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ГА ЛОЎ НЫ ПРЫН ЦЫП: 
НЕ НА ШКОДЗЬ

«Звяз да»: У ка мен та рыі да Ука за Прэ зі-
дэн та аб аб' яў лен ні 2016 го да Го дам куль ту ры 
тлу ма чы ла ся, што га вор ка ідзе не толь кі пра 
куль ту ру ў агуль на пры ня тым сэн се, але і пра 
куль ту ру ся мей ных ад но сін і по бы ту, куль ту ру 
гас па да ран ня, куль ту ру стаў лен ня ў гра мад-
стве да на ва коль на га ася род дзя. Што та кое 
эка ла гіч ная куль ту ра і яе склад ні кі? Ці мож на 
ска заць, што ў нас ёй на да ец ца на леж нае 
зна чэн не? Каб ад ка заць на гэ тыя пы тан ні, 
мы за пра сі лі за круг лы стол «тэ а рэ ты каў», 
якія мо гуць рас ка заць, што та кое эка ла гіч ная 
куль ту ра ў ідэа ле, і «прак ты каў», якія не па-
срэд на су ты ка юц ца з пра ява мі ці ад сут нас цю 
гэ тай са май куль ту ры ў гра мад стве...

На тал ля ЗА ХА РА ВА (Н.З.): Эка ла гіч ная 
куль ту ра — па няц це вы твор нае ад агуль най 
куль ту ры і азна чае спо саб ар га ні за цыі пра-
сто ры на ўмо вах ураў на ва ных гар ма ніч ных 
узае  ма ад но сін пры ро ды і гра мад ства. Аб 
гэ тым ідэа ле ма раць мно гія. Але як жа ён 
ажыц цяў ля ец ца на прак ты цы, у што дзён ным 
жыц ці? І пы тан не тут не толь кі да кож на га з 
нас, але і да пра цэ су вы ха ван ня, аду ка цыі і 
на ват эка но мі кі...

Да р'я ЧУ МА КО ВА (Д.Ч.): Ка лі мы га во-
рым пра эка ла гіч ную куль ту ру, ма ем на ўва зе 
эка ла гіч ныя дзе ян ні: лад жыц ця, ме ра пры-
ем ствы ці кан цэп цыі, якія да зва ля юць быць 
дру жа люб ны мі да на ва коль на га ася род дзя, у 
тым лі ку і да са мо га ся бе, та му што ча ла век 
так са ма з'яў ля ец ца яго част кай. А яшчэ гэ та 
спро ба асэн са ваць і даць зра зу мець ін шым, 
што мы не заў сё ды ма ем пра ва вы бі раць за 
на ва коль нае ася род дзе. Лю дзі — не цэнтр 
Су све ту, і трэ ба тры маць ба ланс па між на мі, 
ра зум ны мі іс то та мі, і пры ро дай, якая з'яў ля-
ец ца кры ні цай жыц ця на Зям лі.

Тац ця на ДУ БІК (Т.Д.): Ні для ка го не сак-
рэт, што ча ла век у сва ёй жыц ця дзей нас ці 
пры звычаіўся больш спа жы ваць, чым узнаў-
ляць ці ства раць штось ці. Але сён ня шмат 
не абы яка вых лю дзей, якія жа да юць быть 
эка ла гіч на аду ка ва ны мі, усё больш гра ма-
дзян спра бу юць да лу чыц ца да гэ та га пра цэ су, 
рэа лі за ваць ней кія свае эка ла гіч ныя пра па-
но вы, каб не толь кі за бі раць у пры ро ды, але і 
штось ці ад да ваць уза мен. Ка лі б гэ ты пра цэс 
быў ад на ба ко вым, мы ка лісь ці прос та вы чар-
па лі б увесь пры род ны рэ сурс.

Ня гле дзя чы на пра фе сію, ста тус ча ла ве-
ка, яго кро кі па ахо ве пры ро ды і маг чы масць 
ра цы я наль на вы ка рыс тоў ваць яе рэ сур сы, 
на маю дум ку, за ле жаць ад вы ха ван ня і той 
ін фар ма цыі, якая па сту пае звон ку. Перш чым 
штось ці па тра ба ваць ад лю дзей, мы па він ны 
ім рас ка заць, як ра біць мож на, а як нель га.

