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* * *

Па плеч ні кам і «моц ным 

ты лам» Аляк санд ра Кузь-

мі на і на кі ру ю чай па са дзе, 

і пас ля бы ла жон ка Та і сія 

Анд рэ еў на. Так скла ла ся 

яшчэ з ча соў вай ны, якую, 

амаль усю, яны прай шлі ра-

зам: Аляк сандр Тры фа на віч 

пад час ба я вых вы ле таў не-

каль кі ра зоў быў па ра не ны, 

і кож ны раз жон ка вы ходж-

ва ла яго, а по тым... зноў 

ад пус ка ла. Знач на паз ней 

пры зна ва ла ся ўнуч цы, што 

хоць і бы ла ча ла ве кам ня ве-

ру ю чым, але ў кож ны вы лет 

ма лі ла ся: каб толь кі вяр нуў-

ся жы вы! Яна ж дзя лі ла ся 

не ка то ры мі ва ен ны мі ўспа-

мі на мі пра агуль ных фран-

та вых сяб роў, у той час як 

дзед рабіў гэта рэд ка.

— Пас ля вай ны ён пай-

шоў да лей па пар тый най 

лес ві цы, пра ца ваў у ка ман-

дзе бы лых фран та ві коў, 

якую згур та ваў ва кол ся бе 

Ма шэ раў. Яны вель мі хут-

ка знай шлі агуль ную мо ву і 

доб ра ра зу ме лі адзін ад на го. 

На шы сем'і так са ма ка му ні-

ка ва лі, мы доб ра сяб ра ва лі 

з уну кам Ма шэ ра ва Пят-

ром, ён на год ма ла дзей шы 

за мя не. Пом ню, у Драз дах 

з уну каў парт апа ра ту скла-

ла ся гэт кая кам па нія: Фе дзя 

Сур га наў, Сяр гей Брон ні каў, 

Пётр Ма шэ раў-ма лод шы і 

я, — ус па мі нае На тал ля. — 

Ка лі Пётр Мі ро на віч за гі-

нуў у аў та ка та стро фе, дзед 

пры няў гэ та вель мі бліз ка 

да сэр ца і на ват пра во дзіў 

улас нае рас сле да ван не тра-

ге дыі, з той ін фар ма цы яй і 

шы ро кі мі маг чы мас ця мі, 

якія ён у той час меў, мог 

са бе гэ та да зво ліць. Я паз-

ней спе цы яль на пы та ла ся ў 

яго, якая са шмат лі кіх вер сій 

гі бе лі Ма шэ ра ва бы ла са-

май ве ра год най. Дык вось, 

вы ву ча ю чы ўсе ма тэ ры я лы 

след ства, ён прый шоў да 

вы сно вы, што гэ та ўсё ж 

збег аб ста він і ня шчас ны 

вы па дак: Ма шэ раў лю біў 

хут касць і час та не пры слу-

хоў ваў ся да пе ра сця рог сва-

ёй ахо вы...

* * *

— Ве тэ ра ны жур на-

ліс ты кі згад ва юць, што 

Аляк сандр Кузь мін вель мі 

мно га і ня стом на пра ца ваў 

з тэкс та мі, час та за седж-

ваў ся да но чы. Мо і да до-

му нёс гэ ту пра цу?

— У час, ка лі дзед па-

кі нуў пар тый ную па са ду, я 

бы ла яшчэ 10-га до вым дзі-

цем, та му ма ла што ма гу 

ска заць пра яго ную пра цу. 

Але ве даю, што сы хо дзіў ён 

не з пры чы ны стом-

ле нас ці ці ўзрос ту, 

а з-за прын цы по вай 

ідэй най ня зго ды з 

най вы шэй шым кі-

раў ніц твам на конт 

Чар но бы ля. Дзя ду ля 

шчыль на ка му ні ка ваў 

з фі зі ка мі-ядзер шчы-

ка мі — на прык лад, 

бы лі та кія ву чо ныя 

Ва сіль Не сця рэн ка і 

Мі ка лай Ба ры се віч, 

з які мі яны шмат аб-

мяр коў ва лі гэ та пы-

тан не. Дзя ду ля меў 

па ім вель мі цвёр-

дую па зі цыю, якая 

не знаходзіла ра-

зу мен ня на вер се... 

