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SuvažiavimaS

Taigi suvažiavimas! Jis prasidėjo gegužės 25-ąją 10 val. ryto 
Kremliaus suvažiavimų rūmuose. Mums išdalijo talonėlius 

su tiksliai nurodytomis vietomis. deputatai buvo susodinti laikantis teri-
torinio principo, o delegacijos – abėcėlės tvarka. Prie manęs sėdėjo žur-
nalo „Krestjanka“ redaktorė semionova. Ji tolydžio vis pakomentuodavo 
pasisakymus: „Na, mielasis, ir ką gi tu čia šneki!“ Mane kartais ji taip pat 
pavadindavo „mieluoju“. Nuo šeštos ryto nemiegojau, mąsčiau, ar man 
derėtų kalbėti ir ką turėčiau pasakyti. Nepasirengiau pasisakymo teksto – 
visas tezes laikiau galvoje. Veikiausiai padariau klaidą – pervertinau savo 
psichologines galimybes. Uždavinys buvo kur kas sunkesnis nei Milane. 
Vėliau pastebėjau, kad visi pranešėjai skaito pasirašytą tekstą, ir paskutinę 
savo kalbą užsirašiau, išskyrus pradžios ir pabaigos frazes. 

suvažiavimo pradžioje kalbėjo latvijos deputatas Tolpiožnikovas. Jis 
pasiūlė pagerbti žuvusiųjų Tbilisyje atminimą (visi atsistojo) ir pateikė 
deputato paklausimą: „Reikalauju pranešti, kas įsakė mušti taikius 
demonstrantus Tbilisyje ir naudoti prieš juos nuodingąsias medžiagas...“ Į 
šį paklausimą taip ir nebuvo atsakyta. Nuo pat pirmos minutės suvažiavi-
mas įgavo kraštutinai dramatišką pobūdį ir buvo toks iki galo. 

Perskaičius Prezidiumo aparato projektu paremtą siūlymą dėl darbo-
tvarkės paprašiau žodžio. Gorbačiovas iškart man jį suteikė. Kai baigiau 
kalbėti, prie manęs priėjo sekretoriato darbuotojas, paprašė pataisyti ste-
nogramą ir ją pasirašyti. Padariau dvi nereikšmingas stilistines pataisas. 
Viena frazė stenogramoje buvo užrašyta visiškai netaisyklingai; nepajėgiau 

prisiminti, ką sakiau, ir tiesiog ją išbraukiau. dabar pabandžiau atgaminti 
tą frazę. Toliau praleidau dar vieną nevykusią frazę (regis, ją išbraukiau ir 
iš stenogramos arba kaip nors pataisiau). „Izvestijose“ publikuotame tekste 
ir suvažiavimo biuletenyje nė į vieną mano taisymą neatsižvelgta. Vos man 
pradėjus kalbėti jau kone pirmomis sekundėmis salėje prasidėjo triukš-
mas, pliaukšėjimas ir šūksniai, visa tai peraugo į atvirą obstrukciją. 

Ištaisyta mano pasisakymo stenograma:
„Gerbiami deputatai, noriu apginti dvi principines nuostatas, kurios 
sudaro darbotvarkės projekto, kurį ilgai kūrė Maskvos deputatų grupė, 
pagrindą. Šį projektą taip pat palaikė daugelis šalies deputatų. 
 Mes remiamės tuo, kad šis suvažiavimas yra istorinis įvykis mūsų 
šalies gyvenime. Rinkėjai, liaudis išrinko mus ir išsiuntė į šį suvažia-
vimą tam, kad prisiimtume atsakomybę už šalies likimą, už tas proble-
mas, su kuriomis ji dabar susidūrė, už jos raidos perspektyvas. Todėl 
mūsų suvažiavimas negali prasidėti rinkimais. Tai pavers jį rinkikų 
suvažiavimu. Mūsų suvažiavimas negali perduoti įstatymų leidžiamo-
sios valdžios vienam penktadaliui dalyvių. Tai, kad numatyta rotacija, 
nieko nekeičia, juo labiau kad, matyt, per skubėjimą rotacija sumanyta 
taip, kad tik 36 procentai – remiuosi Konstitucija – tik 36 procentai 
deputatų turi šansą atsidurti aukščiausiosios tarybos sudėtyje. 

