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«КА ЗАЧ ЧЫ НА — 
НЕ ПРА НАС»

«25 га доў Кан сты ту цыі і 25 га доў ін сты-

ту ту прэ зі дэнц тва... Тыя гіс та рыч ныя па дзеі 

ад бы лі ся па раў наль на ня даў на, і боль шасць 

пры сут ных аль бо ак тыў на ўдзель ні ча лі ў 

пра цэ се, элек та раль ных кам па ні ях, аль бо 

су пер ажы ва лі, та му жы вое ў па мя ці ад чу-

ван не знач нас ці та го, што ад бы ва ла ся ў 

1994 го дзе, — звяр нуў ся да су раз моў ні каў

Па вел Су ха ру каў. — Мне, як га лоў на му рэ-

дак та ру, прад стаў ні ку мас-ме дыя, ці ка вы не 

толь кі гіс та рыч ны ас пект гэ тай па дзеі, але і 

эма цы я наль ны фон, па чуц ці, які мі поў ні ла ся 

па вет ра ў тую эпо ху на шай дзяр жа вы. Мне 

б ха це ла ся, каб вы не толь кі як гіс то ры кі, 

за ка на даў цы, але і прос та як гра ма дзя не, 

па дзя лі лі ся сва і мі ад чу ван ня мі, ус па мі на мі 

тых ча соў».

Ва дзім ГІ ГІН: Ка лі ка заць пра аса біс тыя 

ўспа мі ны, я як раз за кан чваў шко лу, па сту-

паў у Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт. Звы-

чай на ў та кой сі ту а цыі для лю бо га ма ла до-

га ча ла ве ка па лі тыч ны пра цэс пра хо дзіць 

мі ма. Аса біс тыя праб ле мы ста но вяц ца на 

пер шы план. Але я па мя таю сту пень па-

лі ты за цыі гра мад ства та ды, тыя праб ле-

мы, якія лю дзей хва ля ва лі. З ад на го бо ку, 

край не вост рая са цы яль на-эка на міч ная 

аб ста ноў ка, спы нен не прад пры ем стваў, з 

ін ша га — вель мі жорст кая ба раць ба па між 

роз ны мі па лі тыч ны мі сі ла мі. На гэ тым фо не 

цал кам не вы пад ко ва, за ка на мер на з'яў ля-

ец ца фі гу ра Аляк санд ра Лу ка шэн кі, у яго 

пра гра ме ўва саб ля юц ца тыя ча кан ні, якія 

бе ла рус кія гра ма дзя не вы нош ва лі, тое, як 

яны ба чы лі па бу до ву сва ёй дзяр жа вы. І ўсё 

гэ та су па дае з геа па лі тыч най аб ста ноў кай, 

якая так са ма бы ла скла да най. Бо не ад на 

Бе ла русь пе ра жы ва ла тыя аб ста ві ны, гэ-

та бы ло на во кал — не толь кі пост са вец кая 

пра сто ра, але і блі жэй шыя ўсход не еў ра пей-

скія су се дзі. У нас ця пер да 90-х га доў ад но-

сі ны су пя рэч лі выя: нех та іх на зы вае «лі хі мі 

90-мі», нех та ледзь не «за ла тым ве кам». 

І кры зіс, і ка лапс, і над зеі на леп шае, і па ча-

так но ва га шля ху.

Ігар МАР ЗА ЛЮК: Я ў 1994 го дзе пі саў 

кан ды дац кую ды сер та цыю. Пі саў у эк стрэ-

маль ных умо вах, з хра ніч най ня ста чай гро-

шай. Для мя не гэ та бы лі жахлівыя га ды, 

ка лі, эка но мя чы на ўсім, ез дзіў у ар хі вы і 

біб лі я тэ кі на элект рыч ках, на ды зе лях, бо на 

боль шае гро шай не бы ло. Пом ню кан тэкст 

тых па дзей, пра якія ця пер ка жуць «да прэ-

зі дэнц кі пе ры яд» і «прэ зі дэнц кі пе ры яд». 

Мно гія, як Ва дзім Фран ца віч ска заў, лю-

бяць су праць пас таў ляць: маў ляў, там быў 

ка ла саль ны глы ток сва бо ды, по тым гэ тую 

сва бо ду пры бра лі. Сва бо да бы ла, сва бо да 

без гро шай, сва бо да ад гро шай, і не маг-

чы масць рэа лі за ваць ба наль ныя кан сты-

ту цый ныя пра вы.

Кан сты ту цыя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якая 

бы ла пры ня тая 25 га доў та му, ста ла тым 

най важ ней шым за ка на даў чым драй ве рам, 

які прад вы зна чыў кон ту ры сён няш няй са-

цы яль на-эка на міч най і па лі тыч най ма дэ лі, 

прад вы зна чыў тую сі ту а цыю, у якой мы ўсе 

сён ня зна хо дзім ся, а так са ма зра біў маг чы-

май рэа лі за цыю ўсіх жыц цё ва важ ных для 

бе ла рус ка га на ро да пра ек таў, у якія ні хто не 

ве рыў. У тым лі ку і маш таб нае бу даў ніц тва 

жыл ля, і са цы яль ныя льго ты, і са цы яль на 

ары ен та ва ная рын ка вая эка но мі ка.

На га даю, са цы яль на ары ен та ва ная рын-

ка вая эка но мі ка — гэ та не пры дум ка бе ла-

ру саў. Гэ та пры дум ка та ко га страш на да лё-

ка га ад Бе ла ру сі ча ла ве ка, якім быў Люд віг 

Эр хард, па плеч нік Кон ра да Адэ на ўэ ра, ён і 

сам тро шач кі па быў канц ле рам — твор ца 

ня мец ка га на цы я наль на га цу ду, са лі да рыст, 

не не алі бе рал і не са цы я ліст, але ча ла век, 

які спа лу чаў мно гія рэ чы, што ін шым зда ва-

лі ся не спа лу чаль ны мі.

