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...Яшчэ ле тась у Таш-

кен це ад кры лі пом нік кла-

сі ку бе ла рус кай лі та ра ту ры 

Яку бу Ко ла су і ад на ві лі ву лі-

цу яго імя. А лі та раль на не-

каль кі дзён та му ў ад ным са 

скве раў Мін ска з'я віў ся бюст 

вя лі ка га ўзбек ска га паэ та, 

мыс лі це ля і дзяр жаў на га 

дзея ча Алі шэ ра На ваі. І гэ та 

знач на больш, чым прос та 

дып ла ма тыч на-куль тур ныя 

рэ ве ран сы па між дзвю ма 

кра і на мі. Бо Уз бе кі стан з 

Бе ла рус сю звяз ва юць не 

толь кі га ды эва ку а цыі, якія 

Якуб Ко лас з сям' ёй пра вёў 

у Таш кен це, але і ба я выя 

подз ві гі на фран тах Вя лі кай 

Ай чын най. Больш як 500 ча-

ла век толь кі з Са мар канд-

скай воб лас ці ўдзель ні ча лі ў 

аба ро не Брэст чы ны, 32 ура-

джэн цы Уз бе кі ста на ў ба ях 

за вы зва лен не Бе ла ру сі бы-

лі ўда сто е ныя зван ня Ге роя 

Са вец ка га Са ю за; Уз бе кі-

стан жа вы ра та ваў ад го ла-

ду і смер ці звыш 1,5 міль ё-

на эва ку і ра ва ных са вец кіх 

гра ма дзян, у тым лі ку ка ля 

300 ты сяч дзя цей-сі рот з 

Бе ла ру сі, бла кад на га Ле-

нін гра да, на ват з Поль шчы 

і Іс па ніі. (Пры гэ тым — уні-

каль ны факт! — у дзі ця чыя 

да мы вы строй ва лі ся чэр гі 

ах вот ных усы на віць асі ра-

це лых дзя цей з ін шых рэс-

пуб лік і кра ін...)

Су час ны Уз бе кі стан — 

кра і на шмат на цы я наль ная 

і вель мі та ле рант ная. Мяр-

куй це са мі: аду ка цыя тут вя-

дзец ца на сямі мо вах, тэ ле- і 

ра дыё вя шчан не, дру ка ва ныя 

СМІ вы хо дзяць на 12 мо вах, 

у кра і не іс нуе 16 кан фе сій, і 

да ўсіх іх як на дзяр жаў ным, 

так і на по бы та вым уз роў ні 

ста вяц ца з ад ноль ка вай па-

ва гай і пры яз нас цю.

«На шы кра і ны ўза е ма-

дзей ні ча юць вель мі даў-

но — яшчэ ў 20—30-я га ды 

мі ну ла га ста год дзя Бе ла-

русь, як і ін шыя са вец кія 

рэс пуб лі кі, да па ма га ла 

Уз бе кі ста ну на ладж ваць 

пра мыс ло васць і эка но мі-

ку, — на га даў на круг лым 

ста ле стар шы ня ка мі тэ та 

па між на цы я наль ных зно-

сі нах і сяб роў скіх су вя зях 

з за меж ны мі кра і на мі пры 

Ка бі не це мі ніст раў Рэс пуб-

лі кі Уз бе кі стан Рус там бек 

КУР БА НАЎ. — Дру гая ма-

гут ная хва ля міг ра цыі звя-

за ная з Вя лі кай Ай чын най 

вай ной і эва ку а цы яй. Трэ цяя 

ж — з бу даў ніц твам Таш-

кенц ка га трак тар на га за во-

да, дзе пра ца ва ла мност ва 

мін чан, спе цы я ліс таў з МТЗ. 