Tuo remiasi pagrindinė principinė projekto, kurį pateikė Maskvos 
grupė, tezė. 
 siūlau kaip vieną pirmųjų suvažiavimo darbotvarkės punktų pri-
imti ssRs liaudies deputatų suvažiavimo dekretą. Mes išgyvename 
revoliuciją, perestroika – tai revoliucija, todėl žodis „dekretas“ labiau-
siai šiuo atveju tinka. Išimtinė ssRs liaudies deputatų suvažiavimo 
teisė – priimti ssRs įstatymus, skirti aukščiausius ssRs pareigūnus, 
tarp jų ssRs Ministrų tarybos pirmininką, ssRs liaudies kontrolės 
komiteto pirmininką, ssRs aukščiausiojo teismo pirmininką, ssRs 
generalinį prokurorą, ssRs vyriausiąjį valstybės arbitrą. atsižvelgiant į 
tai turi būti padarytos ssRs Konstitucijos straipsnių, susijusių su ssRs 
aukščiausiosios tarybos teisėmis, pataisos. Tai, be kita ko, 108 ir 111 
straipsniai. 
 antras principinis klausimas, kurį turėtume išspręsti, – tai klau-
simas, ar mes turime teisę rinkti valstybės vadovą – ssRs aukščiau-
siosios tarybos pirmininką – prieš aptarimą, prieš diskusiją visais 
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tais politiniais klausimais, nuo kurių priklauso mūsų šalies likimas 
ir kuriuos mes privalome svarstyti. Visada būna tokia tvarka: iš pra-
džių aptarimas, iš pradžių kandidatai pateikia savo platformas, o jau 
po to rinkimai. Pasidarysime gėdos visos liaudies akyse – esu tuo 
tvirtai įsitikinęs, jei pasielgsime kitaip. Taip pasielgti mes negalime. 
(aplodismentai.)
 savo pasisakymuose ne kartą išreiškiau paramą Michailo sergeje-
vičiaus Gorbačiovo kandidatūrai. (aplodismentai.) Šios pozicijos lai-
kausi ir dabar, nes nematau kito žmogaus, kuris galėtų vadovauti mūsų 
šaliai. Tačiau tokių žmonių gali atsirasti. Mano palaikymas yra santy-
kinis. aš manau, kad reikia aptarimo, reikia kandidatų pranešimų, nes 
mes privalome turėti omenyje alternatyvų visų rinkimų, tarp jų ir ssRs 
aukščiausiosios tarybos pirmininko, principą. Kandidatai turi prista-
tyti savo politinę platformą. Ketverius metus šaliai vadovavęs Michai-
las sergejevičius Gorbačiovas, perestroikos pradininkas, su kurio vardu 
susijusi pertvarkos proceso pradžia, turi pasakyti, kas mūsų šalyje per 
tuos ketverius metus įvyko. Jis privalo įvardyti ir laimėjimus, ir klaidas, 
kalbėti apie tai savikritiškai. Ir nuo to taip pat priklausys mūsų pozi-
cija. O svarbiausia, jis ir kiti kandidatai turėtų pasakyti, ką jie ketina 
nuveikti artimiausioje ateityje, kad būtų įveikta ta nepaprastai sunki 
padėtis, kuri mūsų šalyje susidarė; ką jie darys ateityje.“ (Obstrukcija 
salėje pasiekė kritinę ribą.)

M. s. Gorbačiovas: „siūlau susitarti, jei kas norėtų išsakyti nuomonę 
aptariamu klausimu, tai ilgiausiai – iki 5 minučių. Baikite, andrejau 
dmitrijevičiau.“

„aš tuojau baigsiu. Nevardysiu visų klausimų, kuriuos, manau, reikia 
apsvarstyti. Jie yra mūsų projekte. su šiuo projektu, tikiuosi, deputatai 
supažindinti. (Garsiai, bandydamas perrėkti triukšmą salėje). Tikiuosi, 
kad suvažiavimas bus vertas tos didžios misijos, kuri jo laukia, kad jis 
demokratiškai vykdys jam keliamus uždavinius.“ 

Nevardinau visų svarbiausių, principinių klausimų, mano nuomone, 
keliamų suvažiavimui, išskyrus valdžios klausimą, iš dalies atspindėtą 
dekrete (išsamiau – mano pasisakyme paskutinę suvažiavimo dieną). Tai 
nacionalinė konstitucinė reforma, žemės nuosavybės klausimas, bendro 

įmonės įstatymo projekto sudarymas. aš maniau, kad šiuos klausimus kels 
kiti deputatai. Be to, mane psichologiškai slėgė laiko limitas. 

Po manęs kalbėjo G. Ch. Popovas. Jis bandė rasti kompromisinę dar-
botvarkės formuluotę (remdamasis teze, kurią kartojo: „Politika – gali-
mybių menas“). suvažiavimo dauguma nebuvo pasirengusi daryti kokių 
nors kompromisų – tai tapo aišku ir suvažiavimo dalyviams, ir televizijos 
žiūrovams.

Vėliau pati dramatiškų diskusijų ir įvykių logika šią ir kitomis suvažia-
vimo dienomis sukėlė daugelio deputatų pozicijos radikalizaciją. Vykstant 
suvažiavimui nuolat daugėjo deputatų, balsavusių „kaip mūsiškiai“ opiais, 
principiniais klausimais, padalinusiais suvažiavimą į dvi konfrontuojančias 
grupuotes. Žinoma, buvo didelė konservatyvių deputatų, kurių negalėjo 
paveikti jokie argumentai ir faktai, grupė. Tačiau daugelis pasirodė galintys 
peržiūrėti savo poziciją. Jei suvažiavimas būtų trukęs dar savaitę, negalima 
atmesti, kad kairioji mažuma būtų virtusi dauguma. O kur kas svarbiau, 
kad panaši evoliucija vyko visoje šalyje, tomis dienomis prigludusioje prie 
televizorių ekranų. susidomėjimas laidomis iš suvažiavimo buvo milžiniš-
kas. Žmonės žiūrėjo namie ir darbo vietose, kai kurie ėmė atostogų, kad 
turėtų galimybę stebėti suvažiavimo darbą. Visur, kur susirinkdavo žmo-
nės, – darbe, transporte, parduotuvėse – buvo gyvai svarstomi suvažiavimo 
įvykiai.