На тал ля КУ ДЫР КА (Н.К.): Для мя не як 
прад стаў ні цы ар га ні за цыі-прак ты ка эка ла-
гіч ная куль ту ра — гэ та перш за ўсё прын цып 
пра ду хі лен ня шкод на га ўздзе ян ня на на ва-
коль нае ася род дзе. І тут ак ту аль на за кра-
нуць тэ му абы хо джан ня з ад хо да мі як ад на го 
са склад ні каў на ша га што дзён на га жыц ця. 
Кам пе тэнт ныя дзярж ор га ны аба вя за ны ар га-
ні зоў ваць гэ ту пра сто ру, мак сі маль на за бяс-
печ ваць ма тэ ры яль на-тэх ніч ны мі склад ні ка мі, 
каб на сель ніц тву бы ло зруч на рэа лі зоў ваць 
свае маг чы мас ці, пра вы, жа дан ні, ад на ча со ва 
не шко дзя чы на ва коль на му ася род дзю. Гэ та 
да ты чыц ца не толь кі ра цы я наль на га абы хо-
джан ня з ад хо да мі (па асоб на га збо ру, мак сі-

маль на га пра ду хі лен ня ўтва рэн ня, уцяг ван ня 
ў гра ма дзян скі аба рот), але і зя лё на га ася род-
дзя, чыс та га па вет ра, ва ды і г.д.

МО ДА 
ЦІ НЕ АБ ХОД НАСЦЬ?

«Звяз да»: І ўсё ж сён ня эка ла гіч ная куль-
ту ра ў на шым гра мад стве, па во дзі ны, на-
кі ра ва ныя на за ха ван не на ва коль на га ася-
род дзя — гэ та ў боль шай сту пе ні мо да. Але 
мо да, як вя до ма, пры хо дзіць і мі нае. Як жа 
зра біць, каб гэ тая мо да пе ра тва ры ла ся ў не-
ад' ем ную час тку на ша га жыц ця, каб бе раж-
лі вае стаўленне да на ва кол ля ста ла та кой жа 
без умоў най тра ды цы яй, як, на прык лад, не 
вы хо дзіць, вы ба чай це, го лым на ву лі цу?

Н. К.: Маг чы ма, гэ та па він на пры ві вац ца з 
дзя цін ства, як ка но ны ма ра лі, стаць ад ным з 
та кіх ка но наў і вы хоў вац ца ў сям'і.

Т. Д.: Сён ня мно гія, асаб лі ва мо ладзь, са-
праў ды лі чаць мод ным вес ці эка ла гіч ны лад 
жыц ця. Яны ад да юць пе ра ва гу ро ва рам як 
эка ла гіч на му ві ду транс пар ту, збі ра юць смец-
це па асоб на. На прык лад, мая дач ка-пад ле так 
ні ко лі не за па куе па да ру нак у по лі эты ле на вы 
па кет: для гэ та га яна вы ка рыс тоў вае звы чай-
ную аб гор тач ную па пе ру.

Звяр таю ча сам ува гу на лю дзей, якія вы-
хо дзяць з кра мы. Не ка то рыя на ват чэк ня суць 
вы кід ваць у кан тэй нер з над пі сам «па пе ра», 
хоць, у прын цы пе, так не трэ ба ра біць. Але я 
ра зу мею, што гэ ты ча ла век імк нец ца на ват 
на та кім уз роў ні па ка заць сваю эка ла гіч ную 
да свед ча насць. Ужо пра грэс. Та му, ма ю чы 
та кія доб рыя па раст кі, сён ня трэ ба ўсім, па чы-
на ю чы ад дзяр жаў ных ор га наў і за кан чва ю чы 
сям' ёй, раз ві ваць эка ла гіч ную аду ка ва насць 
з са ма га юна га ўзрос ту.

