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У ста лі цы Уз бе кі ста на 

прай шла Між на род ная 

на ву ко ва-прак тыч ная 

кан фе рэн цыя «Ак ту аль-

ныя пы тан ні па вы ву чэн ні 

і пра па ган дзе ўзбек скай 

кла січ най і су час най лі-

та ра ту ры на між на род-

ным уз роў ні». Ся род яе 

ўдзель ні каў быў і па эт, 

пра за ік з Бе ла ру сі Га над 

Чар ка зян. Ура жан ня мі 

ад таш кенц кіх су стрэч 

пісь мен нік і дзе ліц ца з 

на шы мі чы та ча мі.

— Га над Бад ры е віч, у Таш кен це, му-

сіць, па ча так жніў ня вы даў ся яшчэ бо лей 

га ра чым, чым звы чай на?.. Гэ та я мяр кую 

па жні вень скай спя ко це ў Бе ла ру сі...

— Са праў ды, вель мі го ра ча, ня звыч на 

на ват для мя не, ча ла ве ка, які вы рас на 

Каў ка зе, у Ар ме ніі. Ды ра та ва лі вя чэр няя 

пра ха ло да, цень ад дрэ ваў. Таш кент вель мі 

зя лё ны го рад. І ра та ва лі са праўд ныя сяб роў-

скія су стрэ чы, раз мо вы.

— Таш кент мож на сме ла за но сіць у 

га ра ды з бе ла рус кі мі лі та ра тур ны мі ад-

ра са мі. Ці ўда ло ся па блу каць па го ра дзе, 

ад крыць для ся бе тыя сцеж кі, які мі ў час 

Вя лі кай Ай чын най вай ны ха дзіў па ста лі-

цы Уз бе кі ста на на род ны пяс няр Бе ла ру сі 

Якуб Ко лас?.. Пра гэ та шмат на пі са на ў 

бе ла рус кім дру ку. Ды, спа дзя ю ся, і ва 

Уз бе кі ста не пра су вязь Яку ба Ко ла са з 

Таш кен там па мя та юць...

— На жаль, ма ла што ад крыў у го ра дзе, 

акра мя гас цін нас ці ўзбе каў, уз бек скіх лі та ра-

та раў, Са ю за пісь мен ні каў гэ тай цёп лай і та-

ва рыс кай у стаў лен ні да Бе ла-

ру сі кра і ны. Быў жа ў Таш кен-

це ўся го толь кі два дні. Пас ля 

яшчэ адзін дзень кан фе рэн цыі 

пра хо дзіў у Са мар кан дзе. Ад-

крыў для ся бе ста ра даў нюю 

ар хі тэк ту ру. Ура жан не са мае 

вы со кае ад зна ём ства з пом-

ні ка мі даў ні ны, як бу даў нік са 

ста жам быў прос та ў за хап-

лен ні ад май стэр ства ра мес ні-

каў, бу даў ні коў ра ней шых ста-

год дзяў. Аба вяз ко ва на пі шу 

пра су стрэ чу з Са мар кан дам 

верш. На ват на кі ды пэў ныя па-

спеў зра біць. І пра Таш кент так са ма на пі шу. 

Ужо ве даю, як бе ла ру сы да па ма га лі таш-

кент цам лік ві да ваць на ступ ствы зем ля тру су. 

Ды і ўзбе кі моц на да па маг лі эва ку і ра ва ным 

з Бе ла ру сі, Мін ска жы ха рам у час Вя лі кай 

Ай чын най вай ны. Ве даю, што дзя цей з бе ла-

рус кіх сем' яў, якія згу бі лі баць коў, пры ту лі лі 

мно гія ўзбек скія сем'і.

— Што яшчэ ста не прад ме там ва шых 

мас тац кіх по шу каў, што вы льец ца з гэ тай 
па езд кі ў ва шы но выя тво ры?

