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Калектыуная манаграфiя, прысвечаная псторьи еурапейсюх зуброу на 
беларуска-польсюм памежжы, больш вядомым як Белавежская пушча, 
з яуляецца вышкам паспяховага супрацоунщтва псторыкау Беларусi, Герма- 
Hii i Польшчы у рамках навуковага праекта «Белавежсю нацыянальны парк. 
Чалавек, жывёла i наваколле на польска-беларусюм памежжы» (2014-2017). 
Даследчыю Аляксандр Далгоусю, Томас Бон i Маркус Кжоска выкарысталi 
дакументальныя крынщы з 37 архiуных i бiблiятэчных фондау Беларусi, 
Г ерманii, Польшчы i Расii для таго, каб на сучасным узроуш навуковых ведау 
разгарнуць шырокую панараму гiстарычных падзей, звязаных з захаваннем 
унiкальнага помшка прыроды на тэрыторыi цяперашняга беларуска-поль- 
скага памежжа. Спроба аутарау намаляваць агульную карцiну узаемадзеяння 
чалавека i прыроды, пачынаючы аналiз з падзей далёкага гiстарычнага мшу- 
лага i даводзячы да цяперашняга часу, заслугоувае асаблiвай павагi, перш 
за усё у даследчыкау гэтай праблемы, па-другое, у защкауленых чытачоу, 
па-трэцяе, у тых, хто хацеу бы знайсщ адказы на малавядомыя, дыскусiйныя 
щ праблемныя пытаннi у няпростай справе захавання «запаведнасщ»1 для 
апошняй еурапейскай пушчы. Выкананае у арыгiнальным навуковым жанры 
даследаванне можна квалiфiкаваць як адметную навуковую каштоунасць не 
стольк для нацыянальнай беларускай цi польскай, колью для сучаснай 
еурапейскай i сусветнай гiстарыяграфii. У прадстауленым фармаце праца 
зроблена упершыню.

Выданне складаецца з 9 частак разам з уводзiнамi i заключэннем. 
Выкарыстаная структура дазволiла аутарам працы прадставiць чытачу шмат- 
л т я  аспекты, зрабiушы акцэнт на вызначэнш важнейшых падзей гiсторыi 
гэтага ушкальнага рэгiёна, паказаць станоучыя i адмоуныя вынiкi уздзеяння 
чалавека на прыроду, раскрыць маштабы вытворчага выкарыстання i раба- 
вання лясных i прыродных рэсурсау пушчы, асаблiва за часам дзвюх 
сусветных войнау, а таксама выявщь тэндэнцыi развiцця гэтай ахоунай зоны 
у пасляваенны час i на цяперашнiм этапе. Заслуга аутарау заключаецца
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у тым, што у даследаванш яны 1мкнул1ся юравацца прынцыпам паунаты 
крынщ, што дазволша iM усебакова распавесщ пра пстарычны лёс двух 
галоуных аб’ектау навуковых пошукау -  зубра i пушчы/пушчы i зубра. 
Важна, што аутары вылучалi сярод задач раскрыццё асноуных этапау, звя- 
заных з гiсторыяй фармiравання прыроднага ляснога машву i яго пераутва- 
рэння у запаведную зону, сферу вытворчасщ лесаматэрыялау i аб’ект турызму, 
асаблiва ва умовах сучаснай iнтэрнацыяналiзацыi i камерцыялiзацыi (с. 5-6).

У другой частцы (с. 21-61) аутары знаёмяць чытача з хронiкай дзяр- 
жаунай манапалiзацыi лясных рэсурсау у раёне пушчы, пачынаючы ад 
сярэдзiны XVI стагоддзя, калi з ляснога машву упершыню была створана 
паляунiчая гаспадарка, якая юнавала да пачатку XX стагоддзя. Асаблiвую 
навуковую каштоунасць у гэтай главе уяуляе таблiца 1 (с. 37-38), якая 
утрымлiвае статыстычныя даныя аб папуляцыi зуброу Белавежскай пушчы 
у перыяд з 1821 па 1919 г., у тым лшу звестк аб знiкненнi апошняга зубра 
у 1920 г. Пры гэтым з таблiцы вынiкае, што самай вялжай папуляцыя 
белавежскiх зуброу стала у 1897 г. (с. 60). Адметна, што кажучы пра пста- 
рычны рубеж узнiкнення пушчы, аутары адыходзяць ад агульнапрынятай 
у беларускай i польская гiстарыяграфii даты 1409 г. щ года першай згадкi 
пушчы у Xронiцы Я. Длугаша, а абапiраюцца у сваiм даследаваннi на спе- 
цыяльны закон аб ахове лесу i звяроу, выдадзены вялiкiм князем лiтоускiм 
i каралём польскiм Жыпмонтам I у 1538 г. (с. 26).