І, вядома, Бе ла русь бліз кая і 

род ная для нас кра і на яшчэ 

і та му, што мно гія на шы 

зем ля кі скла лі га ло вы ў ба-

ях за вы зва лен не агуль най 

са вец кай Ра дзі мы. Дзя куй 

вя лі кі ўсім бе ла ру сам за 

тое, што за хоў ва е це гэ тую 

па мяць». Ён так са ма вы ка-

заў спа дзя ван не, што пас ля 

ві зі ту дэ ле га цыі ў Бе ла русь 

па поў ніц ца но вы мі кні га мі — 

пад руч ні ка мі па бе ла рус кай 

мо ве, збор ні ка мі паэ зіі і про-

зы, пе ра кла да мі бе ла рус кіх 

пісь мен ні каў — і біб лі я тэ ка, 

ство ра ная пры ка мі тэ це па 

між на цы я наль ных зно сі нах.

«Я ўпер шы ню пры ехаў 

у Бе ла русь, уба чыў ва шу 

ста лі цу і гэ ты цу доў ны му-

зей Ян кі Ку па лы. І, шчы ра 

пры зна ю ся, глы бо ка ўра жа-

ны той руп лі вас цю і ўва гай, 

з якой вы за хоў ва е це на шу 

агуль ную гіс то рыю, — за-

зна чыў рэк тар Таш кенц-

ка га дзяр жаў на га ўні вер-

сі тэ та ўзбек скай мо вы і 

лі та ра ту ры імя Алі шэ ра 

На ваі Шух рат СІ РА ДЖЫД-

ДЗІ НАЎ. — Я ад чу ваю па-

між на шы мі на ро да мі шмат 

агуль на га: наш па эт Алі шэр 

На ваі, як і бе ла рус кія паэ ты 

Ян ка Ку па ла і Якуб Ко лас, 

вы сту паў за ўма ца ван не на-

ват у са мых скла да ных умо-

вах род най мо вы і куль ту ры, 

за ха ван не на цы я наль най 

ідэн тыч нас ці...». Шух рат Сі-

ра джыд дзі наў рас ка заў, што 

ця пер пры ўні вер сі тэ це пра-

цуе Цэнтр ра сій скай куль ту-

ры, які ў пры ват нас ці зай ма-

ец ца пе ра кла дам уз бек скіх 

кла сі каў і су час ных аў та раў 

на рус кую мо ву, і на ад ва рот, 

і вы ка заў спа дзя ван не, што 

не ўза ба ве з'я віц ца ана ла гіч-

ны Цэнтр бе ла рус кай куль-

ту ры, які да па мо жа на ро дам 

дзвюх кра ін праз уза ем ныя 

пе ра кла ды стаць блі жэй 

адзін да ад на го.

«Аса біс та мне пры ем на, 

што іні цы я ты вы, з які мі вы сту-

пае на ша аб' яд нан не, амаль 

ад ра зу зна хо дзяць вод гук на 

дзяр жаў ным уз роў ні», — ска-

за ла стар шы ня Таш кенц ка-

га га рад ско га бе ла рус ка га 

на цы я наль на га цэнт ра 

«Сві та нак» Свят ла на ДУ-

ДЗЮК. Так, у 2017 го дзе 

ад ра зу знай шла пад трым-

ку ідэя ўста наў лен ня ў Таш-

кен це ме ма ры яль най дош кі 

і пом ні ка Яку бу Ко ла су, на 

чар зе — уве ка ве чан не па-

мя ці бе ла рус кай па эт кі Эдзі 

Аг ня цвет, якая так са ма жы ла 

ва Уз бе кі ста не ў эва ку а цыі, і 

пе ра клад на ўзбек скую мо ву 

паэ мы Яку ба Ко ла са «Сы мон-

му зы ка», якой споў ні ла ся ўжо 

больш чым 100 га доў.

«Ужо больш за 60 га доў 

ня ма з на мі вя лі ка га паэ та, 

але су вязь з Уз бе кі ста нам 

за хоў ва ец ца, і гэ та цу доў-

на, — пад крэс лі ла на мес нік 

ды рэк та ра Дзяр жаў на га 

лі та ра тур на-ме ма ры яль-

на га му зея Яку ба Ко ла са 

На стас ся ТРА ФІМ ЧЫК. — 

Хоць з Таш кен там звя за ныя 

да во лі тра гіч ныя ста рон кі ў 

жыц ці паэ та, але ён за ха ваў 

над звы чай цёп лыя ўспа мі ны 

пра со неч ную кра і ну, якая 

вы ра та ва ла жыц цё яго най 

сям'і і па да ры ла сяб роў ства 
з уз бек скі мі паэ та мі, ён 
пры свя ціў ня ма ла вер шаў 
Уз бе кі ста ну і да кан ца сва іх 
дзён з цеп лы нёй і ўдзяч нас-
цю згад ваў пра ве дзе ны там 
час. Та му вель мі важ на, што 