Ка лі мы ка жам пра прэ зі дэнц кую фор му 

кі ра ван ня, то гэ та як раз тая ма дэль ула ды, 

дзе ёсць пер са ні фі ка ва ны дзяр жаў ны дзе яч, 

які ня се паў на ту ад каз нас ці за вы ка нан не 

кан сты ту цый ных нор маў, з'яў ля ец ца га ран-

там гэ тых кан сты ту цый ных нор маў і які ўва-

саб ляе бе ла рус кія па лі тыч ныя ар хе ты піч ныя 

ідэа лы аб моц най і спра вяд лі вай ула дзе. 

Моц ная ўла да, спа чат ку ў фор ме ма нар ха, 

а по тым у фор ме прэ зі дэнц кай ула ды, яна 

вель мі ад па вя дае той гіс та рыч най тра ды-

цыі, тым мен таль ным уста ноў кам, тым ма-

ты ва цый ным па во дзі нам, якія ха рак тэр ныя 

для на ша га на ро да. «Гу ляй, рэс пуб лі ка», 

ка зач чы на — гэ та не пра нас...

Як мы вы гля да ем на фо не ін шых? Ну на-

га даю, што пер шая прэ зі дэнц кая рэс пуб лі ка 

ў све це — гэ та Злу ча ныя Шта ты Аме ры-

кі. Ка лі мы ка жам пра мно гія ня су чыя кан-

струк ты на шай Кан сты ту цыі, якой 25 га доў, 

то яна ўзнік ла не на го лым мес цы, яна з 

улі кам до све ду бы ла ска ры ста на, не столь кі 

аме ры кан ска га, коль кі фран цуз ска га. Фран-

цуз ская ма дэль прэ зі дэнц кай ула ды — мно-

гія ас пек ты ўзя ты бы лі ме на ві та ад туль.

...Ка лі мы ка жам пра тое, як вы бу доў-

ваць у су час нас ці тую ці ін шую ма дэль, ёсць 

па вя лі кім ра хун ку толь кі два па ды хо ды. 

Пер шы — аба пі рац ца на рэ аль на іс ну ю чыя 

ін сты ту ты і рэ аль на іс ну ю чую гіс та рыч-

ную тра ды цыю. Дру гі ва ры янт ідзе ад на-

іў ных уяў лен няў эпо хі Асвет ніц тва, і я яго 

на зваў бы па за гіс та рыч ным, які ха рак тэр ны 

ў тым лі ку для пі сан няў мно гіх не алі бе раль-

ных тэ а рэ ты каў, якія не ра зу ме юць, што 

лю дзі — роз ныя. Ёсць та кое ўяў лен не, што 

да стат ко ва пры няць доб ры за кон і ўсе пач-

нуць яго вы кон ваць. І ёсць доб рая рус кая 

па га вор ка: тое, што рус ка му ў ра дасць, нем-

цу смерць. Вель мі трап на, вель мі хо ра ша 

пе ра да дзе на гэ тай ме та фа рай сут насць.

Толь кі тыя ін сты ту ты па чы на юць эфек-

тыў на функ цы я на ваць, якія ўспры ма юц ца 

як свае, як ле гі тым ныя аб са лют най боль-

шас цю лю дзей. І на ад ва рот. Мож на пры няць 

лю быя за ко ны, якія не бу дуць пра ца ваць і 

не да дуць па зі тыў на га вы ні ку на вы ха дзе. 

Та кім чы нам Бе ла русь аб са лют на асэн са-

ва на вы бра ла ма дэль прэ зі дэнц кай ула ды. 

Пад крэс лю: гэ ту Кан сты ту цыю, якая бы ла 

пры ня тая і за цвер джа ная Вяр хоў ным Са-

ве там, уз гад ні лі ўсе па лі тыч ныя гру пы Бе-

ла ру сі. І тыя, хто за раз кры чыць, што трэ ба

ад мо віц ца ад ін сты ту та прэ зі дэнц кай ула ды, 

у пер шых шэ ра гах іш лі ў кан ды да ты ў прэ-

зі дэн ты і ма ры лі стаць прэ зі дэн там. Ну, не 

атры ма ла ся. Ну, бе ла рус кі на род вы браў не 

іх, а вы браў та го, ка го ён вы браў — Аляк-

санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн ку. Гэ та ін шая 

спра ва.

З май го пунк ту гле джан ня, ін сты тут прэ-

зі дэнц кай ула ды най больш ад па вя дае гіс та-

рыч най і па лі тыч най тра ды цыі на ша га на-

ро да. І гэ та той ін сты тут, які да зво ліў наш 

па пя ро вы, да руй це, су ве рэ ні тэт, дэк ла ра-

тыў ны су ве рэ ні тэт зра біць рэ аль ным. Та му 

што дзя ку ю чы ін сты ту ту прэ зі дэнц кай ула-

ды на сён няш ні дзень у нас ёсць аб са лют на 

су ве рэн ная кра і на, дзей ні чае свая Кан цэп-

цыя на цы я наль най бяс пе кі, дэ ма гра фіч най 

бяс пе кі... Кра і на, якая са ма вы зна чае, з кім 

сяб ра ваць, з кім бу да ваць парт нёр скія ўза е-

ма да чы нен ні. Уся знеш няя і ўнут ра ная па лі-

ты ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь дзя ку ю чы гэ та му 

ін сты ту ту ўла ды вы зна ча ец ца ў Мін ску, а не 

ў якім-не будзь ін шым цэнт ры. Вы зна ча ец ца 

на шы мі за ко на мі, на шым Асноў ным за ко-

нам, а не чу жы мі ды рэк ты ва мі. Вось гэ та 

са мае важ нае.

