budget, and it would have ended up as another nice but penniless
project idea. In this situation, a private initiative was able to
offer beneficial results for society. 21 thematic 16;page A3 issues
were produced during the first five years and, after 2000, it
became a magazine appearing at more irregular intervals.

The first issues detailed the state forestry industry’s trends
regarding the Belavezhskaya Pushcha, and provided facts about
environmental hazards which had always existed since the days
of Soviet rule, but which grew increasingly acute following
Aleksandr Lukashenko’s rise to power. The paper was the first
to warn of the dangers of irrevocable damage to the
Belavezhskaya Pushcha’s biodiversity, part of the world’s
ecological heritage. It also began to expose Belarusian
officialdom’s fabricated statements about the reserve’s
«unprecedented burgeoning» against the actual backdrop of
increasing commercialisation, illegal deals, and overall
deterioration. It condemned the installation of modern
high;output saw equipment at Belavezhskaya Pushcha national
park headquarters, as well as numerous violations of the
environmental legislation and agreements of the Council of
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Europe (which awarded the Pushcha a European Diploma in
1997).

Valery Dranchuk was the first to protest against the
commercialised shooting of Red;Listed bison under the pretext
of culling sick animals, and he also denounced the sale of these
animals’ skins inside national park grounds. Various of his
ecological and ethical demands have been heeded and satisfied
by the authorities, but hunting for hard currency still goes on
surreptitiously, and is now one of his main concerns. Valery
Dranchuk has initiated a range of information campaigns to
protect the Belavezhskaya Pushcha, published mainly in
independent Belarusian and foreign media. His newspaper was
the origin of this ongoing battle, and it still remains as a strategic
component today.

Another series of articles was dedicated to protecting the
strict reserve status of other Belarusian natural areas,
particularly Pripyat – the largest reserve in Belarusian Palessie.
The paper focused on the quality and conservation of Belarusian
landscapes which lie outside protected reserve areas, and was
the first to launch an awareness campaign to make people
perceive landscapes as cultural phenomena, and to realise that
the public underestimates the connection between culture and
the environment. In 1999, it was also the first and only paper to
stress the exceptional importance for Belarus to adopt the
European Landscape Convention, and it reprinted several other
international conventions (including the Orhus Convention)
with editorial annotations.

The paper also publicised and developed eco;sponsorship in
Belarus, giving examples of socio;ecological advertising
designed to attract support from local business, particularly
banks. Over the last six years, Valery Dranchuk has been
producing advertising campaigns for the Belarusian National
Bank, involving a wide range of ecological content.
«Belavezhskaya Pushcha» was awarded a Henry Ford
European Conservation Award in 1999, and in 2001, the
Belarusian PEN;Centre presented Valery Dranchuk with the
Ales Adamovich Literary Medal for his articles in defence of the
Belarusian countryside.
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Valery Dranchuk’s
civic initiatives (1998–2004)

1998 – «Khutar Haviazna» botanical landscape reserve.
Aim: To conserve an area where hybrid butterbur (a plant

on the Belarusian Red List) started growing again following
drainage work.

Involvement: Plant identification; explanation of intent. This
resulted in the adoption of an official resolution by the local
authorities.

2000 – The «Sustainable Village In The Heart Of Europe»
Educational Centre (based at the «Khutar Haviazna»
micro;reserve). First lessons of the summer school of
environmental journalism and landscape.

Involvement: Ideas; organising; cultural renaissance of the
village.

2000 – «Niasvizh, A Landscape Of Lakes And Parks».
12–page calendar for 2001, 50х75cm, 1000 copies. Text in
Belarusian, Russian and English. Demonstrates the might and
uniqueness of these landscapes as part of the natural cultural
heritage of Europe.

Involvement: Ideas; design; project manager.

2001 – A school ecological essay competition as part of the
Earth Day events.

Involvement: Held seminars on journalism; chose the
winners in seven categories.

2001 – The first Belarusian children’s ecology workshop
«Our Picturesque Homeland» at the botanical landscape
reserve.

