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Алі шэр На ваі, у го нар 

яко га дня мі ла дзіц ца чар го-

вая між на род ная на ву ко ва-

прак тыч ная кан фе рэн цыя ў 

ста лі цы Уз бе кі ста на — Таш-

кен це, — з ка гор ты паэ таў, 

што ра шу ча ла ма лі сце ны 

не па ра зу мен ня па між са цы-

яль ны мі кла са мі і на ро да мі. 

Зва жа ю чы на тра ды цыі гу ма-

ніз му, а пра сцей ка жу чы — 

на тра ды цыі ду хоў на га цяп ла 

і доб ра су сед ства ў стасунках 

па між пля мё на мі і сем' я мі, 

кла сік уз бек скай лі та ра ту ры 

імк нуў ся за зір нуць у бу ду чы-

ню. Сва і мі твор чы мі ад крыц-

ця мі і сва і мі дзея мі (Алі шэр 

На ваі зай маў вы со кія па са ды 

як чы ноў нік) па эт, фі ло саф, 

асвет нік, вя лі кі мас так сло ва 

да во дзіў да лю дзей улас нае 

па мкнен не зра біць свят ло і 

да бры ню, шчы расць і сум-

лен насць га лоў ным грун там 

у раз віц ці ча ла вец тва.

Алі шэр На ваі, твор часць 

яко га ся гае да нас з пят-

нац ца та га ста год дзя, і праз 

мно гія ча сі ны зай мае сваё 

па чэс нае мес ца ў гіс то рыі 

ўз бек скай лі та ра ту ры, уз бек-

скай куль ту ры і асвет ніц тва. 

Яго паэ тыч ныя рад кі — а лік 

іх ідзе на дзя сят кі ты сяч — 

і за раз хва лю юць паэ таў, 

пе ра клад чы каў. Твор часць 

Алі шэ ра На ваі па ста ян на вы-

ву ча ец ца. Мас та кі сло ва не 

толь кі ў кра і нах Ус хо ду, але 

і ва ўсім све це раз гля да юць 

паэ зію ле ген дар на га На ваі як 

кры ні цу, як шко лу твор ча га 

мыс лен ня.

Не здар ма вер шы, ру баі і 

га зе лі, паэ мы Алі шэ ра На ваі 

гу чаць на дзя сят ках моў на-

ро даў све ту. Вя лі кі па эт Ус-

хо ду ста іць упо ра вень з Ку-

па лам, Ко ла сам, Мак сі мам 

Баг да но ві чам. Спры чы ні лі ся 

як пе ра клад чы кі да паэ зіі 

ле ген дар на га твор цы мно гія 

су час ныя бе ла рус кія лі та ра-

та ры. Сён ня мы пра па ну ем 

ува зе чы та ча сло ва Алі шэ ра 

На ваі ў пе ра кла дах Ка зі мі ра 

Ка мей шы. А яшчэ ра ней пе-

ра ўва со біў паэ зію ўзбек ска га 

ша хі ра Ва сіль Жу ко віч: кні га 

А. На ваі «Лі ры ка» па ба чы ла 

свет у вы да вец тве «Мас тац-

кая лі та ра ту ра» ў 1993 го-

дзе. Ся род пе ра клад чы каў 

Алі шэ ра На ваі — і вы дат ны 

бе ла рус кі па эт Яў ген Мік ла-

шэў скі.

Праз не ка то ры час у Таш-

кен це, ін шых га ра дах гэ тай 

цэнт раль на а зі яц кай кра і ны 

прой дуць Дні Бе ла ру сі ва 

Уз бе кі ста не. Не су мнен на, 

ад гук нуц ца на гэ тую па дзею 

і пісь мен ні кі. Паэ там, пра-

за ікам ёсць што ўспом ніць, 

пры га даць. У Бе ла ру сі і Уз-

бе кі ста на за XX ста год дзе 

скла лі ся доб рыя твор чыя 

ад но сі ны. Яшчэ ў 1930-я га-

ды ўзбек скі чы тач ад крыў 

для ся бе Ян ку Ку па лу. У час 

Вя лі кай Ай чын най вай ны ў 

Таш кен це жыў Якуб Ко лас, 

які мно гія свае вер ша ва ныя 

тво ры пры свя ціў уз бек ска му 

на ро ду. З Бе ла рус сю цес на 

звя за на сла ву тая ўзбек ская 

паэ тэ са Зуль фія. Пры кла-

даў лі та ра тур най друж бы 

мож на зга даць да во лі шмат. 