Ва дзім ГІ ГІН: Я толь кі два тэ зі сы да-

дам. І ка за кі ў вы ні ку прый шлі да да стат ко ва 

моц най гет ман скай ула ды... Дру гі мо мант, 

са праў ды не трэ ба за га няць лю бую па лі-

тыч ную ма дэль у пра крус та ва ло жа стэ рэа-

тып ных уяў лен няў: аў та ры та рызм, дэ ма кра-

тыя і та та лі та рызм. У све це за раз ву чо ныя 

ад маў ля юц ца ад та кой жорст кай ма дэ лі 

ўяў лен няў. Усю ды ёсць пе ра ход ныя фор-

мы. Ня ма чыс тай ма дэ лі дэ ма кра тыі, ёсць 

роз ныя ма дэ лі та го ж аў та ры та рыз му і г. д. 

Роз ныя эпо хі за па тра бу юць роз ныя па лі тыч-

ныя рэ жы мы, і яр кае свед чан не та му — тыя 

пра цэ сы, якія ад бы ва юц ца на пост са вец кай 

пра сто ры і не толь кі.

РА ШЭН НІ ПРЫ МАЎ НА РОД
На тал ля ГУЙ ВІК: У тыя ча сы са мае 

скла да нае пы тан не ста я ла: якой на шай ма-

ла дой су ве рэн най рэс пуб лі цы быць — пар-

ла менц кай або прэ зі дэнц кай. Важ на, што 

гэ тае пы тан не вы ра ша ла ся не ку лу ар на, 

не ў пар ла мен це, не ў ней кіх па лі тыч ных 

струк ту рах, яно бы ло вы не се нае на ра шэн-

не гра ма дзян Бе ла ру сі.

Пад крэс лю, што Прэ зі дэнт та ды вый шаў 

са сва ёй пра гра май з дэ пу та таў, гэ та вель-

мі важ на, бо ні хто так, як дэ пу тат, не ве дае 

праб ле мы сва іх вы бар шчы каў, юры дыч ных 

асоб, раз віц ця дзяр жа вы. І гра ма дзя не Бе-

ла ру сі пры ня лі ра шэн не аб тым, што іх дзяр-

жа ва па він на быць прэ зі дэнц кай.

Та ды па лі тыч ная сі ту а цыя ў кра і не 

на гад ва ла сю жэт бай кі «Ле бедзь, рак і 

шчу пак». Вяр хоў ны Са вет са праў ды меў 

вя лі кія паў на моц твы, а зго ды не зна хо-

дзі ла ся па мно гіх кі рун ках. Та му па трэб-

на бы ла са праў ды моц ная прэ зі дэнц кая 

ўла да. І та ды, і ў 1996 го дзе, і ў 2004 го-

дзе па ўня сен ні змя нен няў у Кан сты-

ту цыю Рэс пуб лі кі Бе ла русь — ра шэн-

ні пры маў бе ла рус кі на род. Прай шло 

25 га доў. Гэ та ня шмат, але вы нік бач ны — 

мы на пра віль ным шля ху.

На конт змен у Кан сты ту цыю. Я цал-

кам згод ная з тым, што лю бы за ка на даў-

чы акт, нар ма тыў на-пра ва вы акт па ві нен 

удас ка наль вац ца з улі кам па тра ба ван няў 

ча су. Сён ня па тра ба ван ні ча су та кія, што 

не аб ход на ўня сен не змя нен няў у Кан сты-

ту цыю як у част цы вы бар чай сіс тэ мы, так, 

на прык лад, і ў тым, што ў нас даў но ўжо 

ня ма Гас па дар ча га су да, а ў Кан сты ту цыі 

та кі ор ган іс нуе.

Ва дзім ГІ ГІН: Звяр ні це ўва гу, ка лі Вяр-

хоў ны Са вет ва ло даў усёй паў на той ула-

ды (гэ та нор ма, да рэ чы, нам да ста ла ся ад 

Са вец ка га Са ю за, дзе функ цыю кі раў ні ка 

дзяр жа вы вы кон ваў ка лек тыў ны ор ган — 

Прэ зі ды ум Вяр хоў на га Са ве та), ён не ўвёў 

пра пар цы я наль ную сіс тэ му га ла са ван ня, і ў 

1994 го дзе бы ла пра пі са ная ма жа ры тар ная 

сіс тэ ма вы ба раў Вяр хоў на га Са ве та. Тут 

пэў ная пе ра ем насць, гэ та не ней кая нор ма, 

пры не се ная пад час жорст кай па лі тыч най 

ба раць бы. Та кі на строй быў пер ша па чат ко-

ва. Я да та го, каб мы не толь кі пра ін сты тут 

прэ зі дэнц тва ка за лі, але і пра ін шыя га лі-

ны ўла ды, якія вы кон ва юць вя лі кую ро лю ў 

дзяр жа ве. Бо на ват у моц ных прэ зі дэнц кіх 

ма дэ лях ін шыя ін сты ту ты вы кон ва юць вя лі-

кую ро лю, і як пра ві ла, у та кіх гра мад ствах 

функ цыі пра мой дэ ма кра тыі (ці то зва ро-

ты гра ма дзян, ці то рэ фе рэн ду мы), на ват 

больш ін сты ту цый на знач ныя, чым у гра-

мад ствах з тра ды цый най за ход не еў ра пей-

скай дэ ма кра ты яй. Гэ та ліш ні раз свед чыць 

пра да стат ко ва скла да ны па лі ты ка-пра ва вы 

пра цэс, у якім зна хо дзіц ца лю бая дзяр жа-

ва, а ў нас час та пуб лі цыс ты імк нуц ца не як 

спрас ціць гэ ты пра цэс, па даць яго стэ рэа-

тып на, шаб лон на.