Aim: To interpret natural heritage through fine art, and draw
the children’s attention to the diversity of landscapes.

Involvement: Project manager; worked with the local school
and cultural institutions.

2001 – Created a school environmental newspaper
«Sviatajannik» («St. John’s Wort») as a companion publication
to «Belavezhskaya Pushcha».
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Aim: To preserve local cultural heritage and organise action
to protect the local countryside.

Involvement: Project manager; produced six issues.

2001 – Experimental fine arts lessons at his former village
school (every Thursday since September 2001).

Aim: To help children understand the value of nature in rural
areas, and encourage them and their parents to preserve the
unique cultural phenomena of «ordinary» local landscapes.

Involvement: Devised a special teaching course; head of the
«Sviatajannik» natural ethics club and the «Picturesque
Heritage» children’s art studio.

2001 – Erecting and unveiling a memorial cross on the site
of a former rubbish tip – the first environmental protection
sign in Belarus.

Involvement: Cleaned up the rubbish tip; had the idea to
erect a memorial; designed and constructed the cross; worked
with the local school, local authorities and cultural institutions.

2002 – Set up a creative group (workshop) as part of the
Belarusian «EkaArt» Union («Nature In Fine Art»).

Aim: To start up «preventive» workshops, particularly in
famous natural beauty spots which are in environmental danger,
and organise an exhibition and presentation.

Involvement: Co;headed the group; prepared and
participated in the exhibition.

2002 – An appeal to the Council of Europe by representatives
of democratic Belarusian society.

Aim: To draw attention to the binding regulations of the
European Diploma awarded to Belavezhskaya Pushcha national
park (in which biological heritage is being exploited industrially,
in violation of the Diploma’s conditions).

Involvement: Initiated and signed the appeal; information
campaign; various interviews.

2002 – An appeal to UNESCO by representatives of
democratic Belarusian society (to coincide with director;general
Koпchiro Matsuura’s visit to Belarus).

Aim: To carry out an international expert inspection of the
Belavezhskaya Pushcha heritage site in order to consider its
inclusion on the list of world heritage in danger.
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Involvement: Initiated and signed the appeal; information
campaign; various interviews.

2002 – Publication of «Belavezhskaya Pushcha» №26, the
ONE;copy issue.

Idea: The nature reserves which the paper has been defending
for seven years (including the Belavezhskaya Pushcha) are the
last of their kind, and they cannot be replicated. This issue was
only distributed by e;mail.

Involvement: One;man publication.

2002 – Regional exhibition «The Colours Of Spring
Flowers», which won first prize in the «Picturesque Heritage»
children’s art studio competition, Stoubcy.

Involvement: In charge of the studio; prepared the exhibition.

2002 – The second children’s ecology workshop «Our
Picturesque Homeland» at the «Khutar Haviazna» botanical
landscape reserve (March).

Involvement: Project manager; worked with the local school
and cultural institutions.

2002 – The third children’s ecology workshop «Our
Picturesque Homeland» at the «Khutar Haviazna» botanical
landscape reserve (July).

Involvement: : : : : Project manager; worked with the local school
and cultural institutions.

2002 – The summer school of environmental journalism
and landscape, held under the auspices of the «Belavezhskaya
Pushcha» newspaper (June – August).

Aim: To teach new generations the basics of environmental
journalism and interpretation of natural heritage (lessons in a
natural setting; teaching of newspaper styles; publishing a
newspaper with articles by the children).

Involvement: Ideas; devised the curriculum; held lessons;
published the newspaper.

2002  – Biodiversity Day at Vishniaviec rural school, Stoubcy
region. Young ecologists from the school were awarded valuable
prizes and special diplomas after passing the basic course of the
summer school of environmental journalism and landscape. A
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presentation of the children’s newspaper «Sviatajannik» was
also held.

Involvement: Organised the event; worked with the school,
the Belarusian UN Office, and the local natural resources
committee.