Але, паў та ру ся, мне 

бы ло 10 га доў, і больш за-

па міналіся зу сім ін шыя рэ-

чы. Бо ме на ві та дзя ду ля 

быў тым ча ла ве кам, з якім 

мы ра зам ез дзі лі на пры ро-

ду, ла ві лі ры бу, які па каз ваў 

мне роз ных жы вёл, ву чыў 

вес ла ваць на лод цы, збі-

раць гры бы і ары ен та вац-

ца ў ле се. Ён на огул вель мі 

лю біў лес і час та га ва рыў, 

што ка лі б не вы браў пар-

тый ную пра цу, то мог бы 

стаць лес ні ком.

Доб ра пом ню, што ў дзя-

ду лі до ма быў асоб ны ка-

бі нет, дзе заўж ды ля жа лі 

сто сы га зет і кніг, ён шмат 

ся дзеў за ста лом і штось-

ці чы таў, пі саў, крэс ліў; у 

час, ка лі дзя ду ля пра ца ваў, 

ча паць яго за ба ра ня ла ся. 

Так са ма аб са лют нае та бу 

на ўмя шан не меў вя чэр ні 

вы пуск на він — яго дзед 

аба вяз ко ва і вель мі ўваж лі-

ва гля дзеў, хоць пры гэ тым, 

да рэ чы, і мог гуш каць мя не 

на на зе. Але ў пе ра пын ках 

і пас ля вя чэ ры ён заўж-

ды зна хо дзіў час на гуль ні, 

ад ка зы на мае шмат лі кія 

пы тан ні і гэ так да лей. ...Ка-

неш не, пас ля 20 га доў я не 

вель мі пры слу хоў ва ла ся да 

мер ка ван ня баць коў і дзе-

да, па ўсіх пунк тах у мя не 

бы ла свая па зі цыя, як гэ та 

звы чай на і бы вае ў пе ры яд 

юнац ка га мак сі ма ліз му. Але 

на ват та ды я не пры пом ню 

мо ман ту, каб мы не маг лі 

прый сці да кам пра мі су па 

са мых вост рых пы тан нях, — 

дзя ду ля ўсё ж чалавек вель-

мі муд ры, ён га то вы быў 

вы слу хаць са мыя роз ныя 

пунк ты гле джан ня.

* * *

У быт насць сак ра та ром 

ЦК па ідэа ло гіі Аляк сандр 

Кузь мін аб' ез дзіў не толь кі 

ўсе кут кі Бе ла ру сі (на прык-

лад, на вед ваў ка та ліц кія і 

пра ва слаў ныя хра мы і раз ва-

жаў аб тым, што вар та па ву-

чыц ца ў свя та роў тэх на ло гіі 

ра бо ты з ма са мі), але і па-

бы ваў у ін шых са вец кіх рэс-

пуб лі ках і за меж ных кра і нах. 

У скла дзе са вец кай дэ ле га-

цыі, на прык лад, 

су стра каў ся з Ін-

дзі рай Ган дзі, быў з 

ві зі там у ЗША, дзе 

яго здзі віў прад-

стаў нік біз нес-элі-

ты — міль я нер, які 

вый шаў су стра каць 

са вец кіх гас цей у 

пакамечаным пін-

жа ку і ней кіх ка рат-

ка ва тых шта нах.

— Дзя ду ля за-

стаў ся па лі ты кам 

і на пен сіі, та му, 

без умоў на, па раў-

ноў ваў, як змя ня-

юц ца час і лю дзі, 

як рас па да ец ца і 

СССР, і пар тыя, і 

пі я не рыя... Ка неш-

не, па раў ноў ваў, як 

бы ло «та ды і сён-

ня», але гэ тыя па раў на нні 

не бы лі толь кі на ка рысць 

мі ну ла га. Пе ра ме ны ён пры-

маў не тое каб з крыў дай, 

хут чэй з го рыч чу — усё ж 

тая кра і на, за якую ён з сяб-

ра мі ва я ваў, вель мі ад роз ні-

ва ла ся ад ча су пе ра бу до вы 

і паз ней ша га. Але ней ка га 

ан та га ніз му, ка тэ га рыч на га 

не пры няц ця су час нас ці ў яго 

не бы ло.

* * *

Праз не каль кі га доў пас ля 

вы ха ду на пен сію Аляк сандр 

Кузь мін збу да ваў да чу, дзе 

час та і з ах во тай бы ваў. 

Ві даць, і мес ца па да браў 

на зна рок по бач з сяб ра мі і 

доб ры мі зна ё мы мі — так, су-

сед няя да ча на ле жа ла Іга ру 

Лу чан ку, праз не каль кі да-

моў бы ло ле ці шча Ва сі ля 

Бы ка ва, так са ма ў па сёл ку 

жы ло шмат лю дзей, з які мі 

Кузь мін быў зна ё мы па ра-

бо це ў ЦК.