Kokie gi pagrindiniai politiniai suvažiavimo rezultatai? Jis neišsprendė 
valdžios klausimo – negebėjo šito dėl savo sudėties ir Gorbačiovo pozici-
jos. Todėl jis taip pat negalėjo padėti ir kardinalių politinių, ekonominių, 
socialinių ir ekologinių problemų sprendimo pagrindų. Visa tai – arti-
miausios ateities darbas, gyvenimas mus skubina. Tačiau suvažiavimas 
galutinai sugriovė visas visų mūsų šalies žmonių iliuzijas, kuriomis mus 
ir visą pasaulį liūliavo ir migdė. Iš visų šalies kampelių susirinkusių prane-
šėjų – ne tik kairiųjų, bet ir dešiniųjų – pasisakymai per 12 dienų sudarė 
milijonų žmonių sąmonėje aiškų ir negailestingą tikro mūsų visuomenės 
gyvenimo vaizdą: tokio vaizdo negalėjo sukurti nei asmeninė kiekvieno iš 
mūsų patirtis, kad ir kokia tragiška ji būtų, nei laikraščių, televizijos ir kitų 
žiniasklaidos priemonių, literatūros ir kino pastangos visą viešumo laiko-
tarpį. Psichologiniai ir politiniai šito padariniai milžiniški ir veiks ilgus 
metus. suvažiavimas atkirto visus kelius atgal. dabar visiems aišku, kad 
yra tik kelias pirmyn arba žūtis.
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suvažiavimo dienomis susiklostė ypatinga mudviejų su liusia buitis. 
Rytais akademijos vairuotojas nuveždavo mane prie Kremliaus, spaso 
bokšto, aš jį paleisdavau ir eidavau prie suvažiavimų rūmų (penkios minu-
tės vidine teritorija). O liusia įsijungdavo televizorių ir neatsitraukdama 
žiūrėjo ir klausėsi. (Kartais jai paskambindavo Zoria – pusseserė – ar dar 
kas nors iš Maskvos ir leningrado ir susijaudinęs klausdavo: „Girdėjai, ką 
jie sakė? Ką tai reiškia?“) Vos prasidėjus pertraukai liusia bėgdavo į mašiną, 
privažiuodavo prie spaso bokšto ir laukdavo manęs prie grandinės, kuria 
buvo atitverta centrinė Raudonosios aikštės dalis, vykstant suvažiavimui 
užverta visiems, išskyrus jo dalyvius. Išeidavau ir mes kartu važiuodavome 
pavalgyti į viešbučio „Rossija“ restoraną, paskui ji mane paveždavo prie 
Kremliaus ir grįždavo prie televizoriaus. Vakare ji vėl mane pasitikdavo. 
Tomis įtemptomis dienomis dvasioje buvome kartu. 

aš negaliu ir neprivalau atpasakoti, kaip vyko suvažiavimas – visa 
tai yra suvažiavimo biuleteniuose ir „Izvestijose“. Nekelia abejonių, kad 
kiekviena suvažiavimo diena, kiekvienas pasisakymas nusipelno būti kuo 
kruopščiausiai ištirtas ir išanalizuotas. apsiribosiu tuo, kur dalyvavau 
pats asmeniškai, ir tai atsirinkdamas, o svarbiausia – papasakosiu apie kai 
kuriuos už kulisų vykusius įvykius. 

Pirmosiomis suvažiavimo dienomis viskas sukosi aplink aukščiau-
siosios tarybos pirmininko rinkimus. Per pertrauką, man atsiimant kaž-
kokius dokumentus, prie manęs priėjo a. N. Jakovlevas. Jis pasakė: „Jūs 
gerai kalbėjote. Bet dabar svarbiausia padėti Michailui sergejevičiui. Jis 
prisiėmė milžinišką atsakomybę ir jam, kaip žmogui, labai sunku. Galima 
sakyti, kad jis vienas bando pasukti šalį. Išrinkti jį – reiškia apsaugoti 
perestroiką.“ 

atsakiau: „Žinau, kad nėra alternatyvos Gorbačiovui, visada tai kar-
toju. Bet mano požiūris į jį pastaruoju metu jau nebe toks vienpusiškas.“ 
Jakovlevas: „labai gaila! Jūs labai klystate, ir...“ aplink mus ėmė rinktis 
žmonės – Jakovlevas nebaigė frazės ir pasitraukė į šalį. 

Vykstant diskusijai pasakiau: „...Noriu grįžti prie to, ką pasakiau šian-
dien rytą. Mano asmeninė parama Gorbačiovui šiandien vykstančiuose 
rinkimuose yra santykinė. aš atsižvelgsiu į tai, kaip vyks diskusija svar-
biausiais politiniais klausimais… Mes negalime leisti, kad rinkimai vyktų 
formaliai – tokiu atveju aš juose nedalyvaučiau.“ 

Paskui pasigirdo klausimai Gorbačiovui – jų akivaizdžiai buvo nepa-
kankamai (svarbiausias politinis buvo apie generalinio sekretoriaus ir 

aukščiausios tarybos pirmininko pareigų derinimą). atkrito alternaty-
vios kandidatūros (Obolenskio neįtraukė į sąrašą pasinaudoję „balsavimo 
mašina“; Jelcinas pats atsiėmė savo kandidatūrą – jis sakė, kad taip pasi-
elgė vadovaudamasis partijos XIX konferencijos ir CK gegužės plenumo 
rezoliucija).

Pradėjus svarstyti balsų skaičiavimo komisijos klausimą, atsistojau ir 
išėjau iš salės; jaučiau nukreiptus į mane tūkstančių žmonių žvilgsnius. 
Kitą dieną Gorbačiovas paklausė, kodėl išėjau iš balsavimo. atsakiau, kad 
dėl tų principinių sumetimų, apie kuriuos kalbėjau. „Bet juk buvo disku-
sija.“ – „Tai ne visai diskusija“, – atsakiau.