Ле а нід ЦУП РЫК: Сён ня ўжо ўсту пі ла ў 

ак тыў нае, ства раль нае жыц цё ма ла дое па-

ка лен не, якое па тра буе ра зу мен ня век та ра 

ру ху: ад куль мы вый шлі і ку ды ру ха ем ся да-

лей. Ма ла дыя лю дзі па він ны ра зу мець, што 

ін сты тут прэ зі дэнц тва ў мно гім быў прад вы-

зна ча ны, бо так жа да лі лю дзі. Гра мад ства 

ме ла па трэ бу ў цвёр дай ула дзе, якая, з ад-

на го бо ку, маг ла на вес ці па ра дак, а з ін ша-

га — за бяс пе чыць эка на міч ны даб ра быт і 

вы вес ці кра і ну з эка на міч на га пі ке. Сён ня 

ма ла хто па мя тае і ра зу мее, што за роб кі 

бы лі пяць до ла раў у пе ра лі ку. Але я ха цеў 

ска заць пра ін шае.

На мой по гляд, бе ла рус кая на цы я наль-

ная ідэя ад люст ра ва на ў на шай Кан сты ту-

цыі. Па мя та е це, у «Но вай зям лі» ма ры бы лі: 

«Ку піць зям лю, пры дбаць свой кут // Каб 

з пан скіх вы пу тац ца пут...»? Зям ля — гэ та 

тэ ры то рыя, на якой мы жы вём, кут — улас-

насць як ас но ва даб ра бы ту, пра вы ча ла-

ве ка. Вы пу тац ца з пут — на быць сва бо ду 

і не за леж насць. Усё гэ та яр ка пра хо дзіць 

праз на шу Кан сты ту цыю, якая ўпер шы ню 

за ма ца ва ла пер шын ство ін та рэ саў бе ла-

рус ка га на ро да.

Ха чу звяр нуць ува гу, што ў на шай Кан-

сты ту цыі зроб ле ны ак цэнт на за бес пя чэн ні 

пра воў і сва бо ды ча ла ве ка.

Ры гор ВА СІ ЛЕ ВІЧ: Пра ект Кан сты ту-

цыі быў га то вы да кан ца 1991 го да. Ужо 

во сен ню з 18 дэ пу та таў, якія вы сту пі лі пры 

пер шым аб мер ка ван ні пра ек та, ста ноў ча 

вы ка за лі ся 17. Але па лі тыч ная элі та та го 

ча су не ра ша ла ся вый сці на прэ зі дэнц кія 

вы ба ры. Ін сты тут прэ зі дэн цтва ў пра ек це 

пер ша па чат ко ва быў. Пы тан не — у паў на-

моц твах прэ зі дэн та. Тэкст, які пра па на ва ла 

ра бо чая гру па на ча ле з Ва сі лём Іва на ві чам 

Ша ла до на вым, на мес ні кам стар шы ні Вяр-

хоў на га Са ве та, і быў пры ня ты га ла са ван-

нем 15 са ка ві ка 1994 го да.

Спрэч кі бы лі пра тое, як пра цу юць дэ пу-

та ты ў Вяр хоў ным Са ве це (на вы зва ле най 

асно ве або су мя шча юць свае аба вяз кі)... 

Пы тан не пра ста тус прэ зі дэн та не бы ло са-

мым спрэч ным, бо сы хо дзі лі з та го, што ён 

па ві нен ва ло даць важ кі мі паў на моц тва мі, 

быць кі раў ні ком дзяр жа вы і вы ка наў чай ула-

ды. Цяж кая до ля — су мя шчаць та кія аба вяз-

кі. Без умоў на, больш пры ем на толь кі не ка га 

ўзна га родж ваць і пас ля піць шам пан скае, 

больш скла да на — ад каз ваць за эка на міч-

ную сфе ру.

Ці ка ва, што да апош ня га іш ла спрэч ка 

пра змест ін шых ар ты ку лаў. На прык лад, аб 

пра ве на бяс плат ную аду ка цыю. У асно ву 

бы ла па кла дзе на са цы яль на-эка на міч ная 

сфе ра. Трэ ба ад даць на леж нае дэ пу та там, 

у тым лі ку тым, якія бы лі абра ны ад гра-

мад скіх ар га ні за цый і прад стаў ля лі ін та рэ-

сы ве тэ ра наў, ін ва лі даў. Яны стрым лі ва лі 

ра ды каль ныя на строі.

Уво гу ле, Вяр хоў ны Са вет 12-га склі кан ня 

пры няў 500 за ка на даў чых ак таў — столь кі 

бы ло пры ня та за 50 па пя рэд ніх га доў. Іш-

ла ін тэн сіў ная, твор чая, ад каз ная ра бо та... 

Я час та ўспа мі наю Іва на Мі ка ла е ві ча Смо-

ля ра, ён рых та ваў «чар но быль скія» за ко ны, 

Аляк санд ра Мі ка ла е ві ча Ку ліч ко ва, які вёў 

пы тан ні пра мыс ло вас ці, Іва на Мі хай ла ві ча 

Ка рат чэ ню, які рых та ваў за ко ны, пры све ча-

ныя раз віц цю дэ ма кра тыі, рэ фе рэн ду мам, 

на род на му га ла са ван ню. Па ста ян на іш лі 

дыс ку сіі пра ўлас насць на зям лю: ці мо гуць 

зем лі сель гас пры зна чэн ня быць пры ват най 

улас нас цю.

Ця пер пад рых та ваць зме ны ў Кан сты ту-

цыю ляг чэй, чым ра ней. Кры ніц ін фар ма цыі 

бы ло ня шмат. З аме ры кан скай кан сты ту цыі 

мо жна ўзяць толь кі са му ідэю па дзе лу ўла-

ды. Бы лі пры ня тыя кан сты ту цыі пры бал тый-

скіх дзяр жаў, Ру мы ніі, Ка зах ста на. Пад сіл-

коў ва лі ся фар му лёў ка мі ад туль.

На ша Кан сты ту цыя па змес це мае ўлас-

ную рэ дак цыю. Пры гэ тым пе ра ня ла най-

леп шыя су свет ныя прын цы пы і стан дар ты. 

На прык лад, прын цып па дзе лу ўла ды, сіс тэ-

му стрым лі ван ня і су праць ва гі, якая ары ен-

та ва ная на ўза е ма дзе ян не ўла ды.