Н.З.: І ўсё ж, ня гле дзя чы на гэ тыя «доб-
рыя па раст кі», мы не мо жам па куль ска заць, 
што бе ла ру сы з'яў ля юц ца эка ла гіч на свя до-
май на цы яй: мы пе ра жы ва ем ру ды мен тар-
ную спад чы ну са вец кіх ча соў, ка лі рэ сур саў у 
кра і не бы ло шмат. Сён ня га во раць пра зме ну 
стэ рэа ты паў, пе ра ход да но вай па ра дыг мы 
мыс лен ня. Але мы не мо жам ска заць, што 
гэ та аб са лют на но вая з'я ва. Ча ла век — гэ-
та па ра джэн не пры ро ды, ён вый шаў з яе і 
ў тра ды цый ным гра мад стве заў сё ды ся бе 
ўспры маў ра зам з пры род ны мі з'я ва мі. Нам 
не трэ ба пры дум ляць і ствараць но выя тра-
ды цыі, вар та толь кі ўспом ніць атры ма нае ў 
спад чы ну ад прод каў. У нашых аб ра дах, у 
мі фа ла гіч най спад чы не, фальк ло ры ад люст-
ра ва на бе раж лі вае стаў лен не ча ла ве ка да 
зям лі, ва ды і на ват іх мі фа ла гі за цыя — «жы-
вая зям ля», «жы вая ва да», рэч ка да па ма гае, 
дрэ ва аба ра няе. Так, яшчэ ў ча сы ВКЛ пад 
стра хам смя рот на га па ка ран ня за ба ра ня ла ся 
сек чы дрэ вы, якія ста яць на мя жы ле су (па-
між ле сам і по лем). Лі чы ла ся, што ў іх жы ве 
ду ша ле су, яго аба рон ца. На са мрэч, на ват з 
бія цэ на тыч на га пунк ту гле джан ня гэ тыя дрэ-
вы — са мыя ду жыя ар га ніз мы, якія заў сё ды 
зна хо дзяц ца на мя жы па пу ля цыі...

У пла не па пу ля ры за цыі эка ла гіч най куль-
ту ры вя лі кія над зеі я ўскла даю на ма ла дое 
па ка лен не. Су пра цоў ні кі Ін сты ту та фі ла со фіі 
пра цу юць са школь ні ка мі, пра вод зяць се мі на-
ры, фа куль та ты вы на ба зе ся рэд няй шко лы. 
І ба чаць, што не ўка ра нё насць бе раж лі ва га 
стаў лен ня да пры ро ды ў тра ды цы ях і звыч ках 
да рос лай боль шас ці прос та та таль ная. Але 
дзе ці мо гуць уз дзей ні чаць на сва іх баць коў, 
ба буль і дзя ду ляў. Ня даў на, іду чы па пар ку, 
я ўба чы ла, як жан чы на бяз дум на са рва ла га-
лін ку дрэ ва, а хлоп чык га доў ся мі, што ішоў 

по бач з ёй, спы таў: «Ма ма, а на вош та ты гэ та 
зра бі ла?» Па віс ла паў за. Та му што, са праў ды, 
не аб ход нас ці ў гэ тым дзе ян ні ні я кай не бы ло, і 
ма ці не бы ло ча го ад ка заць свай му дзі ця ці.

Ка лі га ва рыць пра эка ла гіч нае вы ха ван-
не, то ў ідэа ле ча ла век не па ві нен ду маць, 
са рваць ліс ток ці не, шко дзіць ці не шко дзіць 
пры ро дзе — яму прос та ў га ла ву гэ та не 
прый дзе. Та му што эка ла гіч ны ім пе ра тыў — 
гэ та адзін з прын цы паў эка цэнт рыз му, ка лі 
ў ча ла ве ка ў да чы нен ні да пры ро ды (жы вой 
і не жы вой) больш не пра воў ка рыс тац ца, а 
аба вяз каў яе аба ра няць.

Д.Ч.: Трош кі ста тыс ты кі. 43% з апы та ных 
бе ла ру саў лі чаць, што яны ва ло да юць вы со-
кім уз роў нем эка ла гіч най куль ту ры. Але пры 
гэ тым 53,6% лі чаць, што ў на шых гра ма дзян 
вель мі ніз кі ўзро вень эка куль ту ры. У нас вя-
лі кі раз рыў па між ак тыў най гру пай на сель-
ніц тва, якая га то вая вель мі хут ка рэ ага ваць 
на тую ці ін шую эка ла гіч ную на ва цыю, і той 
гру пай, якая скеп тыч на ста віц ца і яшчэ не 
па спе ла пе рай сці да ак тыў ных эка ла гіч ных 
дзе ян няў.

Праў да, ка лі га ва рыць пра тых, хто лі чыць 
ся бе эка ла гіч на аду ка ва ным, тут ра зу мен не 
хут чэй па вяр хоў нае. Бо пры ад ка зе на пы тан-
не, што яны лі чаць эка ла гіч най куль ту рай, на 
пер шае мес ца ста вяць «не сме ціць на ву лі цы» 
(у ле са пар ка вай зо не, пад час ад па чын ку). 
Толь кі по тым ідзе «сар та ваць смец це», «вы-
ка рыс тоў ваць энер га збера галь ныя лям пы» 
і г.д.