2002 – Voluntary event «Let’s Meet On Protection Day»:
an exhibition of landscape painting at the local shop (former
primary school) building in Amlyncy, Niasvizh region, to
commemorate the Feast of the Protection (October 14).

Involvement: Ideas; prepared the works for exhibition;
organised a related cultural education programme.

2002 – «Graphic Art Of Grass And Leaves. From The
Mikhal Sieuruk Collection, Niasvizh». 12;page calendar for
2003, 30х40cm, 500 copies. Text in Belarusian, Russian and
English.

Aim: To promote biological and cultural heritage through
landscape paintings.

Involvement: Ideas; design; project manager.

2003 – A letter to Neil Buhne, the UN Resident Coordinator
in Belarus, from 12 Belarusian and Russian journalists who
write in defence of the environment. They proposed that a press
expedition into the Belavezhskaya Pushcha be organised in order
to get full, reliable on;the;spot information.

Involvement: Initiated and signed the appeal; provided
information.

2003 – Meeting with Neil Buhne, the UN Resident
Coordinator in Belarus.

Aim: To organise a joint press expedition into the
Belavezhskaya Pushcha and begin a dialogue involving members
of the public.

Involvement: Negotiated on behalf of the signatories.

2003 – «Alternative» participation in the press expedition
(the presidential affairs department, which was in charge of the
trip, refused Valery Dranchuk accreditation and prohibited him
from being present at the Belavezhskaya Pushcha press
conference). An information campaign was carried out under
these extreme circumstances.
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Aim: To ensure the availability of up;to;date information
and focus media attention on Belarus’s obligations according
to various conventions; to expose illegal activity in the
Belavezhskaya Pushcha; and to counter false statements made
by the park administration and the presidential affairs
department.

Involvement: Provided consultations; met with the local
population; worked individually with journalists on the spot;
gave interviews (BelaPAN agency, REN;TV, etc.)

2003 – «Nioman Class»: experimental inter;school
ecological meetings involving decision;makers.

Aim: To preserve the tributaries of the River Nioman, as
well as riverside landscapes and the biodiversity of the Nioman
waterways. This was an event to mark International
Biodiversity Day (December 29).

Involvement: : : : : Ideas; prepared reports on relevant topics;
organised an exhibition of children’s paintings following the
ecology workshops; held meetings that covered five schools in
the Stoubcy area; gave a press conference and an interview for
the local paper.

2003 – Created a literary series called «The Upper Nioman
Shines Like The Sun For Me». Published poetry anthologies
by Jakub Kolas («A Garland Of Clouds») and Uladzislau
Syrakomlia («The Organist’s Cottage»).

Aim: To poeticise the Nioman waterways through works
written by members of the diverse «Nioman school».

Involvement: Project writer; layout designer for the series;
wrote the introductions.

2003 – Radio Liberty’s Belarusian service: programmes on
environmental issues presented by the author (cultural and
natural landscapes, biological heritage, dangers and challenges).

Involvement: Prepared the programmes.

2004 – «Belavezhskaya Pushcha Yearbook. In the
language of Nature itself». A special issue of «Belavezhskaya
Pushcha».

Involvement: Author.
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Over the last few years, Valery Dranchuk has given numerous
lectures in schools and student auditoria. During these
meetings, he appeals for his audience to love and learn to
appreciate nature, to save it from destruction, and to share it
humanely with fellow members of the ecosystem.

He prepared an alternative information package entitled
«Belavezhskaya Pushcha: Falsehood On A Background Of
Degradation» for participants of the international scientific
conference «The Belavezhskaya forest at the turn of the
Millennium».

Valery Dranchuk has given numerous interviews on
programmes from the independent stations Radio Liberty and
Radio Racyja, and for Polish National Television.

He also led the Belarusian Green Association to protest at
the destructive commercial activity going on inside the
Belavezhskaya Pushcha, and has recently become head of the
civic environmental initiative «TERRA�Convention» (in support
of various conventions for the preservation of world natural
and cultural heritage).
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