— Ён сяб ра ваў з Ва сі лём 

Бы ка вым, з Яў ге нам Гле ба-

вым, Ана то лем Суль я на вым, 

Мі ха і лам Са віц кім, Але сем 

Ада мо ві чам, — пе ра ліч вае 

ўнуч ка. — І хоць, як пра ві-

ла, твор чыя асо бы вель мі 

ня прос тыя ў жыц ці, я ні ко лі 

не чу ла, каб яны сва ры лі ся 

ці неш та вы свят ля лі на па-

вы ша ных то нах, у іх заўж ды 

бы лі за ці каў ле насць і па ва га 

адзін да ад на го, яны бы ва лі 

ў нас до ма і вя лі доў гія раз-

мо вы. І та кі мі яны бы лі свой-

скі мі адзін для ад на го, што 

ад ной чы, ка лі дзя ду лі ўжо не 

ста ла, тэ ле фа нуе мне з да чы 

муж: «Тут прый шоў ней кі ху-

дар ля вы ча ла век, га во рыць, 

што ён ся бар Аляк санд ра 

Тры фа на ві ча, пра па нуе па-

ся дзець ра зам ля ка мі на і 

па га ва рыць пра 

жыц цё». Гэ та 

быў Ігар Мі хай-

ла віч Лу ча нок...

* * *
— За вок на-

мі па ча так мая, 

та му не ма гу 

не спы таць: на 

пер ша май скія 

дэ ман стра цыі 

вы ра зам з сям'-

ёй ха дзі лі?

— Шчы ра ка-

жу чы, пер ша-

май скіх шэс цяў 

не пом ню. Але 

за тое дзя ку ю чы 

дзя ду лю я з ма-

лен ства на вед-

ва ла ўсе па ра ды 

9 Мая — без-

умоў на, не бы-

ла на ўра да вай 

тры бу не, але 

зна хо дзі ла ся не дзе по бач. 

І гэ так са ма дзя ку ю чы дзе ду, 

у яко га заўж ды бы лі за пра-

шаль ні кі на га лоў ныя прэм'-

е ры, ба чы ла най леп шыя 

тэ ат раль ныя і му зыч ныя 

па ста ноў кі. Уба ча ны ме на ві-

та та ды, у дзя цін стве, «Ціль 

Уленш пі гель» зра біў та кое 

моц нае ўра жан не, што сэр-

ца трым ціць і ця пер.

За пі са ла 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та з ся мей на га ар хі ва 

На тал лі ЛЮЦ КО.

Ча ла век эпо хіЧа ла век эпо хі

АЛЯК САНДР КУЗЬ МІН. «НЕ АПА РАТ НЫ» ПАРТ РЭТ

У вы да вец тве «Бе ла русь» пад рых-

та ва ны да дру ку аль бом-ка та лог, які 

прэ зен туе мас тац кія тво ры з ка лек цыі 

Дзяр жаў на га лі та ра тур на га му зея Ян кі 

Ку па лы, што ства ра лі ся мас та ка мі на 

пра ця гу амаль ста год дзя.

Аў тар ідэі і на ву ко вы кі раў нік пра ек та — 

А. Ляш ко віч. Укла даль ні кі — В. Ці ха на вец-

кая, Н. Са евіч, А. Ляш ко віч. Вы пуск вы дан ня 

ажыц цяў ля ец ца па за ка зе і пры фі нан са-

вай пад трым цы Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Вар та за ўва жыць, 

што му зей ная ка лек цыя — адзі ны ў кра і не 

най больш поў ны збор тво раў вы яў лен ча га 

мас тац тва, пры све ча ных асноў ным эта пам 

жыц ця і твор час ці паэ та. Аль бом-ка та лог 

зна ё міць з на цы я наль най шко лай жывапісу 

ад 20-х га доў мі ну ла га ста год дзя да су час-

нас ці. У вы дан ні зме шча ны звест кі з бія гра-

фіі на род на га пес ня ра Бе ла ру сі, з гіс то рыі 

на пі сан ня не ка то рых тво раў. Іс тот на да паў-

ня юць аль бом-ка та лог бія гра фіч ныя да вед кі 

пра мас та коў.

