
Гэтыя гарачыя жмівеньскім дні 1991 года
Так сталася, што ў па- 

літыку я прыйшоў 19 каст- 
рычніка 1988 года. У  той цёплы 
сонечны восеньскі дзень я ішоў 
на вакзал, каб купіць білет і 
ехаць у чарговую камандзі- 
роўку. Па дарозе, каля Чыр- 
вонага касцёла сустрэў свайго 
земляка і старэйшага сябра 
Міхася Ткачова. Ен прапана- 
ваў мне адкласці пакупку 61- 
лета і зайсці разам з ім у буды- 
нак касцёла, дзе тады знахо- 
дзіліся Дом кіно і кіраўніцтва 
Саюза кінематаграфістаў 
БССР.

Мы трапілі ў вялікую 
залу, дзе ужо было шмат зна- 
ёмых і незнаемых мне людзей. 
Сярод іх Зянон Пазняк, Міхась 
Дубянецкі і Васіль Быкаў. 
Спачатку быў створаны Мар- 
тыралог Беларусі на чале з 3. 
Пазником, а потым абраны 
аргкамітэт па стварэнні БНФ у 
складзе 35 чалавек, куды разам 
з Міхасём Ткачовым абралі І 
мяне, беларускага археолага, 
кандидата гістарычных навук, 
які ўжо пачаў працаваць над 
доктарскан дысертацыяй.

3 таго дня маё жыццё

рэзка змянілася і падзеі пачалі 
вельмі хутка развівацца. У 
пачатку 1990 года ТБМ вылу- 
чыла маю кандидатуру ў Вяр- 
хоўны Савет БССР, а БНФ  яе 
надтрымаў і дапамог правесці 
вельмі няпроетую выбарчую 
кампанію. Вясной 1990 года я 
стаў народным дэпутатам 
БССР, уступіў у Дэмакра- 
тычны клуб, а потым у фра
кцию апазіцыі на платформе 
БНФ на чале з 3. Пазняком.

Неўзабаве сябры апазі- 
цыі абралі мяне намеснікам 
Пазняка, а Вярхоўны Савет - 
намеснікам егаршыні камісіі ВС 
БССР па адукацыі, культуры і 
захаванні гістарычнай спад- 
чыны, кіраўніком якой стаў 
народны паэт Ніл Гілсвіч. У  
гэты час у СССР працягвалася 
гарбачоўская перабудова, 
якую вельмі не любіла пар- 
тыйнае кіраўніцтва БССР. Калі 
я сустракаўся са сваімі вы- 
баршчыкамі, яны ўвесь час 
пыталіся, калі збудзецца тое, 
што я абяцаў ім у 1990 годзе 
зрабщь за пяць год працы ў ВС 
БССР.

Зараз я друкую гэтую

перадвыбарную платформу, 
распрацаваную ў адпаведнасці 
з праграмай БНФ, каб нека- 
торыя рускамоўныя журна- 
лісты-“дэмакраты”  не казалі 
нам, што незалежнасць звалі- 
лася ў 1991 годзе беларусам з 
неба, як камень на галаву. Ці 
маглі тады падумаць мае вы- 
баршчыкі (мікрараён Зялёны 
Луг, г. Менск), якія аддалі за 
мяне 50,1% галасоў і падтры- 
малі маю пяцігадовую прагра- 
му, што яна будзе рэалізавана 
ўжо у наступным 1991 годзе?

Першай ластаўкай бу- 
дучай беларускай незалежнас- 
ці стала Дэкларацыя аб еуве- 
рэнітэце Беларусі, што была 
прынята намаганнямі апазіцыі 
БНФ, але без яе ўдзелу напры- 
канцы галасаьання, 27 ліпеня 
1990 г., і адразу гэты дзень стаў 
святочным па прапанове де
путата Анатоля Вярцінскага.