Але не сме ціць на ву лі цы і сар та ваць ад-
хо ды — толь кі вяр шы ня ай сбер га. Бо глы бей 
ля жыць пра ду хі лен не ўтва рэн ня ад хо даў на-
огул. Та му што сар та ван не — гэ та вы ра шэн не 
ўжо іс ну ю чай праб ле мы. А вось не куп ляць 
за над та шмат та ры, ад маў ляц ца ў кра ме ад 
по лі эты ле на ва га па ке та — гэ та дзе ян ні больш 
вы со ка га ўзроў ню, які ў на шым гра мад стве 
яшчэ ў прын цы пе вель мі скла да на ра зу ме-
юць. Іду чы ў кра му і на ват, ад маў ля ю чы ся ад 
па ке та, ад пра даў ца лю дзі чу юць: «Дык ён жа 
бяс плат ны», а ня рэд ка ў гэ тыя па ке ты скла да-
юць пра дук ты, на ват не пы та ю чы ся...

Але ёсць вель мі па зі тыў нае на зі ран не. 
Лепш за ўсіх рэ агуе на эка ла гіч ныя тэн дэн-
цыі мо ладзь. І ў апош ні час да іх да хо дзіць 
дум ка, што эка ло гія — гэ та не мо да, а хут чэй 
не аб ход насць.

Т.Д.: Ваш прык лад па каз вае, што ў на-
шай кра і не іс ну юць не ка то рыя су пя рэч нас ці 
ў дзей нас ці роз ных ве дам стваў, у за ка на даў-
чых і ін шых нор мах. Так, спе цы я ліс ты Мінп ры-
ро ды ма юць эка ла гіч ныя мэ ты, Цэнтр гі гі е ны 
і эпі дэ мі я ло гіі со чыць за вы ка нан нем гі гі е ніч-
ных па тра ба ван няў, Мі ніс тэр ства ганд лю мае 
свае нор мы і пра ві лы. Та му і не склад ва ец ца 
гэ ты пазл па роз ных пы тан нях — ад уста ноў-
кі кан тэй не раў да пла ты за по лі эты ле на выя 
па ке ты ў кра мах. І па куль не бу дзе раў на ва-
гі, адзі най, вы пра ца ва най, вы раз най па зі цыі, 
змя ніць штось ці на ват пры су цэль най эка ла-
гіч най свя до мас ці лю дзей бу дзе скла да на.

ЛЮ ДЗІ 
ПА ВІН НЫ РА ЗУ МЕЦЬ, 

НА ВОШ ТА 
САР ТА ВАЦЬ АД ХО ДЫ

Т.Д.: Трэ ба яшчэ за ўва жыць, што на ват 
у тых, хто не па срэд на пра цуе ў сфе ры эка-
ло гіі, уз ні ка юць не па ра зу мен ні. У які кан тэй-
нер вы кі нуць цю бік ад зуб ной па сты аль бо 
ко рак ад бу тэль кі, каб са праў ды пры нес ці 

ка рысць на ва коль на му ася род дзю? Та кія 
пы тан ні мне за дае маё дзі ця. Я на ват спе-
цы яль на пра гля дзе ла ма тэ ры я лы ў ін тэр нэ-
це, ад нак дак лад на га ад ка зу не знай шла. 
Маг чы ма, праб ле ма ў тым, што Бе ла русь 
па куль не мо жа пе ра пра цоў ваць усё, што 
вы раб ля ец ца і спа жы ва ец ца ў кра і не. Ка лі 
лю дзі ве да юць пра не аб ход насць сар та ван-
няі, у іх уз ні ка юць пы тан ні: ку ды вы кі даць 
ад хо ды, якія зроб ле ны з не каль кіх ты паў 
сы ра ві ны. Нам да во лі час та тэ ле фа ну юць 
па та кіх пы тан нях.

Д.Ч.: Ка лі з та кі мі пы тан ня мі звяр та юц ца ў 
наш ін фар ма цый ны цэнтр, мы ка жам: кі дай це 
ўпа коў ку з-пад ёгур ту ў кан тэй нер з плас-
ты кам. Бо ка лі мы ска жам не ра біць гэ та га, 
лю дзі пе ра ста нуць сар та ваць ад хо ды.

Н.К.: Мы пры ду ма лі раз мя шчаць на еў ра-
кан тэй не рах на леп кі з вы ява мі прад ме таў, 
якія ў іх мож на вы кі нуць.