З грун тоў ным ус туп ным ар ты ку лам, які 

ха рак та ры зуе прын цы пы фар мі ра ван ня 

му зей най ка лек цыі, вы сту пае мас тацт ва-

знаў ца Тац ця на Бем бель. У пры ват нас ці, 

яна за ўва жае, што «мас тац кая ка лек цыя 

да па ма гае шу каць ад ка зы на пы тан ні, якія і 

за раз за ста юц ца ак ту аль ны мі: што та кое на-

цы я наль ная шко ла вы яў лен ча га мас тац тва; 

ці з'яў ля ец ца бе ла рус кая шко ла са праў ды 

са ма стой най шко лай, а не су май уплы ваў і 

не ад га лі на ван нем су се дзяў з ус хо ду, за ха-

ду, поў на чы ці поўд ня; ці змя ня ла ся сту пень 

яе са ма стой нас ці на пра ця гу та го пе ры я ду, 

што прад стаў ляе ка лек цыя, — ад на ра джэн-

ня Ку па лы да сён няш ніх дзён...».

Сот ні ра бот, прад стаў ле ных у ка та ло гу, 

па шы ра юць на ша ўяў лен не і пра бе ла рус кае 

мас тац тва, і пра са мо га Ян ку Ку па лу. Дру гі 

бе ла рус кі кла сік — Ула дзі мір Ка рат ке віч — 

ска заў пра паэ та: «Гэ ты ча ла век усім ство-

ра ным вяр нуў на ро ду год насць, год насць 

за сваё мі ну лае, сі лу жыць у сён няш нім, 

муж насць, каб гля дзець у бу ду чы ню... для 

нас, бе ла ру саў, ён адзін та кі. Ён — Ку па ла. 

І гэ тым усё ска за на».

Да на ра джэн ня аль бо ма-ка та ло га «Ян ка 

Ку па ла. Я ад пла ціў на ро ду, чым моц мая 

маг ла» пры чы ні лі ся па ра да мі, кры тыч ны-

мі за ўва га мі стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за 

мас та коў Ры гор Сіт ні ца, су пра цоў ні кі Дзяр-

жаў на га лі та ра тур на га му зея Ян кі Ку па лы 

Га лі на Ва ро на ва, Ма ры на Плаў ская, Ін га 

Це ра хо віч, а так са ма На тал ля Гер мац кая, 

Люд мі ла Ска кун, Лі дзія Ка мін ская.

І му зей, і вы да вец тва «Бе ла русь», і ўсіх, 

ка му да ра гі лёс бе ла рус кай лі та ра ту ры, 

мож на па він ша ваць з вы со кай па дзе яй — 

ства рэн нем аль бо ма, які, не су мнен на, бу дзе 

за па тра ба ва ны.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

«...Ён — Ку па ла. І гэ тым усё ска за на»

Ура джэ нец Кі раў ска га ра ё на Ма гі лёў шчы ны, 

у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны ён быў ка ман дзі-

рам звя на бам бар дзі роў шчы каў, да слу жыў ся да 

зван ня пад пал коў ні ка. А ў мір ны час ру шыў «па 

пар тый най лі ніі» ра зам з Ма шэ ра вым, ува хо дзіў у 

лік дэ пу та таў Вяр хоў на га Cавета БССР і СССР, быў 

абра ны сак ра та ром ЦК КПБ па ідэа ло гіі. На гэ тай 

па са дзе пра ца ваў 15 га доў, і «на ды ва не» 

ў яго па бы ва лі прад стаў ні кі не ад ной рэ дак цыі. 

А ў 1986 го дзе, пас ля прын цы по вай ня зго ды з та га-

час ным кі раў ніц твам — з-за не жа дан ня за моўч ваць 

маш та бы катастрофы на Чар но быль скай АЭС — ён 

пай шоў у ад стаў ку і на зі раў ужо збо ку за тым, як 

змя ня ец ца кра і на. На пя рэ дад ні Дня дру ку ўспа мі-

на мі пра Аляк санд ра КУЗЬ МІ НА — бы ло га га лоў на-

га ідэ о ла га БССР, які сяб ра ваў з мно гі мі вы дат ны мі 

прад стаў ні ка мі ін тэ лі ген цыі і шмат у чым вы зна чаў 

аб ліч ча і змест ай чын ных СМІ 1971—1986 га доў, па-

дзя лі ла ся са «Звяз дой» яго ўнуч ка На тал ля Люц ко.

З унуч кай у Раў бі чах на чэм пі я на це све ту 
па бія тло не, 1982 год.

...а та кім — сяб ры і бліз кія.

Та кім ба чы лі 
Аляк санд ра Кузь мі на 
ка ле гі і жур на ліс ты...

З жон кай Та і сай і фран та вы мі сяб ра мі, 1943 год. Пад час ра бо чай па езд кі.