Kaip viename iš savo straipsnių rašė Peteris Reddaway‘us (cituoju iš 
atminties, apytiksliai), Gdliano byla ir Tbilisio įvykiai – tai dvi uždelsto 
veikimo bombos. Išėjo taip, kad aš atsidūriau atokiai nuo šių dviejų 
bombų. 

Vieną iš pirmųjų suvažiavimo dienų prie manęs priėjo Uzbekistano 
mokslų akademijos prezidentas. Jis pasakė: „Vadinamoji Uzbekistano 
byla apaugo melagingais prasimanymais, kurie žeidžia ir itin skaudina 
uzbekų tautą. Mes visi žinome, koks jūs sąžiningas, žinome apie jūsų 
autoritetą. Būtų labai svarbu, kad jūs taptumėte Gdliano bylos tyrimo 
komisijos nariu.“ atsakiau: „aš negaliu šito padaryti. Norint ją išsiaiš-
kinti, prašalaičiui prireiks daugybės mėnesių. antraip jis pats rizikuoja 
prarasti autoritetą.“

Gegužės 26 ar 27 d. prie manęs priėjo Gdlianas. Jis pasakė: „Jums išei-
nant iš salės, kad nereikėtų balsuoti už Gorbačiovą, mes su Ivanovu norė-
jome prisijungti prie jūsų. Bet mums iškelta byla, todėl susilaikėme.“ 

atsakiau: „Norėčiau, jeigu jūs neprieštaraujate, užduoti jums kelis klau-
simus. Tvirtina, kad daugybė parodymų apie kyšius buvo gauti grasinant, 
psichologiškai spaudžiant, nepaprastai ilgai laikant nelaisvėje nežmoniško-
mis sąlygomis. Ir kad žmonės dabar atsisako tų parodymų.“ 

Gdlianas: „Tie, kurie dabar atsisako, buvo laikomi Taškente puikiomis 
sąlygomis. Kaip tik dabar, Maskvoje, jie laikomi prastesnėmis sąlygomis. 
Ilgai laikyti suimtuosius buvo būtina. Tačiau leidimus išduodavau ne aš – 
tuos leidimus visad išduodavo Maskva.“ (Kalbėdamas gegužės 3 d. Gdlia-
nas pasakė: „Kalbama, kad laikiau kalėjime vaikus. Bet tiems vaikams po 40 
metų ir tik taip buvo galima susigrąžinti iš liaudies prisiplėštus milijonus.“) 

Paklausiau, kokia jo nuomonė apie Galkiną. (Nušalinus Gdlianą, Gal-
kinas – naujas vyresnysis tardytojas vadinamojoje Uzbekijos byloje; jis 
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atžagariomis rankomis tyrė sumgaito įvykius; matyt – jei tik ten nebūta 
bendrapavardžio – jis taip pat tyrė daugelį disidentų bylų, įskaitant 
Šichanovičiaus*.) 

„Galkinas – senas mano draugas. Jo kaltė (arba nelaimė) – jis nemo- 
ka atsispirti viršininkų spaudimui. aš niekada nenusileidžiu spau-
dimui“, – atsakė.

Praėjus kelioms valandoms po pokalbio su Gdlianu man per eiles per-
davė laišką. ant voko buvo užrašyta: a. d. sacharovui, T. Сh. Gdlianui. 
atplėšiau užklijuotą voką. laiškas nepasirašytas. Jame buvo nurodyta 
pavardė žmogaus, kuris neva galėtų paliudyti, jog dirbdamas stavropo-
lyje M. s. Gorbačiovas gavo 160 tūkst. rublių kyšį. Tas žmogus – neva 
vairuotojas (ar mokytojas), buvo nurodyti du telefonai. Taip pat buvo 
rašoma, kad Gorbačiovas gavo kyšius nuo mieste dirbusių armėnų staty-
bininkų, – esą tai visiems žinoma. Nepasirašytas laiškas, kuriame nuro-
dytos kitų asmenų pavardės ir telefonai, visada primena provokaciją. Vis 
dėlto nusprendžiau perduoti laišką antrajam adresatui. Gdlianas paėmė 
voką abejingai.

Netrukus po to (gegužės 30 d.) suvažiavime buvo svarstomas komisijos 
dėl Gdliano klausimas. Prezidiumas sudarė ilgą narių sąrašą, pirmininku 
buvo išrinktas Rojus Medvedevas. Manęs sąraše nebuvo. Tada atsistojo 
kažkas iš uzbekų (regis, Muchtarovas), ir rėžė: „Medvedevas – iš tų, iš 
rašančių, toks pirmininkas negali būti nešališkas.“ Matyt, Muchtarovas 
nežinojo, kad Medvedevo kandidatūra, be abejo, pirmiausia buvo iš esmės 
ištirta, panašiai kaip tai buvo daroma su manimi. susirinkimo pirminin-
kas rado išeitį ir pasiūlė atidėti sąrašo svarstymą. „O pirmininką tegul išsi-
renka patys komisijos nariai“, – pasakė.