Другі этап - гэта сака- 
віцхі 1991 года гарбачоўскі 
рэферэндум за захаванне 
СССР. Нягледзячы на адпа- 
ведную прапаганду, з сямі 
мільёнаў выбаршчыкаў - каля 
мільёна жыхароў Беларусі

прагаласавал і за выхад з СС( Р, 
а гэта населыііцтва амаль усёй 
Эстоніі. Вядома, у періную 
чаргу гэта былі жыхары Мен- 
ска і іншых буйных гарадоў 
Беларусі, дзе і былі абрапыя 
дэпугаты - сябры БНФ. Адчу- 
ваючы за спіною мільённую 
падтрымку выбаршчыкаў мо
жна было і налалей упарта 
змагацца за незалежнасць на- 
шай краіны.

Наша змаганне ішло ў 
рэчышчы нацыянальнага адра- 
джэння ўсіх паняволеных на- 
родаў СССР, у тым ліку і 
рускага. Перамога Ельцына на 
першых прэзідэнцкіх выбарах 
Расіі вельмі нам дапамагла. 
Побач былі прыбалтыйскія 
рэспублікі, дзе ў 1990 г. да 
ўлады прыйшлі прадстаўнікі 
мясцорых дэмакратычных сі- 
лаў. П саказіка 1990 г. абвяс- 
ціла сваю поўную незалеж
насць Лігва. Діякуючы “ Саю- 
дзісу” ў Вілыіі прайшоў пер- 
шы з’езд БНФ. У эстонскім ча- 
сопісе “ Радуга”  друкаваўся 
Зянон Пазняк. У  маскоўскіх 
выданнях гучалі словы пад- 
трымкі Васіля Ьыкава і Алеся 
Адамовіча - народных дэпу- 
татаў СССР. Усё гэта спрыяла 
таму, што ў суполкі БНФ усту
пал! гысячы грамадзянаў Бела- 
русі розных нацыянальнасцяў, 
як беспартийных, гак і каму- 
нісгаў. У гэты час была адме- 
нена юрыдычная манаполія 
КПСС. У  другой палове 1990 
— гіачатку 1991 начал і стварац- 
ца нацыяналыіыя беларускія 
партыі.

У  сакавіку 1991 г. была 
зарэгістравайа БСДГ на чале з 
Міхасём Ткачовым, які адна- 
часова быў намеснікам I Іазняка 
ў БНФ. Мяне па ўстаноўчым 
з’ездзе ЕСДГ абралі першым 
намеснікам Ткачова, а на пер
шым з ’ездзе БН Ф  - сябрам 
Сойму гэтай паважанай аргані- 
зацыі. У  студзені 1991 савецкія 
танкі і дэсантмікі паспрабавалі 
зацушыць незалежную Літву, 
але літоўцы згуртаваліся і 
адстаялі будынак свайго пар- 
ламента. У  пачатку пета невя- 
домыя на мяжы Беларусі і 
Літвы забілі некалькі літоўскіх 
мытнікаў. У  Віленскім краі 
і прабавалі стварыць аўтаном- 
ную польскую рэспубліісу, а 
на Беларусі, у Пінску невядома 
адкуль з’явіліся “ яцвягі” , па- 
чалі вмпускаць сваю газету і 
патрабаваць “ яцвяжскую ” 
аўтаномію.

Было зразумела, што 
сілы савецкай рэакцыі збіра- 
юцца ўзяць рэванш. Пасля са- 
кавіцкага рэфер>ндуму ўзмац- 
ніўся рух за “ обновленный 
Союз". ГІачаліся гарачыя деба
ты ў саюзнай і рэспубліканскай 
прэсе. Актыўным прыхіль- 
нікам “обновленного Союза” 
быў Станіслаў Шушкевіч і 
іншыя ліберальныя дэмакраты. 
Яны лічылі, што Беларусь не 
можа самастойна існаваць, бо 
не мае карысных выкаппяў. 
Некаторыя нават снвярджалі, 
што у нас няма дытворчасці 
трамваяў, аўтобуі'аў і трапей- 
бусаў, і гаму ўвесь гарадскі 
транспарт спыніцца, і без “ Са- 
юзу”  нам шяк. Дарэчы, зараз 
беларускія тралейбусы ез-

дзяць па вупіцах нетолькі гара- 
доу Расіі і Украіны, а нават 
трапілі ў Калумбію і Арген- 
ціну.