і сён ня пра цяг ва юц ца іні цыя -

ты вы, звя за ныя з пе ра кла-

дам тво раў Яку ба Ко ла са на 

ўзбек скую мо ву».

«Мы ва Уз бе кі ста не вель-

мі лю бім і ша ну ем як Яку ба 

Ко ла са, так і ін шых бе ла-

рус кіх паэ таў і пісь мен ні каў, 

з твор час цю якіх зна ё мыя 

яшчэ са шко лы, — за пэў ніў 

стар шы ня Са ю за пісь мен-

ні каў Уз бе кі ста на, на род-

ны па эт Сі ра джыд дзін 

СА ІДАЎ. — Але ад на рэч — 

ве даць адзін пра ад на го на 

ад лег лас ці, а ін шая — су-

стрэц ца во чы ў во чы, аб-

мер ка ваць шля хі су пра цоў-

ніц тва і су мес ныя пла ны. 

А я ўпэў не ны, што іх бу дзе 

шмат, бо Мінск і Таш кент ця-

пер вель мі бліз ка: наш вя лі кі 

па эт Алі шэр На ваі на веч на 

«пра пі саў ся» ў Мін ску».

Стар шы ня Ака дэ міі мас-

тац тваў Уз бе кі ста на Акмал 

НУ РЫД ДЗІ НАЎ і кі раў нік 

Са ю за мас та коў Бе ла ру сі 

Ры гор СІТ НІ ЦА ў пра цяг тэ-

мы ад на душ на па га дзі лі ся, 

што плён нае су пра цоў ніц тва 

ў га лі не лі та ра ту ры трэ ба 

па шы раць і на ін шыя сфе ры 

куль ту ры. «Я вель мі ха цеў 

бы па пра ца ваць з ва шы мі 

мас та ка мі і па ка заць ім не 

толь кі ста лі цу, але так са ма 

ін шыя рэ гі ё ны Уз бе кі ста на, 

зра біць су мес ную вы стаў ку 

ў Таш кен це, а так са ма пры-

вез ці твор чую дэ ле га цыю ў 

Бе ла русь, бо нам ёсць ча му 

па ву чыц ца — на прык лад, у 

га лі не скульп ту ры, лі цей най 

шко лы, якая ў вас цу доў на 

за ха ва ла ся», — ска заў Ак-

мал Ну рыд дзі наў.

Кан крэт ныя пра па но вы 

па су пра цоў ніц тве пры вёз 

на гіс та рыч ную ра дзі му і 

пра фе сар ка фед ры рус-

кай мо вы і лі та ра ту ры 

Уз бек ска га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та су свет ных 

моў Ана толь ЛІ ХА ДЗІ ЕЎ-

СКІ (да рэ чы, сын бе ла рус-

ка га паэ та і пе ра клад чы ка 

Сця па на Лі ха дзі еў ска га, які 

знач ную част ку жыц ця пра-

вёў ва Уз бе кі ста не) — маг-

чы ма, не ўза ба ве да мо ву аб 

су пра цоў ніц тве ў га лі не фі-

ла ло гіі пад пі шуць Уз бек скі 

ўні вер сі тэт су свет ных моў і 

Бел дзярж уні вер сі тэт. Акра-

мя та го, Ана толь Сця па на віч 

прэ зен та ваў ка ле гам свае 

рас пра цоў кі — спец курс лек-

цый і се мі на раў «Лі та ра ту ра 

сла вян скіх на ро даў», на леж-

нае мес ца ў якім зай ма юць 

бе ла рус кія паэ ты і пісь мен-

ні кі, і вы ка заў упэў не насць, 

што ў не да лё кай бу ду чы ні 

гэ ты курс бу дзе па шы ра ны і 

да поў не ны ім ёна мі су час ных 

бе ла рус кіх лі та ра та раў.