Po dviejų dienų Prezidiumo sudarytas sąrašas, atlikus tam tikras 
korektyvas, buvo pristatytas suvažiavimui – R. Medvedevas vėl buvo nuro-
dytas kaip komisijos pirmininkas, Muchtarovas jau nebeprieštaravo. Kartu 
su Prezidiumo sąrašu grupė deputatų iš sverdlovsko pasiūlė alternatyvų 
komisijos Gdliano bylai tirti sąrašą. Tarp kitų narių ten buvo įvardytas 
leonidas Kudrinas. Jis – buvęs teisėjas, bet atsisakė tų pareigų ir partijos 
bilieto, nes negalėjo susitaikyti su spaudimu, kuris daromas teismui; dabar 
dirba kroviku, o į suvažiavimą pateko po atkaklios kovos. 

* Šichanovičiaus bylos tyrimui 1972–1973 m. vadovavo Vitalijus Konstantinovičius Galkinas, 
Gdlianą pakeitė Vladimiras semionovičius Galkinas.

aš jau išvakarėse norėjau pasiūlyti jo kandidatūrą į komisijos pirmi-
ninko postą. dabar pasakiau: „Gdliano byla turi dvi puses. Juk tai ne tik 
tardymo grupės, galbūt padariusios rimtų pažeidimų, veiklos tyrimas. Tai 
ir kaltinimų, kurie mesti aukščiausiems mūsų aparato, mūsų visuomenės 
sluoksniams tyrimas. Mūsų šalį ištiko rimta pasitikėjimo partija, vadovybe 
krizė (šios frazės nėra stenogramoje, bet aš ją ištariau!). abi šio konflikto 
šalys turi būti objektyviai ištirtos... Komisijos pirmininku turi patikėti liau-
dis, darbo klasė (šios frazės taip pat nėra stenogramoje). Todėl žmogus, 
turintis Kudrino biografiją, man atrodo tinkamas eiti komisijos pirmi-
ninko pareigas.“ 

atpasakoju šį epizodą kaip prisimenu. Biuletenyje publikuota ver-
sija atrodo šiek tiek kitaip. Išeina, kad Muchtarovas prieštaravo ne prieš 
Medvedevą, o prieš du žurnalistus iš alternatyvaus sąrašo (vienas jų iš 
sachalino). Kartu jis neva iš pradžių prašęs atmesti visą sąrašą, o paskui 
iškart – išbraukti iš jo žurnalistus, „nes Gdlianą ir Ivanovą šiltai apglėbę 
laiko mano brangūs kolegos maskviečiai.“ Visa tai atrodo nelogiškai. Jei 
teisinga mano versija, tai bandymas kaip nors suvelti diskusiją dėl Medve-
devo labai simptomiškas. 

Gegužės 30-ąją suvažiavime būta ir kitų nepaprastai dramatiškų įvy-
kių. Karakalpakijos autonominės sovietų Respublikos deputatas Kaip-
bergenovas kalbėjo apie Paaralės tragediją. Pagal mastą ir ilgalaikius 
padarinius ją galima gretinti su pastarojo laikotarpio pasaulinėmis katas-
trofomis. Į vieną hektarą Karakalpakijos, Chorezmos ir Tašauzos srities 
žemės kasmet iškrinta 540 kilogramų druskingo smėlio, atnešto iš išdžiū-
vusios buvusios aralo jūros akvatorijos. Mokslas dar nepajėgus išvalyti 
iš Karakalpakijos žemės herbicidų, pesticidų ir nuodingųjų cheminių 
medžiagų, kurios buvo tonomis verčiamos į kiekvieną hektarą. Paaralėje 
žmonės miršta nenatūralia mirtimi – jie pasmerkti išmirti. Gimsta vis 
didesnis procentas išsigimusių kūdikių. du iš trijų ištirtų Karakalpakijos 
assR serga vidurių šiltine, stemplės vėžiu, hepatitu. didžiąją dalį ligo-
nių sudaro vaikai. Gydytojai nerekomenduoja maitinti kūdikių motinos 
pienu… 

Pranešėjas pasakė: „Pirma – aš reikalauju sukurti liaudies deputatų 
suvažiavimo atstovų – ypatingųjų įgaliotinių – grupę (kol kas šis tragiškas 
raginimas pakibo ore, kaip ir labai daug kas suvažiavime!). antra – greitai 
ir staigiai sumažinti medvilnės pasėlių plotą. Prekyba medvilne – tai tikrąja 
šių žodžių prasme prekyba piliečių sveikata. Reikia oficialiai paskelbti 



|  589

Suvažiavimas

588  |

Andrej Sacharov. PRISIMINIMAI
 

Paaralę ekologinės nelaimės zona ir pasitelkti pagalbon pasaulio bendriją. 
Bet kol kas aralo pakrantės – įslaptinta teritorija.“

Ši kalba buvo viena šiurpiausių per suvažiavimą, tokia kaip pasisakymai 
apie Uzbekistano nelaimes ir išmirštančias Šiaurės tauteles, apie negandas 
radiacijos paveiktose zonose po Černobylio avarijos, apie užnuodytą orą 
ir vandenį didžiuosiuose chemijos ir metalurgijos centruose. Gamtosau-
gos padėtis mūsų šalyje tragiška. Ši nelaimė, taip pat kaip ir kiti mūsų 
gyvenimo sunkumai, labiausiai susijusi su gigantiškų supermonopolijų – 
žinybų – egoizmu ir nebaudžiamumu. 

suvažiavimas perėjo prie Gruzijos klausimo. Pirmasis kalbėtojas Gam-
krelidzė pasakė: „Tai, kad kaltieji nenubausti, visuomenė vertina kaip 
aukščiausiojo partijos aparato ir karinės vadovybės nebaudžiamumą. Pla-
nuojama tokio masto, tokių politinių padarinių galinti turėti akcija turi 
būti iš anksto žinoma aukščiausiai šalies vadovybei.“ 