У студзені 1990 года, 
пасля доўгіх дэбатаў ВС 11 
склікання, у якім не было 
апазіцыі БНФ прыняў вельмі 
памяркоўны “ Закон аб мовах” 
у БССР, у якім абвясіііў бела- 
рускую мову адзінай дзяр- 
жаўнай мовай на тэрыторыі 
рэспублікі, а рускую мову - 
мовай міжнацыянальных зносін 
і 5'сіх савецкіх паяпацыяналь- 
ных структур. Гэта дазволіла 
дэпутатам БНФ рабіпь усе свас 
праею і.і па-беларуску і патра- 
баваш. ал іншых выканання 
дзяржаўімга закона. Беларус- 
кая мопазноў ішучала ўспенах 
ВС. на сГі началі рыхтавашш 
нраскім закокаў. яна начала 
вяртацца ў школы, дзяржаўні.ія 
ўстан'чіы ! HI I V. Усё іэта спры
яла нацыянальнаму адраджэн- 
шо. імкненню да сапраўднай 
незалсжнасці кра і і іы.

Аднак у жніўні 1991 г.. 
калі зпачная частка людзей, у 
тым ліку і Гарбачоў, нрэзідэнт 
СССР, былі ў адпачынку, са- 
венкія рэваншысты вырашылі 
захапіць уладу і павярнуць 
кола гісторыі назад. Дэпутаты 
ВС  БССР таксама былі на 
канікулах, шмат хто выехаў з 
Менска на радзіму, альбо 
адпачываць за межы Беларусі. 
Я ў гэты час вярнуўся з арле- 
алагічных расконак у Мірскім 
замку ! быў дома, у Менску. 
Як раз напярэдадні путчу I X 
жніўня мы рабілі з жонкаіі 
нсвялікі рамонт у і ваёй ква- 
тэры і да ночи клеілі новыя 
інпалсры на сиены.

Прачнуўся я ў 6 гадзіп 
ранійы ад тэлефоннага званка. 
Мне наведамілі, што ў Маскпе 
дзяржаўны пераварот і 'фэба 
нешта тэрмінова рабіць. Уклю- 
чыў тэлевізар, а там на ўсіх 
каналах танец ‘маленькіх 
лебедзяў’". Значит,, сказанае 
праўда, і сітуацыя вельмі ня- 
пэўная. Вырашыў гіаехаць у 
Вярхоўны савег. Раніцай у на
шим дэпутацкім пакоі, натрэ- 
цім гіаверсе Дома Ураду, дзе 
збірапася агтазіцыя, ужо было 
некалькі маі.ч сяброў. Сярод іх 
Голубеў, Садоўскі, Баршчэў- 
скі. Гермянчук, Заблоцкі, На- 
вумчык, Дзейка і шшыя. Паз
няка не было, ёп з’явіўся толькі 
пасля а беду.

Мы ўзяліся за справу. 
Падрыхтавалі і а,тдапі ў друк 
адпаведную заяьу апазіцыі, 
Навумчык і некалькі дэпутатаў 
пайшлі да Старшыні ВС Дзе- 
мянцея і высветлілі, што ён на 
баку путчыстаў. Я пайшоў да 
яго намесйіка Сганіслава Шу- 
шкевіча, які при мне пазваніў 
свайму знаёмаму. таксама фі- 
зіку, Акаеву ў Кіргізію. Той 
сказаў, што ў сзаліцы Кіргізіі 
ўсё спакойна, і сітуацыя раз- 
гортваецца толькі ў Маскве, 
дзе на вуліцах танкі і БМП.