Трэцяя частка (с. 62-84) ахоплiвае гады Першай сусветнай вайны, калi 
германскае ваеннае камандаванне спрабавала стварыць на тэрыторьй пушчы 
«узорную гаспадарку» з улжам афрыканскага каланiяльнага вопыту (с. 73). 
З аднаго боку гэта выклшала суцэльную вырубку лясоу пушчы, каб забяспе- 
чыць у дрэве патрэбы рэйха, а з другога -  гарантавала селекцыю i захаванне 
канкрэтнага ляснога фонду з мэтай стварэння спрыяльных умоу для паля- 
вання высоюх асоб. Аналiзуючы вышю рэалiзацыi такога праекта у пушчы, 
аутары прыходзяць да наступнай высновы: вынiкi адступлення часцей рускай 
армн з раёна Белавежскай пушчы можна параунаць з палiтыкай «выпаленай 
зямлн>, наступствы ж больш чым двухгадовага кiравання германскай ваеннай 
адмiнiстрацыi на тэрыторый Обер Ост пакiнулi важную гаспадарчую iнфра- 
структуру, у тым лжу 6 пiларам, асобныя дрэваапрацоучыя фабрыкi, некалькi 
майстэрняу i палявых пад’язных пуцей (с. 75).

У чацвёртай частцы (с. 85-143) вызначаюцца пстарычныя адметнасцi 
мiжваеннага iснавання як самой Белавежскай пушчы, так i яе прамысловай 
iнфраструктуры ва умовах аднаулення II Рэч 1̂ Паспалггай. Аутары вылучаюць 
агульную тэндэнцыю развiцця гэтай тэрыторый, звязаную не толькi з актыу- 
ным правядзеннем палiтыкi палашзацый, але i неабходнасцi мадэрнiзацыi 
гэтага рэпёна. У першым выпадку на замену праваслаунай прыходзiць 
польска-каталiцкая мадэль паусядзённасцi; у другiм -  галоуны сэнс мадэрнi- 
зацыi усходнiх крэсау зводзiуся да больш маштабнай эксплуатацый лясных 
рэсурсау (с. 113). Аутары паказваюць, што з канца 1920-х гадоу мястэчка 
Белавежа набывае сваю знакавую адметнасць дзякуючы шырокаму развщцю



сферы палявання, якое праводзшася на дзяржауным узроуш для прадстау- 
шкоу польскай i шшых дзяржау, дыпламатау i шматлшх замежных гасцей 
(с. 124). Аутары адзначаюць, што турызм пачау займаць важнае месца 
у паусядзённым жыцщ Белавежскага прыроднага запаведнiка, асаблiва пасля 
таго як у 1932 г. адбылюя iстотныя структурныя змены у сувязi з рэструк- 
турызацыяй яго у польскi нацыянальны парк (с. 134).

У пятай частцы (с. 144-178) паказаны, з аднаго боку, вынш  саветызацыi 
усходняй частю Белавежскай пушчы, а з другога -  ход яе пераутварэння 
у спецыяльную зону для палявання нацысцкай элiты. У першым выпадку 
у працы прыводзяцца шматлiкiя факты пра тое, што у адпаведнасцi з паль 
тыкай па ахове прыроды савецкая улада iмкнулася пераутварыць пушчу 
у запаведнiк, забараняючы будаваць на яго тэрыторый дамы адпачынку i 
санаторыi, аднак пры гэтым разглядаючы яе рэсурсы у тым лжу i праз 
прызму гаспадарчага выкарыстання (с. 153). Цiкавымi бачацца нам згаданыя 
аутарамi факты аб тым, што у той час першы дырэктар запаведнiка шукау 
новыя магчымасщ для выкарыстання зуброу у народнай гаспадарцы; напры- 
клад, ix скрыжоуванне з каровамi. Што на справе рэалiзаваць не удалося.