Paskui kalbėjo Rodionovas – Užkaukazės karinės apygardos karinių 
pajėgų vadas. Jis tikino, kad įvykiai Tbilisyje buvo anaiptol netaikūs – jie 
kėlę milžinišką pavojų stabilumui šalyje. Rodionovas neigė, kad buvo nau-
dojamos cheminės medžiagos, išskyrus „Čeriomuchą“, argumentuodamas, 
kad minioje buvo „persirengusių milicijos ir KGB darbuotojų“ ir jie nenu-
kentėjo. Rodionovas tvirtino, kad visi karių veiksmai buvo grynai gynybi-
niai, išprovokuoti netikėtai stipraus ginkluoto ekstremistų pasipriešinimo: 
„Mes prisimename 1937-uosius, bet dabar sunkiau nei 1937-aisiais. dabar 
gali apie tave sakyti, ką panorėję, ir niekaip nepasiteisinsi.“ 

Rodionovo pasisakymą lydėjo dalies deputatų ir „svečių“ ovacijos, dau-
gelis plojo atsistoję. Kiti šaukė: „Gėda!“, „Šalin iš suvažiavimo!“ Biuletenyje 
droviai: „Ilgi aplodismentai.“

Vienas dramatiškiausių suvažiavimo momentų – Patiašvilio, buvu-
sio Gruzijos CK pirmojo sekretoriaus, kalba. Jis pasakė: „aš asmeniškai 
nebandžiau išvengti ir nevengiu atsakomybės. didele klaida palaikė (jis 
nepasakė, kas „palaikė“), kad patikėjome operacijai vadovauti generolui 
Rodionovui. Tačiau tai buvo padaryta po to, kai balandžio 8-osios rytą 
generolas pulkininkas Rodionovas asmeniškai atėjo pas mane kartu su 
ssRs gynybos ministro pirmuoju pavaduotoju Kočetovu ir pasakė, kad 
vadovauti (operacijai) patikėta generolui Rodionovui.“ (Prisimenu, kad 
Patiašvilis taip pat paminėjo, jog prieš tai jam iš Maskvos skambino 
Čebrikovas – biuletenyje šios frazės nėra). Vėliau Patiašvilis kalbėjo, kad 
jis (pirmasis CK sekretorius!) nežinojo (balandžio 7 d. rytą), jog į Tbilisį 

atvyko Rodionovas ir Kočetovas, nors pastarasis buvo Tbilisyje jau ilgiau 
kaip parą. Toliau cituoju, kaip prisimenu: „aš (t. y. Patiašvilis), deja, tada 
nepaklausiau, kas įpareigojo...“ Tačiau biuletenyje parašyta labai keistai. 
Po žodžių „kas įpareigojo generolą Rodionovą“ tekste daugtaškis… o 
toliau: „aš žinojau, kad jūs užduosite šį klausimą (neaišku, kokį klau-
simą). deja, aš to klausimo neuždaviau, bet šį klausimą užduodu šian-
dieną… Kai penktą ryto pranešė, kad žuvo du žmonės, aš sušaukiau biurą 
ir atsistatydinau, nes maniau, jog neturiu teisės vadovauti partinei orga-
nizacijai. Tą akimirką aš neįtariau, kad buvo naudojami kastuvėliai ir che-
minės medžiagos, antraip aš – tiesiai, nuoširdžiai pareiškiu – nieku gyvu 
nebūčiau atsistatydinęs. Galbūt ir tikriausiai paskui būčiau dar griežčiau 
nubaustas, bet nieku gyvu nebūčiau atsistatydinęs… draugas Rodiono-
vas kategoriškai neigė, kad buvo naudojami kastuvėliai. Net po to, kai 
respublikoje apsilankė Politinio biuro nariai, draugai neprisipažino. Tik 
trečią dieną jie prisipažino (prieš tai centrinė spauda ir televizija kalbėjo, 
kad žmonės žuvo spūstyje – a. s.). O dėl dujų – tai buvo vėliau, balandžio 
pabaigoje… Neteisinga, kad programa „Vremia“ transliavo, jog kariuo-
menės vadas atsisakęs (biuletenyje daugtaškis, iš tikrųjų buvo kalbama 
apie tai, kad Rodionovas neva nesutikęs vadovauti operacijai; apie tai 
šnekėjo pats Rodionovas ir – atrodo, bet nesu įsitikinęs – Ševardnadzė, 
kalbėdamas per Gruzijos televiziją). Toliau biuletenyje visiškai neaišku. Iš 
tikrųjų įvyko nepaprastai dramatiška scena. Baigdamas Patiašvilis apim-
tas emocinio streso visos šalies akyse akivaizdžiai ryžosi pasakyti kažką 
labai svarbaus. Bet tuo pat metu psichologinis salės, ypač jos dešiniojo 
sparno, spaudimas jam nepaprastai sustiprėjo. Patiašviliui trukdė kalbėti, 
šūkaliojo įžeidžiančius klausimus (tai buvo panašu į bandymą užčiaupti 
burną). Jis buvo priverstas nulipti iš tribūnos, žengė kelis žingsnius, gero-
kai sutrikęs stabtelėjo ir pasuko atgal į tribūną. Triukšmas salėje nepa-
prastai sustiprėjo, peraugo į riaumojimą. Patiašvilis nuėjo iki tribūnos, 
vėl sustojo. Paskui visas kažkaip susitraukė, apsisuko ir kone bėgte nusi-
leido į salę. 