— Ха це ла ся б рас ка заць пра ву лі цу Яку-
ба Ко ла са ў Таш кен це. Ве даю, што да ві зі ту 
Прэ зі дэн та на шай кра і ны ўзбе кі рых ту юць 
і ўста ля ван не бюс та Яку ба Ко ла са... Пры-
ем на, што бе ла рус ка га пес ня ра па мя та юць. 
Між ін шым, пом нік на род на му паэ ту Бе ла-
ру сі з пры цэ лам на ўста ля ван не ў Таш кен це 
зра біў і вя до мы бе ла рус кі скульп тар Ула дзі-
мір Сла бод чы каў. Доб ра бы ло б, каб і гэ тая 
іні цы я ты ва ажыц ця ві ла ся. Да рэ чы, з Уз бе-

кі ста нам звя за ны і лё сы ін шых бе ла рус кіх 

лі та ра та раў. У час Вя лі кай Ай чын най вай ны 

ў Таш кен це жы лі і пра ца ва лі Эдзі Аг ня цвет, 

Мі хась Мо дэль. На мно гія дзе ся ці год дзі звя-

за лі сваё жыц цё з Уз бе кі ста нам кры ты кі, 

лі та ра ту раз наў цы, паэ ты, пе ра клад чы кі Ар-

кадзь Мард віл ка, Сця пан Лі ха дзі еў скі. Усе 

гэ тыя фак ты свед чаць, што мож на пі саць 

грун тоў ную ма на гра фію пра бе ла рус ка-

ўзбек скія лі та ра тур ныя су вя зі.

— Бу дзем спа дзя вац ца, што з ча сам 

яна і з'я віц ца...

— Я ра ды, што кан фе рэн цыю, у якой я 

пры маў удзел і вы сту паў з дак ла дам, пры ві та-

ла на ша бе ла рус кае Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі. 

Да рэ чы, ужо ў дні ра бо ты аў та ры тэт на га пісь-

мен ніц ка га і на ву ко ва га фо ру му гэ тае пры ві-

тан не бы ло на дру ка ва на ў не ка то рых га зе тах 

Уз бе кі ста на. На дру ка ва лі ўзбек скія га зе ты і 

грун тоў ны ар ты кул пра бе ла рус ка-ўзбек скія 

лі та ра тур ныя ста сун кі. У тэкс це згад ва ец ца 

і Зуль фія, чые кні гі ў са вец кі ад рэ зак на шай 

гіс то рыі двой чы вы хо дзі лі ў Мін ску. І сён ня 

вя лі кая паэ тэ са Зуль фія — адзін з са мых па-

ша нот ных лі та ра та раў Уз бе кі ста на.

— З кім да вя ло ся па зна ё міц ца ў час 

ра бо ты кан фе рэн цыі?

— Най перш — з уз бек скі мі пісь мен ні ка мі. 

Шмат хто з іх (у пер шую чар гу — на род ны 

пісь мен нік Уз бе кі ста на Му ха мад Алі) згад-

ваў ра ней шыя ста сун кі з бе ла рус кі мі лі та ра-

та ра мі. У пры ват нас ці, з на род ным паэ там 

Бе ла ру сі Ры го рам Ба ра ду лі ным. Ра ды, што 

па зна ё міў ся з пісь мен ні ка мі з Ка рэі — Ін гам 

Ен гам О, Та джы кі ста на — Ні зо мам Ка сі мам, 

Ін дыі — Ша хі дам Тас ле мам... Бы ла ў мя не 

доў гая гу тар ка са стар шы нёю Са ю за пісь-

мен ні каў Уз бе кі ста на Сі ра жыд дзі нам Сій і-

дам. Ён ска заў, што за про ша ны на Дзень 

бе ла рус ка га пісь мен ства ў Іва на ва. І па-

абя цаў аба вяз ко ва пры ехаць у Бе ла русь... 

Ма гу мер ка ваць, што су стрэ ча з уз бек скі мі 

ка ле га мі, тыя ўра жан ні, што я атры маў у 

Таш кен це, па спры я юць ста наў лен ню бе-

ла рус ка-ўзбек скіх лі та ра тур ных су вя зяў на 

су час ным эта пе.

Ка лі я ехаў у Таш кент, то лі та раль на пе-

рад са май па езд кай два аў та ры тэт ныя вы-

дан ні — га зе ты «Звяз да» і «Лі та ра ту ра і 

мас тац тва» на дру ка ва лі пад бор кі вер шаў 

кла сі ка ўзбек скай лі та ра ту ры Алі шэ ра На-

ваі ў пе ра кла дах Ка зі мі ра Ка мей шы. Гэ та 

ня даў няя пра ца на ша га вя до ма га паэ та і 

пе ра клад чы ка.