Т.Д.: У ма ім ра ё не амаль паў сюль у два-
рах ста яць та кія ацын ка ва ныя кан тэй не ры. І 
ад ной чы да вя ло ся на зі раць та кую кар ці ну. 
(Ад ра зу ска жу, што ў гэ тым вы пад ку я на 
ба ку гэ та га ча ла ве ка, спа жыў ца.) Муж чы на 
пры нёс плас ты ка вую пя ці літ ро вую бу тэль ку. 
Ён доў га да сле да ваў кан тэй нер з усіх ба коў, 
шу ка ю чы ад ту лі ну ме на ві та для гэ тай та ры. 
Па ста яў, мах нуў ру кой і вы кі нуў бут лю ў ёміс-
тасць ад смец цеп ра во да.

Быў і та кі вы па дак: ад на гра ма дзян ка не 
маг ла вы кі нуць у кан тэй нер... пласт ма са вы 
таз. Ня гле дзя чы на мае сло вы пра тое, што 
яго мож на прос та па кі нуць ка ля кан тэй не ра, 
яна за ста ва ла ся пры сва ім і на ват пра сі ла, 
каб спе цы яль на для яе ад кры лі гэ ты кан тэй-
нер. Та кія лю дзі га во раць: ка лі вы ча ка е це 
ад нас пэў ных дзе ян няў, у та кім вы пад ку вы 
па він ны для нас зра біць усё, каб гэ тыя дзе ян ні 
бы лі маг чы мы мі.

Н.К.: І гэ та пра віль на. Та му што сён ня 
мы зна хо дзім ся яшчэ ў пра цэ се аб ста ля ван-
ня кра і ны су час ны мі еў ра кан тэй не ра мі. Ідзе 
на пра цоў ка роз ных пы тан няў: ад ны ка жуць 
пра праб ле му ўты лі за цыі пя ці літ ро вых бу-
тэ лек, дру гія — пра ўты лі за цыю кар дон ных 
ка ро бак роз ных фар ма таў, шкля ных сло-
і каў. За раз на ша ар га ні за цыя зай ма ец ца 
ства рэн нем ро лі каў, у якіх зды ма юц ца ўсе 
ах вот ныя — школь ні кі, сту дэн ты, ма ла дыя 
лю дзі. Мы зна хо дзім прак тыч ны ва ры янт ра-
шэн ня та го ці ін ша га пы тан ня, і ва лан цё ры 
па каз ва юць, як на прак ты цы вы кі нуць у та кі 
кан тэй нер шмат літ ро вую плас ты ка вую бут-
лю. А на конт та за — бу дзем ду маць, што з 
гэ тым ра біць...

Мы ўвесь час шу ка ем ней кія но выя шля хі, 
фор мы па да чы для гра ма дзян. У ін тэр нэ це 
дзей ні чае сайт ар га ні за цыі, ста рон кі ў са цы-
яль ных сет ках, роз ныя фо ру мы, якія да зва ля-
юць у воль ным до сту пе вы каз ваць не толь кі 
не га тыў, але і свой пункт гле джан ня, свае 
пра па но вы. Гэ та так са ма ак тыў ны ан лайн-
кан такт са спа жыў ца мі. Мі ніс тэр ства жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі су мес на з «Апе-
ра та рам дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў» 
пры ду ма лі ці ка вы ко мікс пра ба раць бу Эка-
мэ на і Міс тэ ра Звал кі, раз лі ча ны перш за ўсё 
на пад рас та ю чае па ка лен не. Вы пус ка юц ца 
пост ары, канц та ва ры з ці ка вай і ка рыс най 
ін фар ма цы яй, аб' яў ля юц ца кон кур сы ся род 
школь ні каў. Не аб ход ная ін фар ма цыя раз мя-
шча ец ца і на еў ра кан тэй не рах для асоб на га 
збо ру смец ця.

У па пу ля ры за цыі раз дзель на га збо ру ад хо-
даў ад даю пе ра ва гу рэ кла ме, у якой рас кры-
ва ец ца кан крэт ны воб раз дзе ян ня. Так, мы 
зра бі лі не каль кі ро лі каў пра плас тык, шкло 
і ма ку ла ту ру. У іх мож на пра са чыць увесь 
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ЭКА ЛА ГІЧ НЫ ЛАД ЖЫЦ ЦЯ — 
МО ДА ЦІ НЕ АБ ХОД НАСЦЬ?
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