Gegužės 30-ąją taip pat buvo svarstoma Tbilisio komisija. Ten buvo 
ir mano pavardė. Nusiunčiau Prezidiumui raštelį su prašymu neskirti 
manęs į komisiją, nes praeityje ilgai ir sunkiai bendravau su kai kuriais 
iš Gruzijos „neformalų“. Pirmiausia turėjau omenyje Gamsachurdiją 
ir Kostavą (ne kartą gyniau Merabą Kostavą, paskutinį sykį 1987 m.). 
Per komisijos posėdžius neišvengiamai būtų iškilęs klausimas apie jų 
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vaidmenį ir būčiau patekęs į dviprasmišką padėtį. Bet buvo ir kita priežas-
tis (pasakiau apie ją duodamas interviu Gruzijos televizijai – prie manęs 
priėjo gatvėje priešais suvažiavimų rūmus; tą patį per suvažiavimą sakė 
Gruzijos mokslų akademijos prezidentas Tavchelidzė): jokio reikalo kurti 
komisiją nėra – yra vienintelis klausimas, į kurį būtina atsakyti, sufor-
muluotas deputato paklausime: kas įsakė mušti taikius demonstrantus ir 
naudoti nuodingąsias medžiagas, tai yra iš esmės – vykdyti baudžiamąją 
akciją? sukūrę dar vieną komisiją, užuot atsakę į klausimą, prie spren-
dimo nepriartėsime. 

Pirmosiomis dienomis po balandžio 9 d. Tbilisyje ėmė sklisti gan-
dai, kad Gorbačiovas neva skambinęs į Maskvą iš anglijos ir reikalavęs 
taikiai išspręsti konfliktinę situaciją Tbilisyje. Nežinau nieko, kas patvir-
tintų tuos gandus. Pats Gorbačiovas, atsakydamas į klausimus prieš 
rinkimus į aukščiausiosios tarybos pirmininko pareigas, nieko apie tai 
neprasitarė.

Vykstant suvažiavimui aš dukart kalbėjau teisės klausimais. Pirmą 
kartą – svarstant a. I. lukjanovo kandidatūrą į aukščiausiosios tarybos 
pirmininko pavaduotojo postą. Pasakiau: „Pastaraisiais metais mūsų šalyje 
buvo priimta virtinė įstatymų ir įsakų, kurie sukėlė didelį visuomenės 
susirūpinimą. Mes ne visai žinome tų įstatymų rengimo mechanizmą ir 
kaip apskritai kuriami įstatymai mūsų šalyje. daugelis teisininkų net rašė 
nežiną, kokiame etape, kur galutinai suformuluojami įstatymai. Tačiau įsta-
tyminiai aktai, apie kuriuos kalbu, iš tikrųjų sukėlė labai didelį visuome-
nės susirūpinimą. Tai įsakai dėl mitingų ir demonstracijų, taip pat vidaus 
kariuomenės teisių ir pareigų saugant viešąją tvarką, kurie buvo priimti 
praėjusių metų spalį*.“

Mano nuomone, tie įsakai – tai žingsnis atgal mūsų šalies demokrati-
zavimo kelyje ir žingsnis atgal, palyginti su tais tarptautiniais įsipareigoji-
mais, kuriuos prisiėmė mūsų valstybė. Jie atspindi, kad bijomasi liaudies 
valios, laisvo demokratinio liaudies aktyvumo, ir kad juose slypi ta sprogi 
medžiaga, kuri pasireiškė Minske, lenino gyvenvietėje Kryme, Krasno-
jarske, Kuropatuose ir daugelyje kitų vietų, o visa ko apogėjus – tragiški 
įvykiai Tbilisyje, apie kuriuos mes kalbame. Norėčiau žinoti, koks draugo 
lukjanovo vaidmuo rengiant tuos įsakus, ar jis juos sankcionavo, kaip jis 
asmeniškai vertina tuos įsakus. Tai pirmas klausimas. 

* Tie įsakai buvo patvirtinti ssRs aukščiausiosios tarybos 1988 m. spalį.

antras klausimas. ssRs aukščiausiosios tarybos Prezidiumo įsakas, 
priimtas balandžio 8 dieną*. Mano nuomone, jis taip pat prieštarauja 
demokratijos principams. Egzistuoja itin svarbus principas, suformuluo-
tas ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, priimtoje 1948 m., ir tokios 
tarptautinės organizacijos, kaip International Amnesty. Principas toks, kad 
negalima persekioti už jokius veiksmus, susijusius su įsitikinimais, jeigu 
jie nesusiję su prievarta ir raginimu naudoti prievartą. Tai esminis prin-
cipas, sudarantis demokratinės teisinės sistemos pagrindą. Bet to esminio 
žodžio „prievarta“ balandžio 8 d. įsake nėra. dėl to jis man atrodo nepa-
tenkinamas. Negana to, ten atsirado papildomas Baudžiamojo kodekso 
111 straipsnis**, kurį mes visi gerai žinome; deja, įsaką imta taikyti – jau 
buvo nuteisti žmonės ir prireikė ssRs aukščiausiojo teismo plenumo išaiš-
kinimo, bet jis man taip pat atrodo neišsamus ir nepatenkinamas, o svar-
biausia – labai blogai, kai prie įstatymo, įsako reikia išaiškinimo. Negali 
būti įstatymų, kuriuos galima traktuoti nevienareikšmiškai – tai labai 
pavojinga. Kalbu apie tai dabar – to reikalauja daug rinkėjų, daug rinkėjų 
grupių, dėl to turiu teisę kalbėti apie tai. Bet aš ir vėl noriu paklausti – tai 
mano klausimas draugui lukjanovui: kaip jis vertina tuos įsakus ir ar jis 
dalyvavo juos rengiant?“

antrą kartą dalyvavau svarstant sucharevo kandidatūrą į ssRs 
generalinio prokuroro postą. Uždaviau šiuos klausimus (rašau, kaip 
prisimenu): 