— Алі шэр На ваі на ра дзіў ся ў Ге ра це — 

на тэ ры то рыі су час на га Аф га ні ста на. Там 

і па мёр, па кі нуў шы, без умоў на, вя лі кі 

след у паэ зіі Ус хо ду...

— Уз бе кі вель мі ша ну юць гэ та га паэ та 

з дзяр жа вы Ці му ры даў, най яр чэй ша га кла-

сі ка цюрк скай паэ зіі, які сва ёй твор час цю 

вы клаў са праўд ны пад му рак для раз віц ця 

ўзбек скай паэ зіі, уз бек скай на цы я наль най 

лі та ра ту ры. У сва ёй твор час ці ён шмат пі саў 

пра ўзбе каў, пра ўзбек скі прос ты люд. Спа-

дзя ю ся, што пер шыя пуб лі ка цыі пе ра кла даў 

Ка зі мі ра Ка мей шы ста нуць ас но вай для бу-

ду чай бе ла рус кай кні гі Алі шэ ра На ваі.

— Вя до ма, што пер шыя пуб лі ка цыі 

пра вя лі ка га паэ та з'я ві лі ся ў Бе ла ру сі ў 

1940—1950-я га ды. Да рэ чы, пра Алі шэ-

ра На ваі пі саў у бе ла рус кім дру ку вя до-

мы ўз бек скі лі та ра тар Ай бек. На па чат ку 

1990-х у Мін ску бы ла вы да дзе на кні га 

вы бра най лі ры кі А. На ваі ў пе ра кла дах 

Ва сі ля Жу ко ві ча. Вы хо дзіць, што ў ад но-

сін бе ла рус кай і ўзбек скай лі та ра тур — 

ба га тая бія гра фія...

— І нам за ста ец ца толь кі яе пра даў жаць 

і па шы раць.

Гу та рыў Сяр гей ШЫЧ КО.

Га во ра чы аб ме ра пры-

ем ствах, якія пра во дзі лі ся ў 

рэс пуб лі цы да дзе ся ці год дзя 

БССР, нель га не спы ніц ца 

на ад ным ці ка вым да ку мен-

це, які за хоў ва ец ца ў На цыя-

наль ным ар хі ве Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. Гэ та — ка лек тыў-

ны ліст бе ла рус кіх пісь мен-

ні каў: Зміт ра Жы лу но ві ча, 

Мі ха ся Ча ро та, Ян кі Ку па лы 

і Яку ба Ко ла са, які яны на-

кі ра ва лі ў прэ зі ды ум ЦВК 

27 лі пе ня 1928 го да, ад ра-

зу пас ля аб на ро да ва ных у 

дру ку ме ра пры ем стваў да 

юбі лею рэс пуб лі кі. Ліст на-

дру ка ва ны на ма шын цы, а 

под пі сы зроб ле ны чар ні лам. 

Пры во дзім тэкст ліс та поў-

нас цю:

«Ужо мі ну ла сем га доў з 

дня смер ці ма ла до га энер-

гіч на га ба раць бі та і сяб ра 

ЦВК Сця па на Бу ла та і шэсць 

га доў з дня смер ці вя до ма-

га пра цаў ні ка па ад ра джэн ні 

бе ла рус ка га пра цоў на га на-

ро да і бе ла рус кай дзяр жаў-

нас ці сяб ра Але ся Бур бі са.

Да гэ та га ча су, ад нак, 

мы не па спе лі ўша на ваць іх 

ма гі лы, якія на ват згу бі лі ся 

на мо гіл ках. Не каль кі ра зоў 

пад ні ма ла ся пы тан не на ста-

рон ках дру ку аб па трэ бе па-

ста віць пом ні кі да ра гім нам 

та ва ры шам, а бы лая «Сек-

цыя рэ ва лю цый на га ру ху» 

пры Ін бел куль ту ўжо бы ло 

за ка за ла са мыя пом ні кі му-

ля ру. Між тым сек цыю лік ві-

да ва лі, а ўзня тае ў га зе тах 

пы тан не ні ко га не кра ну ла, 

і спра ва за цяг ну ла ся да гэ-

та га ча су.