У гэты час наши хло
пцы праз факс звязаліся са 
штабам Ельцына і пачалі ат- 
рймліваць інфармацыю з Ма- 
сквьі. Вечарам 19 жніўня на 
плошчы перад Домам Уралу 
сабралаея крыхулюд мей, было 
пскалі.кі нацьгяналміых спяіov

Мы азнаёмілі іх з ін- 
фармацыяй, якая прыйшла з 
Масквы, нават. зрабілі і рас- 
паўсюдзілі пэўную колькасць 
самаробных улстак.

20 жніўня пачалі збі- 
раць подпісы народных дэпута- 
таў з патрабаваннем склікаш. 
нечарговую сесію. Сярод пад- 
пісангаў быў і Аляксандр Лу- 
кашэнка, які гірыехаў у Менск 
са Шклова. У гэты дзень 
адбылося паседжанне кіраў- 
ніцтва Грамады, дзе асудзілі 
маскоўскі путч і вырашылі 
выдаці» нумар партыйнай га
зеты, гірысвечанай гэтай падзеі. 
Гіраз дзень яна з'явілася і была 
распаўсюджана сярод насель- 
ніцтва. Вечарам 20 жніўня 
колькасць людзей і сцягоў на 
плошчы значна павялічылася. 
21 жніўня путч быў лікві- 
даваиы, колькасць людзей на 
плошчы дасягнула некалькі 
тысяч, і было прынята рашэнне 
аб скліканні нечарговай сесіі 
ВС  БССР, якая пачалася 24 
жніўня. Апазіцыя БНФ нра- 
цавала дзень і ноч і падрых- 
тавала на сесію блок праектаў 
дэмакратычных законаў, якія 
баранілі суверэнігэт Беларусі. 
Нечарговая сесія пачалася 
раніцай 24 жніўня. На плошчы 
стаялі тысячы людзей, якія 
ўвесь час нас падтрымлівалі, 
мелі ў руках адпаведныя пла
каты і нацыянальную сімво- 
ліку

Старшыня В Г  БССР 
Дземянпей, які гірыхільна 
ставіўся да маскоўскі.ч змоў- 
шчыкаў, мусіў пайсці ў ад- 
стаўку, на яго месца абраны 
быў Шушкевіч, які пачаў весці 
сесіі на добрай беларускай 
мове. 1 !а сесіі была прыпынена 
дзейнасць КПБ і камсамолу. 
Таксама дэпутаты ад апазіцыі 
не дазволілі выступіць лідару 
беларускіх камуністаў А. Ма
лафееву.

Людзі з плонічы пера- 
давалі дэпутатам бсл-чырвона- 
бслыя сцягі. прасілі гіаставіць 
іх у цэнтры дэнутанкай залы. 
Дэп>тат Г>. Голубеў гэта і зра- 
біў. Побач са сцягам БССР 
з’явіўся сцяг будучай неза- 
лежнай Беларусі.

Нягледзячы патое, што 
нашы праекты дэпутанкая 
большасць тады адхіліла, у 
20.08 Дэкларацыя аб Суве- 
рэнітэце набыла сілу Кансты- 
туцыйнага закона і была пры
нята 2\3 галасоў прысутных 
дэпутатаў. СССР імкліва не- 
ратвараўся з федэрацыі ў 
канфедэрацыю, што і было ў 
пачатку верасня зацверджана 
ВС. СССР. Нашыя законы 
набылі перавагу над саюзнымі. 
Вечарам 25 жніўня нас на 
плошчы віталі тысячы людзей, 
на вачах некаторых былі слёзы 
радасці. У  той вечар мне да- 
вялося падняць чарку каньяку 
з дэпутатам Кавалёнкам, ад
ным з першых беларускіх кас- 
манаўтаў, за нашу незалеж
насць. Да белавежскіх пагад- 
ненняў засталося некалькі 
месяцаў.

Алег Грусау, 
дэп утат ВС Бечарусі 

12 склікашін.