Вяр хоў ны Са вет 12-га склі кан ня ўнёс 

вя ліз ны ўклад ва ўста ля ван не бе ла рус кай 

дзяр жаў нас ці, але на жаль, і гэ та адзін з 

не да хо паў, пас ля пры няц ця Кан сты ту цыі не 

бы лі пра ве дзе ны ад ра зу вы ба ры ў пар ла-

мент. Тым больш ён змя ніў ся коль кас на і 

па паў на моц твах. Заў сё ды так ад бы ва ец-

ца, нех та пры вы кае да пэў ных стэ рэа ты паў 

дзе ян няў у рам ках па пя рэд няй Кан сты ту цыі, 

пе ра ары ен та вац ца не атры ма ла ся. 1994—

1996 га ды бы лі скла да ныя ў сі лу гэ тых ню-

ан саў. Тым больш што 29 каст рыч ні ка 1992 

го да бы ла пры ня тая Па ста но ва Вяр хоў на га 

Са ве та пра тое, што на пры няц це Кан сты-

ту цыі вы хо дзім да кан ца 1993 го да, а вяс-

 ной 1994-га пра вод зяц ца пе ра вы ба ры. 

А яны ад бы лі ся толь кі ў кан цы 1995 го да, па 

сут нас ці, сам пар ла мент, на жаль, па ру шыў 

улас ную Па ста но ву і свае паў на моц твы пе-

ра вы сіў. Што да ва ла на го ду для кры ты кі ў 

яго ад рас.

«КАБ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ 
КАН СТЫ ТУ ЦЫІ БОЛЬШ 
ВЫ КА РЫС ТОЎ ВАЎ СЯ»

Ва дзім ГІ ГІН: Ры гор Аляк се е віч, на ваш 

по гляд, ці маг чы ма да лей шае ўдас ка на лен-

не Кан сты ту цыі? Мы ка за лі тут пра тое, што 

ўжо ня ма Вы шэй ша га гас па дар ча га су да, 

фар му лёў ка пра які за ста ец ца пра пі са ная 

ў Кан сты ту цыі. Але не толь кі гэ та. Аб мяр-

коў ва юц ца і па ра дак абран ня пар ла мен та, 

і паў на моц твы асоб ных га лін ула ды.

Ры гор ВА СІ ЛЕ ВІЧ: Ка лі пе ра фра за ваць 

вя до мае вы каз ван не Ар хі ме да, я ад ка жу так: 

ска жы це мне, якая ёсць праб ле ма, і я знай ду 

яе ра шэн не на пад ста ве Кан сты ту цыі. ...Ка лі 

бы ла не аб ход насць аб' яд наць су ды, то мож на 

бы ло б эка на міч ную ка ле гію Вяр хоў на га су да 

на зваць Вы шэй шы гас па дар чы суд. Гэ так 

жа па сту пі лі па зем лях сель гас пры зна чэн ня: 

згод на з ар ты ку лам 13 Кан сты ту цыі та кія 

зем лі мо гуць зна хо дзіц ца толь кі ва ўлас нас ці 

дзяр жа вы, да гэ тай ка тэ го рыі ад но сі лі ся зем-

лі са до вых та ва рыст ваў — іх вы ве лі. Гэ так 

жа па сту пі лі з мяс цо вы мі ад мі ніст ра цы я мі. 

Та кія па ды хо ды пры маль ныя. Гэ та не жанг-

лі ра ван не ва ры ян та мі. Ёсць ме жы, за якія 

нель га пе ра сту піць.

Пра пар цы я наль ная і зме ша на-пра пар-

цы я наль ная сіс тэ ма вы ба раў так са ма мо жа 

быць на пад ста ве Кан сты ту цыі. Я на ват пра-

па ноў ваў апра ба ваць ужо за раз вы ба ры па 

зме ша най сіс тэ ме, на прык лад у аб лас ныя 

Са ве ты дэ пу та таў. Ня хай пар тыі аб ка та юць 

там, мы па гля дзім. Уво гу ле, у нас не прак ты-

ку ец ца пры няц це ак таў у вы гля дзе экс пе ры-

мен та. Да вай це на ўзроў ні ра ё на ней кія СВК 

ад да дзім пры ват ні кам і па гля дзім.

У нас з 1997 го да быў толь кі адзін за кон 

аб тлу ма чэн ні Кан сты ту цыі. Ка лі праб ле ма 

ёсць, яе мож на ра шаць праз тлу ма чэн не.

Мяр кую, што, ка неш не, ка рэк ты вы мо-

гуць быць, і, ка лі кі раў нік дзяр жа вы пра гэ та 

за явіў, яны, ві да воч на, бу дуць. Але ўжо за-

раз пар ла мент мо жа ак тыў на ажыц цяў ляць 

кант роль. Кант роль ныя паў на моц твы пра пі-

са ны ў Кан сты ту цыі. Гэ та не зна чыць, што 

трэ ба зды маць з па са ды мі ніст ра, але мож-

на па слу хаць яго, як рэа лі зу ец ца за кон, і по-

тым пра па на ваць Прэ зі дэн ту вы зва ліць ад 

па са ды. Паў на моц тваў да стат ко ва шмат.

Маг чы ма, на дан не да дат ко вых пра воў 

пар ла мен та, пе ра раз мер ка ван не [паў на-

моц тваў] — гэ та ўжо як вы ра шыць кі раў-

нік дзяр жа вы. Але і тая сіс тэ ма, якая за раз 

пра ду гле джа на Кан сты ту цы яй, мае на ўва зе 

па дзел і ўза е ма дзе ян не ўла даў.