У друпм выпадку, кажучы пра гады Другой сусветнай вайны, аутары 
адзначаюць, што на долю жыхароу гэтага рэпёна выпала «драматычная фаза 
псторый» (с. 167). K ^ i  у час нацысцкай акупацый Белавежскай пушчы 
папуляцыя зуброу фактычна захавалася без iстотныx страт, дык гэтага нельга 
сказаць пра лёс жыхароу прылеглых вёсак, на месцы яюх планавалася 
стварыць спецыяльную зону для палявання; тэрыторыя пушчы павшна была 
павялiчыцца больш чым удвая шляхам правядзення мерапрыемствау па 
бязлггасным вынiшчэннi мясцовага насельнiцтва. У апошшм выпадку гэта 
прывяло да масавых расстрэлау яурэяу i актывютау, а таксама высялення 
мясцовых жыхароу, што адпавядала германскай акупацыйнай палыыцы 
тэрору i прыгнечання (с. 167). Адказам на яе з ’яулялася дзейнасць савецюх 
партызан, у вынiку якой станавшася амаль немагчымым паляванне у Бела
вежскай пушчы. Аднак самыя значныя страты ж^1вёльнаму свету на 
тэрыторый пушчы былi нанесены падчас адыходу нямецкix войскау i вызва- 
лення мясцовасцi у ходзе аперацый «Баграцiён» у сярэдзiне лiпеня 1944 г. 
(с. 178).

У шостай частцы (с. 179-251) аутары раскрываюць характар змен, што 
адбылюя на тэрыторый пушчы, якая пасля вайны стала часткай сацыялютыч- 
най Польшчы. Усталяванне пасляваенных мiждзяржауныx меж прывяло да 
падзелу ляснога машву памiж Польскай Народнай Рэспублжай i Савецкiм 
Саюзам, што пярэчыла першапачатковым намерам польскага боку аб 
стварэнш вакол пушчы адзшага нацыянальнага парку. Аутары адзначаюць, 
што змены, яюя мелi месца у пушчы на працягу наступных 40 гадоу, 
сведчаць аб тым, што асновай развщця пушчы з ’яулялася канцэпцыя, якая 
спалучала комплекс мер па ахове нацыянальнага парку i эканамiчным 
выкарыстаннi яго тэрыторыi. У першым выпадку гэта прывяло да падзелу 
парку на тры частю, у тым лжу ландшафтную, заселеную i турыстычную



зоны, яюя юнуюць i сёння (с. 230). Разам з аргашзацыйным1 вырашалюя 
пытанш навуковага забеспячэння далейшага захавання жывёльнага статку, 
у тым лшу абгрунтаванага павелiчэння колькасцi розных звяроу, сярод якiх 
асаблiвая увага надавалася зубрам. Паляванне на ix было спачатку пад 
забаронай, але з сярэдзшы 1950-х гадоу стала магчымым i ладзiлася толькi 
у спецыяльнай ахоунай зоне.

У сёмай частцы (с. 252-299) разглядаецца лёс Белавежскай пушчы 
у складзе савецкай Беларус у пасляваенны час. Аутары паказваюць яе псто- 
рыю, зыходзячы з кантэксту польскай канцэпцыi, якая спалучала дзве iдэi -  
стварэнне нацыянальнага парку i гаспадарчае выкарыстанне яго ваколiц. 
Паводле савецкага падыходу, у пералiку задач i функцый, якiя сталi вядо- 
мымi толью у пачатку 1950-х гадоу, для прыроднага запаведнiка былi вызна- 
чаны «аднауленне агульнага жывёльнага фонду, яго ахова i вывучэнне, 
а таксама вырошчванне зуброу з мэтай ix рассялення на тэрыторыi Бела
вежскай пушчы i у шитых месцах СССР» (с. 257). Развщцё турызму моцна 
абмяжоувалася у сувязi са знаходжаннем запаведшка у прыгранiчнай зоне 
i неабxоднасцi атрымання спецыяльнага дазволу на уезд на ахоуную тэры- 
торыю. Аутары адзначаюць, што прынцыповыя змены у лёсе Белавежскай 
пушчы адбываюцца пасля жнiуня 1957 г., калi быу прыняты урадавы загад аб 
пераутварэннi пушчы у дзяржауную запаведна-паляушчую гаспадарку. Хоць 
згодна з загадам новая форма павiнна надаць ёй не столью гаспадарчае, 
колькi навуковае i культурнае значэнне (с. 273). Як адзначаецца у даследа- 
ванш, пушча была абвешчана запаведнiкам, закрытым для наведвання 
людзей, але адкрытым для палявання i адпачынку партыйнай i кiруючай 
элiты савецкай крашы. У вынiку да пачатку 1990-х гадоу iснавалi дзве 
паралельныя канструкцый запаведнiка для зуброу i зоны палявання.