Пад час су стрэ чы, на-

ту раль на, гу ча лі не толь кі 

раз ва жан ні і прак тыч ныя 

пра па но вы аб су пра цоў ніц-

тве, але і вер шы на роз ных 

мо вах — уз бек скай, рус кай 

і бе ла рус кай — у вы ка нан ні 

паэ та, пуб лі цыс та, тэ ле вя ду-

ча га На ву ма Галь пя ро ві ча, 

ма ла дой уз бек скай па эт кі 

Ма лі кі Абі да вай, праў нуч кі 

на род на га паэ та Бе ла ру сі 

Яку ба Ко ла са і су пра цоў-

ні цы ад най мен на га лі та-

ра тур на га му зея Ва сі лі ны 

Міц ке віч. Так са ма на круг-

лым ста ле прэ зен та ва лі кні-

гу «Пе ра мо га ад на на ўсіх. 

Бе ла русь—Уз бе кі стан». 

Яна рас каз вае пра подз ві гі 

ўзбе кі стан цаў, якія зма га лі-

ся ў га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны з ня мец ка-фа шысц кі-

мі за хоп ні ка мі на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі, і з'яў ля ец ца част-

кай маш таб най кніж най се-

рыі «Бе ла русь па мя тае: у 

імя жыц ця і мі ру».

«Звыш ты ся чы ім ёнаў 

ура джэн цаў Уз бе кі ста на, 

якія за гі ну лі на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі ў 1941—1944 га-

дах, нам уда ло ся ўста на-

віць і ўнес ці ў спіс па мя ці. 

Да след чая ра бо та ў ар хі вах, 

пе ра піс ка са сва я ка мі за гі-

ну лых сал дат пра цяг ва ец ца, 

не ка то рыя сак рэт ныя ма тэ-

ры я лы ця пер рас кры ва юц-

ца, та му, мяр кую, спіс яшчэ 

бу дзе да поў не ны», — ад зна-

чыў ды рэк тар вы да вец тва 

«Бе ла рус кая Эн цык ла пе-

дыя імя Пет ру ся Броў кі» 

Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ. 

Акра мя та го, рых ту ец ца да 

вы дан ня ў 2020 го дзе су мес-

ны пра ект Ін сты ту таў гіс то-

рыі Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на, 

пры све ча ны ўзбе кам і ўра-

джэн цам Уз бе кі ста на, якія 

вы зва ля лі Бе ла русь і на блі-

жа лі агуль ную Пе ра мо гу.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та 

Кан стан ці на ДРО БА ВА.

Сім ва лы друж бы: у жніў ні 2018 го да 
ў Таш кен це ўра чыс та ад кры лі пом нік 
бе ла рус ка му паэ ту Яку бу Ко ла су, 

які зна хо дзіў ся з сям' ёй ва Уз бе кі ста не 
ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
а сё ле та адзін са скве раў Мін ска 

ўпры го жыў бюст-пом нік ге ні яль на га 
паэ та і гу ма ніс та, за сна валь ні ка 

ўзбек скай лі та ра ту ры Алі шэ ра На ваі.

АГУЛЬ НАЯ ПА МЯЦЬ — 
І НІ Я КІХ ЦЯЖ КАС ЦЯЎ ПЕ РА КЛА ДУ

Фо та Бел ТА.

У ме жах Дзён куль ту ры Уз бе кі ста на ў Бе ла ру сі ад-

быў ся круг лы стол, пры све ча ны лі та ра тур ным су-

вя зям і на огул куль тур на му су пра цоў ніц тву дзвюх 

кра ін. Ар га ні за та ра мі су стрэ чы твор чай і на ву ко вай 

ін тэ лі ген цыі вы сту пі лі Дзяр жаў ны лі та ра тур ны му-

зей Ян кі Ку па лы, Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі, 

па соль ства Рэс пуб лі кі Уз бе кі стан у Рэс пуб лі цы Бе-

ла русь і Вы да вец кі дом «Звяз да».