Ка лі ўнік нуць у тэкст Кан сты ту цыі, дзе ю-

чая рэ дак цыя мае на ўва зе моц ны пар ла мент 

і моц на га кі раў ні ка дзяр жа вы. Цэнт раль нае 

пы тан не — як ажыц цяў ля юц ца вы ба ры, на-

коль кі дэ пу та ты ак тыў ныя. Мяс цо выя рэ фе-

рэн ду мы трэ ба пра во дзіць — ня хай на род 

ву чыц ца ад каз ваць за пры ня тыя ра шэн ні. 

Я за тое, аб па тэн цы ял Кан сты ту цыі больш 

вы ка рыс тоў ваў ся.

Чым ста рэй шая Кан сты ту цыя, тым больш 

да яе па ва гі. Ма ды фі ка цыя не вы клю ча ец-

ца. Больш па ва гі, бо зра зу ме ла, якія ёсць 

ню ан сы, што трэ ба ска рэк та ваць. Ка лі з'яў-

ля ец ца неш та но вае, яно зноў дае на го ду 

для рэ ар га ні за цыі, ка рэк ты ваў.

Ва дзім ГІ ГІН: Мы са праў ды не ў поў най 

ме ры вы ка рыс тоў ва ем тыя пра вы, маг чы-

мас ці і паў на моц твы, якія пра пі са ныя ў Кан-

сты ту цыі. Я пры хіль нік зме ша най ма жа ры-

тар на-пра пар цы я наль най сіс тэ мы вы ба раў, 

але ў на шай Кан сты ту цыі, і з улі кам той лі-

бе ра лі за цыі вы бар ча га за ка на даў ства, якая 

ад бы ла ся ў 2005, 2011 га дах, пар тыі ма юць 

вя лі кія маг чы мас ці, бо там пра пі са ны тры 

шля хі вы лу чэн ня кан ды да таў: ад пра цоў-

ных ка лек ты ваў, шля хам збо ру под пі саў і 

не па срэд на ад пар тыі. У апош нім вы пад ку 

па за ка на даў стве на ват не аба вяз ко ва мець 

у акру зе струк ту ры пар тыі: збі ра ец ца з'езд, 

кі раў ні чы ор ган, які вы лу чае кан ды да та, і 

гэ та — маг чы масць для пар тый ных лі да раў. 

Але ці заў сё ды ёй ка рыс та юц ца?

СПА ЧАТ КУ — НА ЎЗРОЎ НІ 
РЭ ГІ Ё НАЎ І Ў ПА РАД КУ 
ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТА

Іры на ЖЫ ЛІН СКАЯ: Я ў 1994 го дзе за-

кан чва ла шко лу. Да рэ чы, сіс тэ ма аду ка цыі 

вель мі яр ка ад люст роў вае пра цэ сы, якія ад-

бы ва юц ца ў гра мад стве. Па мя таю су праць-

лег лыя па зі цыі на стаў ні каў і ня ўпэў не насць 

у тым, што ву чыць для па ступ лен ня на гіс-

та рыч ны фа куль тэт.

Пра цэ сы са ма вы зна чэн ня вель мі ба лю-

чыя, доў гія, і ка лі ана лі за ваць гіс та рыч ны 

во пыт за меж ных кра ін, то ў гэ тыя пе ра ход-

ныя пе ры я ды час та ад маў ля юц ца ад ка ле гі-

яль ных фор маў кі ра ван ня. Ну не эфек тыў на 

яны пра цу юць. Тая ж Рым ская рэс пуб лі ка 

пад ціс кам кры зі су па ла, са сва і мі дэ ма кра-

тыч ны мі, зда ва ла ся б, фор ма мі.

Ра зам з тым, ХХ ста год дзе па каз вае, што 

ад бы ва ец ца агуль ная тэн дэн цыя ўзмац нен-

ня прэ зі дэнц кай ула ды, ула ды прэм' ер-мі-

ніст ра, канц ле ра... але не на шко ду дэ ма-

кра ты за цыі. Бо ства ра юц ца но выя ме ха-

ніз мы, якія ра ней тэ а рэ ты кі не ўліч ва лі... 

Пар ла менц кая рэс пуб лі ка, прэ зі дэнц кая, 

зме ша ная фор ма — гэ та чыс та тэ а рэ тыч-

ныя ма дэ лі, агуль ныя, пэў ны кі ру нак. Але 

ўзяць ней кую тэ а рэ тыч ную ма дэль і па са-

дзіць на кан крэт ную дзяр жа ву, гра мад ства 

не маг чы ма.

І тут ро ля тра ды цыі, якая скла ла ся, вель-

мі знач ная. Бо язь пра пар цы я наль най сіс тэ-

мы [га ла са ван ня] звя за ная з тым, на коль-

кі сфар мі ра ва ныя тра ды цыі для та го, каб 

увя дзен не эле мен таў пра пар цы я наль най 

сіс тэ мы не паў плы ва ла на ме ха нізм фар-

мі ра ван ня ор га наў ула ды і кі ра валь насць 

дзяр жа вай.

У гэ тым пла не вель мі ці ка вы во пыт Кі-

тая — ка лі яны пры ма юць ко дэк сы ме на ві та 

ў экс пе ры мен таль ным па рад ку. У асно ве 

гэ тай тра ды цыі ля жыць кі тай ская пры маў-

ка: ка лі пе ра хо дзіш ра ку, на мац вай ка мя ні. 

Яны лі чаць, што ко дэкс — гэ та да ку мент, 

якія цяж ка мя няць. Ад па вед на, трэ ба ўсё 

доб ра апра ба ваць. Яны апра бу юць эка на-

міч ныя ма дэ лі: бя руць рэ гі ён, пра вод зяць 

там, спра ца ва ла — рас паў сюдж ва юць на 

ўвесь Кі тай....

Ка лі мы ба чым, што яшчэ не да стат ко ва 

сфар мі ра ва ла ся тра ды цыя, пар тый ная сіс-

тэ ма, цал кам маг чы мы во пыт ны па ра дак на 

ўзроў ні рэ гі ё на, які да зво ліць нам пра ана лі-

за ваць, як сіс тэ ма пра цуе. Пы тан не не толь кі 

ў пар ты ях, а ў са мім гра мад стве — на коль кі 

яно га то ва вы бі раць пра гра му, а не пер со ну. 