У восьмай частцы (с. 300-340) аутары разглядаюць пушчу на этапе 
трансфармацый i еурапеiзацыi. На прыкладзе польскай часткi пушчы аутары 
паказваюць, што пасля 1989 г. узшкш пытаннi, якiя, з аднаго боку, сведчылi 
аб пашырэннi iнтарэсу навукоуцау i аматарау прыроды да паляпшэння умоу 
захавання i далейшага развщця нацыянальнага парку, а з другога -  защкау- 
ленасцi мясцовых жыхароу у паляпшэннi свайго матэрыяльнага становшча 
шляхам фарсiраванага развiцця турызму i прамысловага выкарыстання гэтай 
тэрыторыi. Таюм чынам у грамадстве сфармiравалася супярэчшвая канцэп- 
цыя выбару шляхоу далейшага захавання прыроднай зоны (с. 305). Выву
чэнне псторый Белавежскай пушчы у постсавецкi перыяд дало аутарам 
падставу зрабiць вывад аб тым, што для таго часу сталi xарактэрнымi штэр- 
нацыяналiзацыя i камерцыялiзацыя. У першым выпадку размова щзе пра 
мiжнароднае значэнне, асаблiва пасля надання у 1992 г. пушчы статусу 
Нацыянальнага парку «Белавежская пушча», яю павiнен служыць справе 
выхавання, адукацыi, навукi i культуры (с. 317). У той жа час на дзяржауным 
узроуш ставiлiся задачы аб неадкладным разгортваннi гаспадарчай дзейнасщ, 
што адпавядала патрабаванням пераходу суверэннай рэспублш да рынкавай 
эканомiкi. Дзеля чаго неабходна было як мага хутчэй надаць гэтаму прырод-



наму аб’екту формы аграрна-гандлёвага, прымыслова-турыстычнага i леса- 
гаспадарчага комплексу. Рубяжом на гэтым шляху аутары называюць 2009 г., 
каи  у Беларусi i Польшчы праходзiлi урачыстасщ з нагоды 600-гадовага 
юбшею, падчас якiх на дзяржауным узроуш прагучау заклiк аб пераутварэнш 
Белавежскай пушчы у нацыянальную святыню (с. 338).

У заключэнш (с. 341-349) аутары робяць важныя абагульненш: 
1) паказваюць асноуныя падзеi пстарычнага развiцця пушчы; 2) разглядаюць 
пытанш фармiравання i эвалюцыi сiстэмы аховы i выкарыстання багаццяу 
пушчы; робяць заключэнне аб тым, што каи  не было б пушчы, то не было б 
i зуброу. Дзякуючы iснаванню самой пушчы захавалюя зубры, так i дзяку- 
ючы iснаванню зуброу захоуваецца пушча. З гэтым аутарсюм сцвярджэннем, 
падмацаваным не толью багатай дакументальнай базай, але i вялiкай 
колькасцю фотаздымкау, часам ушкальных i малавядомых, можна цалкам 
пагадзiцца, асаблiва з улiкам таго факта, што галоуным захавальнiкам 
прыроднай спадчыны з ’яуляуся чалавек. Менавiта ад яго залежау лёс як 
пушчы, так i яго прыродных i жывёльных багаццяу. Шкада, што на фоне 
глыбокага аналiзу падзей, звязаных з пушчай i зубрамi, дзiкiмi жывёламi i 
прыродным наваколлем, аутары толью закранулi этнаграфiчныя адметнасцi 
юнавання чалавека, паюнуушы для чытача шмат пытанняу аб паусядзённым 
жыцщ чалавека, яго побыце i культуры, стратэпях выжывання у розных 
гiстарычных умовах на тэрыторьй Белавежскай пушчы.

Анаюз манаграфiчнага даследавання, падрыхтаванага сумеснымi нама- 
ганнямi беларускага, нямецкага i польскага псторыкау, сведчыць аб уклю- 
чэнш у сферу навуковых пошукау новых пазнавальных рэсурсау, дзякуючы 
якiм удалося не толькi паспяхова выканаць акадэмiчны праект пра зуброу 
пушчы, але i унесцi праз новыя веды, факты i крынiцы важны уклад 
у пазнанне маладаследаваных праблем еурапейскай гiсторыi на беларуска- 
польскiм памежжы.

Поступила в редакцию 26.03.2019

В. Н. Усоский

МОНЕТАРНАЯ СИСТЕМА СЕРЕБРЯНОГО МОНОМЕТАЛЛИЗМА, 
БИМЕТАЛЛИЗМА И ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА

14-27 сентября 2018 г. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универси
тет имени В. И. Вернадского» проводит XII Международную школу-симпо
зиум АМУР-2018. Одной из актуальных тем, обсуждаемых на ней, была 
эволюция денег от физического тела товарных денег, воплощенных в драго
ценных металлах (full-bodied money) до совершенной фидуциарной бесплот
ности (электронные импульсы). Фидуциарные деньги не обладают товар
ными чертами всеобщего трудового эквивалента, на определении которого 
настаивал К. Маркс, который создал неверное представление о содержании
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