ПРАДВЫБАРНАЯ ПЛАТФОРМА
кандидата v народный дэпутаты БССР
па 33-й МірашнічэнкаўскаЛ 
ныбарчай якрузе
ТРУСАВА 
АЛЕГА
АН АТО ЛЬЕВІЧ А І

Лёснашага грамадства ў г лы пераломны для краіны перыяд павінен вырашаццасамім 
народам. Голькі ад яго выбару залежыць будучыня Беларусі. У сувязі з гэтым прапаную 
наступнае:

1. Поўная незалежнасць заканадаўчай, выканаўчай і судовай улады. Саветы —  адзі- 
ныя гаспадары на сваёй тэрыторыі і падпарадкоўваюццатолькі вышэйстаячым Саветам.

2. Перапіяд у 1990 годзе існуючай Кансты гуцыі БСС'Р. Найбольш спрэчныя пытанні 
па яе перапрацоўцы вынесці на ўсенародны рэферэндум, папярэдне прьшяўшы адпаведны 
■закон.

3. Поўная гаспадарчая і эканамічная самасгойнасць Беларусі і рэальны суверэнітэт 
рэспублікі пры вяршэнстве законаў БССР на яе тэрыторыі над саюзнымі і іх аднаведнасць 
міжнародным пактам, падпісаным рэепублікай. Паступовы ўвод на тэрыторыі БССР 
канвертуемай валюты на працягу 3-5 гадоў.

4. Скасаванне любой наменклатуры і яе сацыяльна-эканамічных прывілеяў. Прапя- 
дзенне ў 1990 годзе ўсеагульнай аггэстацыі незалежнымі грамадскімі камісіямі, прызначанымі 
Вярхоўным Саветам БССР, кіруючых кадраў на раённым, абласным і рэспубліканскім узроўнях, 
праверка на кампетэнтнасць, перш-нашерш у галіне эканомікі, экалогіі, культуры Беларусі. 
Скарачэнпе на 50 працэнтаў штатных адзінак вызваленых работнікаў ва ўсіх грамадскіх 
арганізацыях рэспублікі. Вызваленыя грашовыя сродкі перадаць на павышэнне пенсій і 
етыпендый, на развіццё навукі, адукацыі, культуры.

5. Накіраваць у 1990-1995 гадах 5-7 працэптаў бюджэту рэспублікі на развіццё 
медыцыны, фізкультуры і спорту, доследаў у галіне экалогіі.

6. Неадкладна прыняць Закон аб уласнасці і заканадаўча ўраўняць у правах яе розныя 
формы.

7. Патрабаваць ад саюзных міністэрстваў, вінных у Чарнобыльскай катастрофе, і 
ўрада СССР поўнае кампенсацыі ўсіх выдаткаў па яе ліквідацыі, ураду рэспублікі тэрмінова 
звярнуцца ў ААН з просьбаю аб міжлароднай дапамозе.

8. На працягу пяці гадоў ліквідаваць або пералрафіляваць усе шкодныя прадпры- 
емствы, звярнуўшы пільную ўвагу на развіццё экалагічна чыстых і навуковаёмістых вы- 
творчасцяў. Прадугледзець дастатковыя сродкі на развіццё міжнароднага турызму і звя- 
занай з гэтым рэстаўрацыі помнікаў гісторыі і культуры.

9. Грамадскія адносіныў рэспубліцы павінны адпавядаць гуманістычным прынцыпам 
і агульначалавечым каштоўнасцям, палігычнаму плюралізму, шматпартыйнасці, поўнай 
свабодзе слова, друку, інфармацыі, адраджэння рэлігійнасці і духоўнасці культуры.

10. Адраджэнне нацыяналыіай культуры непазбежна звязана з адраджэннем бела
рускай мовы, а таксама моў і культур усіх народаў, што жывуць на Беларусі.

11. У  бліжэйшыя 2-3 гады неабходна распрацаваць і ажыццявіць нацыянальную 
праграму адукацыі, пры гэтым прадугледзець навучанне студэнтаў Беларусі ў лепшых 
навучальных установах СССР і замежных краін.

12. Стварыць у Савецкім раёне горада Мінска Клуб дэпутатаў, які аб’яднае народ
ных дэпутзхаў усіх узроўняў.

Друкарня імя Ф. Скарына. Зак. 241. Т. 2500. 1990 г.
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