Нам зда ец ца, што мы ўжо 

да рас лі да та го, каб умець 

ша на ваць да ра гіх нам і ўся-

му пра цоў на му на ро ду лю-

дзей, а за гэ тым па він ны 

ўзмац ніць сваё дбан не пра 

ня бож чы каў.

Вы хо дзя чы з гэ та га, мы 

про сім Прэ зі ды ум ЦВК пры-

знаць па трэ бу ў ша на ван ні 

ма гіл А. Бур бі са і С. Бу ла та 

і асіг на ваць пяць ты сяч руб-

лёў на ба ля сы і над ма гіль-

ныя ка мя ні на іх ма гі лах».

Атры маў шы гэ ты ліст ад 

вя до мых бе ла рус кіх пісь-

мен ні каў, Цэнт раль ная ка-

мі сія па пад рых тоў цы і свят-

ка ван ні 10-год дзя БССР 

ужо 2 жніў ня пра вя ла па ся-

джэн не і ўнес ла да паў нен-

не ў план ме ра пры ем стваў: 

«Зра біць па бу до вы пом ні каў 

на ма гі лах за гі ну лых ба-

раць бі тоў-рэ ва лю цы я не раў: 

Бу ла та, Бур бі са, Апан ска га і 

Даў ма на».

Дык хто ж яны та кія, гэ-

тыя ба раць бі ты, што та кое 

зра бі лі для Бе ла ру сі, ка лі на-

шы сла ву тыя пес ня ры так 

кла па ці лі ся аб уша на ван ні 

іх па мя ці? Звер нем ся да 

Эн цык ла пе дыі гіс то рыі Бе-

ла ру сі.

Бу лат Сця пан Ге ра сі ма-

віч на ра дзіў ся ў 1894 го дзе 

ў вёс цы Сла ба да Уз дзен ска-

га ра ё на. Скон чыў Мін скія 

на стаў ніц кія кур сы, ней кі 

час пра ца ваў на стаў ні кам. 

У 1916 го дзе ма бі лі за ва ны 

ў ар мію, дзе зна хо дзіў ся да 

снеж ня 1917 го да.

У час аку па цыі Бе ла ру сі 

поль скі мі вой ска мі зай маў ся 

ар га ні за цы яй пар ты зан ска-

га ру ху на Мін шчы не. Пас ля 

вы зва лен ня Мін ска ўсту піў у 

чле ны ка му ніс тыч най пар-

тыі; пра ца ваў у Мін скім гу-

берн скім ад дзе ле на род най 

асве ты. Са жніў ня 1920 го-

да — за гад чык ад дзе ла ЦК 

КП(б)Б па ра бо це ў вёс цы, 

ад на ча со ва вы кон ваў аба-

вяз кі рэ дак та ра га зе ты «Са-

вец кая Бе ла русь». Бу лат 

так са ма за сна ваў і рэ да-

га ваў га зе ту «Бел орус ская 

де рев ня».

З мая 1921 го да С. Г. Бу-

лат пра ца ваў трэ цім сак ра-

та ром ЦК КП(б)Б і за гад чы-

кам агі та цый на-пра па ган-

дысц ка га ад дзе ла.

21 лі пе ня 1921 го да ва 

ўзрос це 27 га доў Сця пан Бу-

лат не ча ка на па мёр. Яго па-

мя ці бе ла рус кія паэ ты Я. Ку-

па ла, М. Ча рот і З. Бя ду ля 

пры свя ці лі свае вер шы.

Дру гі вя до мы дзе яч бе-

ла рус ка га на цы я наль на га 

вы зва лен ча га ру ху, адзін з 

за сна валь ні каў Бе ла рус кай 

Са цы я ліс тыч най Гра ма ды 

Аляк сандр Лаў рэ на віч Бур-

біс на ра дзіў ся ў Віль ні ў 

1885 го дзе.

З лі пе ня 1921 го да — на-

мес нік на род на га ка мі са ра 

за меж ных спраў, адзін з 

ар га ні за та раў Чыр во на га 

Кры жа БССР, член ЦВК 

Бе ла ру сі.