„1. spaudoje dabar aktyviai svarstoma, ar leisti advokatui dalyvauti tar-
dyme nuo kaltinimo pareiškimo momento. 
2. svarstomas klausimas, kad derėtų atleisti prokuratūrą nuo vadova-
vimo tardymui, nes dėl to kyla rimtų teisėtumo ir humaniškumo pažei-
dimų, ir sutelkti prokuratūros funkcijas tik ties įstatymo laikymosi 
priežiūros procedūra. Kokia jūsų pozicija?“ 
 sucharevas: „Pritariu abiem atvejais.“ 

* Turimas omenyje ssRs aukščiausiosios tarybos Prezidiumo įsakas „dėl ssRs įstatymo „apie 
baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus valstybei“ ir kai kurių kitų įstatyminių ssRs aktų 
pakeitimų ir papildymų“ ir ssRs aukščiausiosios tarybos Prezidiumo įsakas „dėl RsFsR Bau-
džiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimų ir papildymų“ (abu įsakai datuoti 1989 m. 
balandžio 8 diena).
**  Šio straipsnio pavadinimas „Valstybės institucijų ar visuomeninių organizacijų įžeidimas ar 
diskreditavimas“.
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„3. Gavau daugybę laiškų iš žmonių, jų nuomone, neteisėtai nuteistų, ir 
nuo nuteistųjų giminaičių. Tie žmonės pranešė, kad kreipėsi į prokura-
tūrą, siųsdami dokumentus, įrodančius, kad nuosprendis neteisingas. 
Kai kuriais atvejais argumentai buvo labai rimti. Visais atvejais pro-
kuratūra, neatlikusi konkrečios skundžiančiojo nuosprendį argumentų 
analizės, formaliai atsakydavo: „Pagrindo peržiūrėti nuosprendį nėra.“ 
spauda rašė, kad prokuratūra dažniausiai net nepareikalaudavo bylos. 
Formalų atsakymą į priežiūrinį skundą dėl žmonos J. G. Boner bylos 
gavau ir aš (triukšmas salėje). Kaip jūs vertinate panašią praktiką?“ 
 sucharevas: „Prokuratūra turi siekti, kad tokių reiškinių nebūtų. 
Mano pozicija šiuo klausimu labai apibrėžta ir griežta.“ 
„4. Kokia jūsų nuomonė apie jūsų darbuotojus Katusevą ir Galkiną?“
 sucharevas: „Teigiama.“ „Bet Katusevas savo pareiškimu, kuriame 
buvo melaginga informacija, faktiškai išprovokavo sumgaito įvykius, 
na, bent jau sukomplikavo juos. O Galkinas sužlugdė tyrimą sumgaite, 
sutrukdė nustatyti organizatorius ir jų globėjus.“ sucharevas: „Jūs 
neteisus.“

Vieną dieną suvažiavime buvo sprendžiamas klausimas dėl komisijos 
naujai ssRs Konstitucijai parengti sudarymo. suvažiavimui buvo pateiktas 
komisijos narių su pirmininku M. s. Gorbačiovu sąrašas. Įsiplieskė disku-
sija. Vienas iš kalbėtojų pasakė: „Visi komisijos nariai šiame sąraše – ssKP 
nariai. Ką jie rengs – Konstitucijos projektą ar naujus partijos įstatus?“ Kal-
bėjo sagdejevas. Jis pasiūlė mano kandidatūrą ir pridūrė, kad bus bent vie-
nas ne partijos narys. Gorbačiovas uždavė salei klausimą, kas pritaria šiam 
siūlymui. daugelis ėmė ploti. Gorbačiovas, nepareikalavęs balsuoti, tarė: 
„Matau, jūs pritariate. Priimam šį pasiūlymą.“ 

Be abejonės, Gorbačiovas norėjo, kad patekčiau į komisiją, ir baimi-
nosi, jog negausiu 50 proc. balsų, kurių reikėjo, kad patekčiau į sąrašą. Pri-
ėjau prie tribūnos ir pasakiau: „Kaip matyti iš komisijos sudėties, nekelia 
abejonių, kad bet kuriuo principiniu klausimu aš būsiu mažumoje. Todėl 
galiu tapti komisijos nariu tik su išlyga, kad turiu teisę teikti alternatyvias 
formuluotes ir principus ir nepritarti tam, su kuo nesutinku.“ 

Man atsisėdus į savo vietą, prie manęs priėjo Gorbačiovo aparato dar-
buotojas ir paklausė: „ar jūsų pareiškimas reiškia, kad atsisakote dirbti 
komisijoje?“ 

„Ne, aš sutinku tapti komisijos nariu tomis sąlygomis, kurias 
minėjau“, – atsakiau. 

„labai gerai, Michailas sergejevičius buvo labai susirūpinęs.“
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