З ін ша га бо ку, мы мо жам пад штур хоў ваць 

да фар мі ра ван ня гэ тых тра ды цый. Хоць бы 

на ўзроў ні мяс цо вых Са ве таў. Ства раць 

умо вы для іх фар мі ра ван ня.

На ша Кан сты ту цыя на столь кі шы ро кая 

пры кан крэт ных фар му лёў ках, што во пыт-

ныя ма дэ лі мы мо жам спа кой на ўво дзіць, не 

змя ня ю чы асно ву, дух і на ват фар му лёў кі ў 

ёй. Пры тым, што Кан сты ту цыя ства ра ла ся 

ў цяж кіх умо вах ба раць бы па лі тыч ных уплы-

ваў, са цы яль на-эка на міч ных...

Што да ты чыц ца су час най тэн дэн цыі 

ўзмац нен ня вы ка наў чай ула ды, у Бры та-

ніі, на прык лад, што год пры ма юць больш за 

дзве ты ся чы ак таў дэ ле га ва на га за ка на даў-

ства, якія да юць за ка на даў чыя паў на моц-

твы прэм' ер-мі ніст ру.

Ва дзім ГІ ГІН: Тэн дэн цыі, якія ад зна ча-

юць па лі то ла гі. Пра тое, як гэ та ад бы ва ец-

ца, на пі са на ў кні зе поль ска га ка ле гі «Но вы 

аў та ры та рызм», якая вый шла ня даў на, і не 

толь кі ў ёй. Ка лі па са да прэм' ер-мі ніст ра або 

канц ле ра ў пар ла менц кіх рэс пуб лі ках дэ-

фак та на бы вае прэ зі дэнц кія ры сы. Вазь мі це 

Фе дэ ра тыў ную Рэс пуб лі ку Гер ма нію і пе ры-

яд зна хо джан ня на па сту канц ле ра Кон ра да 

Адэ на ўэ ра, Гель му та Ко ля або ця пе раш ня га 

канц ле ра — ула да вя ліз ная, якая рас паў-

сюдж ва ец ца не толь кі на са му Гер ма нію, 

але ў цэ лым на Еў ра пей скі са юз.

Што да ты чыц ца тэ а рэ тыч ных ма дэ ляў, 

па мя таю спрэч ку з на шы мі за ход ні мі ка ле-

га мі, да стат ко ва бур ную, ка лі яны нам ка-

за лі: вы па він ны пры няць ма дэль дэ ма кра-

тыі. Мы пы та ем ся: якую? Ка жуць: яна ёсць 

ад на — за ход няя. Доб ра, але фран цуз скую 

або аме ры кан скую? Там ёсць прэм' ер-мі-

ністр, тут ня ма, там фе дэ раль ны ўрад, тут 

уні тар ная рэс пуб лі ка, там ёсць смя рот нае 

па ка ран не, тут ня ма... Не толь кі д'я бал, лю-

бая спра ва ха ва ец ца ў дэ та лях. Бо лю бая 

тэ а рэ тыч ная ма дэль толь кі пры бліз ная.

УЛА ДА ПА ФАК ЦЕ
Сяр гей ТРАЦ ЦЯК: Як гіс то рык не бу ду 

за ла зіць да лё ка, у ча сы Вя лі ка га Княст ва 

Лі тоў ска га, бо су час ная Рэс пуб лі ка Бе ла-

русь — спад ка ем ні ца не той тра ды цыі, а 

тра ды цыі Бе ла рус кай Са вец кай Са цы я ліс-

тыч най Рэс пуб лі кі. І ка лі звяр тац ца да гіс то-

рыі Кан сты ту цыі, то гэ ты год — не толь кі год 

25-год дзя дзе ю чай Кан сты ту цыі, але і год 

100-год дзя пер шай бе ла рус кай са вец кай 

Кан сты ту цыі, той, па якой са вец кая Бе ла-

русь жы ла з 1919 да 1927 го да.

Што ці ка ва, Кан сты ту цыя Са цы я ліс тыч-

най Са вец кай Рэс пуб лі кі Бе ла ру сі 1919 го-

да бы ла ты по вая са вец кая Кан сты ту цыя, 

та му што яна ад маў ля ла пер са ні фі ка цыю 

кі раў ні ка дзяр жа вы. Як вы пом ні це, пер шая 

Кан сты ту цыя ра бі ла кі раў ні ком дзяр жа вы 

вя лі кі і ма лы Прэ зі ды у мы Цэнт раль на га Вы-

ка наў ча га Ка мі тэ та.

У 1920—1924 га дах ад бы ло ся су мя шчэн-

не па сад і паў на моц тваў стар шы ні Цэнт-

раль на га Вы ка наў ча га Ка мі тэ та БССР і 

стар шы ні Са ве та На род ных Ка мі са раў 

БССР, кі раў ні ком і за ка на даў чай, і вы ка наў-

чай ула ды быў адзін ча ла век — Аляк сандр 

Ры го ра віч Чар вя коў. Мож на ска заць, ад-

бы ла ся пер са ні фі ка цыя ўла ды і яна на бы ла 

ква зіп рэ зі дэнц кі ха рак тар, бліз кі ў не чым 

да аме ры кан ска га. Пас ля 1924 го да та ко га 

су мя шчэн ня ўлад ных паў на моц тваў па між 

стар шы нёй прад стаў ні ча га і вы ка наў ча га 

ор га наў ула ды больш не бы ло.

Ад нак ка лі звяр нуц ца да гіс то рыі, то на-

ват у са вец кай кра і не, якая ад маў ля ла пер-

са ні фі ка цыю вы шэй шай дзяр жаў най ула ды, 

та кая пер са ні фі ка цыя ме ла мес ца быць, але 

заў сё ды ме ла ха рак тар не фар ма лі за ва ны, 

ха рак тар аса біс тай ула ды кі раў ні ка дзяр жа-

вы па фак це, якую б ён па са ду ні зай маў.