А. Л. Бур біс вя до мы так-

са ма як да след чык гіс то рыі 

Бе ла ру сі. Ён з'яў ля ец ца аў-

та рам да сле да ван няў па 

эка на міч най геа гра фіі, гіс-

то рыі і эт на гра фіі. Бур біс — 

адзін з за сна валь ні каў бе-

ла рус ка га пра фе сій на га 

тэ ат ра, шмат ува гі ўдзя ляў 

дра ма тыч ным гурт кам, ве-

ча рам, удзель ні чаў у ра-

бо це Пер шай бе ла рус кай 

тру пы Іг на та Буй ніц ка га. 

Алесь Бур біс вы сту паў як 

ак цёр і чы таль нік вер шаў, 

рэ жы сёр, па ста віў не каль кі 

спек так ляў.

Па мёр Алесь Бур біс у 

роск ві це твор чых сіл, ка лі 

яму бы ло толь кі 36 га доў.

У ліс це пісь мен ні каў да 

ўра да рэс пуб лі кі ні чо га не 

га во рыц ца пра мес цы мо-

гі лак, дзе бы лі па ха ва ны 

Сця пан Бу лат і Алесь Бур біс 

і дзе, спа дзя ём ся, на пя рэ-

дад ні свят ка ван ня дзе ся ці-

год дзя БССР на іх ма гі лах 

бы лі ўсё ж та кі ўста ноў ле ны 

па мят ныя ка мя ні з ад па вед-

ны мі тэкс та мі.

З на дзе яй уба чыць ма гі лы 

бе ла рус кіх дзея чаў вяс ной 

гэ та га го да я на ве даў мін скія 

вай ско выя мо гіл кі, дзе ў свой 

час бы ло па ха ва на шмат вя-

до мых лю дзей. Але ад мі ніст-

ра цыя мо гі лак так са ма ні я кіх 

звес так пра па ха ван не там 

Бу ла та і Бур бі са не мае. Ня-

ма звес так пра іх па ха ван не і 

на Каль ва рый скіх мо гіл ках.

Маг чы ма, яны бы лі па ха-

ва ны на Ста ра жоў скіх мо гіл-

ках, якія за чы не ны і зруй на-

ва ны яшчэ ў пя ці дзя ся тых 

га дах мі ну ла га ста год дзя?..

Спа дзя ём ся, што не дзе 

ёсць звест кі пра лёс іх ма гіл 

і з да па мо гай гэ тай пуб лі ка цыі 

да кан ца ад кры ец ца гіс то рыя 

пра сла ву тыя ім ёны на шай 

Баць каў шчы ны, пра уша на-

ван не па мя ці якіх так кла па-

ці лі ся бе ла рус кія пісь мен ні кі.

Ге надзь БАР КУН,

гіс то рык
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Уз бе кі стан: бе ла рус кія лі та ра тур ныя ад ра сы

Ста рон кі гіс то рыіСта рон кі гіс то рыі  

«Мы ўжо да рас лі да та го, каб умець ша на ваць 
да ра гіх нам і ўся му пра цоў на му на ро ду лю дзей...»

Аб чым пра сі лі ўла ду бе ла рус кія пісь мен ні кі з на го ды 10-год дзя БССР
Згод на з па ста но вай Цэнт раль на га Вы ка наў ча га 

Ка мі тэ та Бе ла рус кай Са вец кай Са цы я ліс тыч най 

Рэс пуб лі кі ад 21 лі пе ня 1928 го да бы ла ство ра на 

Цэнт раль ная ка мі сія па пад рых тоў цы свят ка ван ня 

дзе ся ці год дзя БССР. Уз на ча ліў ка мі сію сак ра тар 

ЦВК А. І. Хац ке віч. Ка мі сіі па пад рых тоў цы свя та 

бы лі так са ма ар га ні за ва ны пры акру го вых і ра ён ных 

вы ка наў чых ка мі тэ тах і га рад скіх са ве тах. Па рас-

пра ца ва ным і за цвер джа ным Цэнт раль най ка мі сі-

яй пла не пра вя дзен ня ме ра пры ем стваў паў сюд на 

пра во дзі лі ся лек цыі па гіс то рыі ства рэн ня са вец кай 

рэс пуб лі кі, ве ча ры па мя ці за гі ну лых у ба раць бе рэ-

ва лю цы я не раў і чыр во на ар мей цаў, мас тац кія вы-

стаў кі на гіс та рыч ную тэ му. Алесь БУРБІС.

Сцяпан БУЛАТ.