Урэш це, упер шы ню аб тым, што па са ду 

кі раў ні ка дзяр жа вы ў Бе ла ру сі трэ ба пер-

са ні фі ка ваць, у Вяр хоў ным Са ве це БССР 

12-га склі кан ня га ва ры лі яшчэ ў 1990 го дзе, 

пас ля та го як бы ла ўве дзе на па са да прэ-

зі дэн та Са ю за Са вец кіх Са цы я ліс тыч ных 

Рэс пуб лік. Той факт, што па са да прэ зі дэн та 

як кі раў ні ка дзяр жа вы і як кі раў ні ка вы ка-

наў чай ула ды бы ла за ка на даў ча за ма ца ва-

на ў Кан сты ту цыі 1994 го да — гэ та пра мы 

пра цяг тых дыс ку сій, якія па ча лі ся яшчэ на 

зы хо дзе са вец кай Бе ла ру сі, яшчэ ў апош ні 

год яе іс на ван ня.

Ін шая спра ва, што пер ша па чат ко ва за-

кла дзе ныя ў Кан сты ту цыю моц ныя паў на-

моц твы прэ зі дэн та і моц ныя паў на моц твы 

пар ла мен та спа ра дзі лі кан сты ту цый ны кры-

зіс 1994—1996 га доў, вый сце з яко га бы ло 

зной дзе на ў тым, каб, па сут нас ці, вы вес ці 

прэ зі дэн та па-над ула да мі, даць яму рас па-

рад чыя паў на моц твы, як гэ та бы ло зроб ле на 

ў кан сты ту цыі Пя тай Рэс пуб лі кі ў Фран цыі.

Ка лі гля дзець, на коль кі па спя хо ва функ-

цы я нуе ін сты тут прэ зі дэнц кай ўла ды ў ва-

ры ян це 1996 го да ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь у 

па раў на нні з су се дзя мі, а так са ма з кра і на-

мі да лё ка га за меж жа, мож на ска заць, што 

гэ та вель мі па спя хо вы ін сты тут. Абран не 

част кай кра ін з бы ло га Са вец ка га Са ю за 

пар ла менц кай фор мы кі ра ван ня не да зво-

лі ла сфар мі ра вац ца там моц ным дзяр жаў-

ным струк ту рам. Пар ла мен ты і пад кант-

роль ныя ім ура ды пе ра ўтва ры лі ся ў по ле 

між пар тый ных і між фрак цый ных спрэ чак. 

Мож на гля нуць, што ро біц ца ў та кой кра і-

не, як Мал до ва, якая пер ма нент на ў ста не 

пар ла менц ка га і прэ зі дэнц ка га кры зі су: ка лі 

ўза е ма дзе ян не па між улад ны мі га лі на мі не 

ад бы ва ец ца, ка лі па са ду прэ зі дэн та і па са-

ду стар шы ні пар ла мен та зай ма юць лю дзі 

про ці лег лых па лі тыч ных ла ге раў.

Ні я кая Кан сты ту цыя не ёсць неш та за да-

дзе нае на вя кі, та му што жыц цё ку ды шы-

рэй шае і ку ды скла да ней шае за лю быя схе-

мы. Та му ўся кі за ка на даў чы акт пад ля гае і 

ка рэк ці роў цы, і пе ра гля ду. Ін шая спра ва, як 

гэ та ра біць. Ці ўся кі раз пры маць но вую Кан-

сты ту цыю, аб вяр га ю чы ўсё тое, што бы ло, 

а по тым вяр тац ца да та го, што аб верг лі, бо 

тое, што пры ня лі, не пра цуе. Ці ўно сіць па сту-

по выя ка рэк ты вы ў ад па вед нас ці з тым, што 

дык туе жыц цё. Ду маю, у на шых за ка на даў-

цаў і ў бе ла рус ка га на ро да ха пае дзяр жаў най 

муд рас ці, каб іс ці дру гім шля хам.

Ва дзім ГІ ГІН: Асаб лі вая, са ма быт ная па-

лі тыч ная тра ды цыя са вец кай Бе ла ру сі, на 

асно ве якой ста іць су час ная Рэс пуб лі ка Бе-

ла русь, мае вя ліз ную ро лю, не да рэм на без 

рэ ва лю цый, без да тэр мі но вых вы ба раў той 

Вяр хоў ны Са вет, які быў абра ны ў са вец кі 

час у 1990 го дзе, пры маў но вую Кан сты ту-

цыю Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ўво дзіў ін сты тут 

прэ зі дэнц тва. Пра гэ тую пе ра ем насць мы 

не па він ны за бы ваць.

Па вел СУ ХА РУ КАЎ: Улас ны жыц цё вы 

во пыт на кла дае вель мі моц ны ад бі так на 

све та по гляд. Доб ра па мя таю пер шыя прэ-

зі дэнц кія вы ба ры, ка лі я, сту дэнт 3-га кур са 

гіс та рыч на га фа куль тэ та, зна хо дзіў ся на пе-

да га гіч най прак ты цы і вель мі ка тэ га рыч на 

па тра ба ваў, каб мя не да пус ці лі да га ла са-

ван ня. Гра мад ства, ча ла век вель мі тон ка 

ад чу вае жыц цё ва важ ныя і вы зна чаль ныя 

для гіс та рыч на га пра цэ су мо ман ты. Ду маю, 

кан сты ту цыя, якая па кла ла па ча так ін сты ту-

ту прэ зі дэнц тва ў нас, і по тым — вы ба рам 

прэ зі дэн та, з'я ві ла ся ру бі ко нам і ад праў ным 

пунк там рэ аль на га ста наў лен ня бе ла рус кай 

дзяр жаў нас ці і не за леж нас ці.

За пі са ла Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.
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