І сён няш няя пуб лі ка цыя пе-

ра кла даў з паэ зіі Алі шэ ра 

На ваі — яшчэ адзін ра док у 

гэ тай ма гут най ра цэ твор ча-

га сяб роў ства.

Мі ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКІ.

Ся га ю чы ў бу ду чы ню
АЛІ ШЭР НА ВАІ

ГА ЗЕ ЛІ
* * *

Аздо біш ты свой убор чыр во ным, жоў тым,
зя лё ным —

І по лы мя спа ліць мя не — 
чыр во ным, жоў тым, зя лё ным!

У пуст цы ка хан ня май го хай свет ла за рдзее 
твой твар

І тут жа асле піць пра стор — чыр во ным, жоў тым,
зя лё ным.

У са дзе тва ёй кра сы і сам я ду шой рас квіт нею,
І вы тчац ца дзіў ны узор — чыр во ным, жоў тым,

зя лё ным.

У ма рах ма іх пра ця бе яс нее, мі лее твой твар,
І мне за сці лае па гляд — чыр во ным, жоў тым,

зя лё ным.

Ру бі на вае ві но га рыць ві на град наю грон кай,
Зя лё ная грон ка га рыць — чыр во ным, жоў тым,

зя лё ным.

Дзе бед насць — стра ка тас ці шмат, 
і кож ны бя дак свой ха лат

Спра буе ўпры го жыць даў но — 
чыр во ным, жоў тым, зя лё ным.

На вош та та бе, На ваі, кі лім упры гож ваць так яр ка:
То ж вер шы твае стра ка цяць — 

чыр во ным, жоў тым, зя лё ным!
* * *

Са лаўя па збаў це ру жы — ён не за пяе;
Не да го дзіш па пу гаю — той здзіў ляць пе ра стае.

Я ад ры ну ты та бою. Бо лем па ліць
кож ны ўздых.
Уз ды хаю і ба ю ся: мне па вет ра не стае.

Што не пла чуць мае во чы, ты не па пра кай мя не:
Даў ні жаль, што ціс не сэр ца,
слёз на гэ та не дае.

Дзень і ноч ма лю ала ха, каб па чуў мя не.
Хай усё бя рэ, што хо ча. Вус ны хай ад дасць твае.

Нім бам над тва ёй усмеш кай ноч чу 
ўспых ваў ма ты лёк.

Знік ён, воск май го ня вер'я па сту по ва ад тае.

На ваі ў рас стан ні на шым пта хам без га ло сым быў.
Не ка рай ра ба маў чан нем, бо ду ша пяе!

РУ БАІ
* * *

Сто му каў сэр цу кі ну ла рас стан не,
Ду шу раз бі ла, як стра ла, рас стан не.
Спа лі ла сэр ца мне да тла рас стан не,
І по пел вет рам за мя ло рас стан не.

* * *
Ка лі, па рваў шы пу ты, я вы рваў ся з па кут,
Я ду маў: мой спа кой і во ля тут.
Ды па ка хаў ця бе — зноў тра піў у ха мут.
Так звер — рва не ар кан, а — шыю сціс не жгут.

* * *
Хто йдзе з на ро дам — са праў ды ха док.
Ідзі з людзь мі і праў дай крок у крок.
Як шчы ра па пра кнуць — пры мі па прок.
А хва ліць хлус — каб з тро пу збіць зна рок.

* * *
Чы таю ліст твой за рад ком ра док,
Я вы ву чыў яго ўжо на зу бок.
Я ў мо ра слёз ад ра зу з ім па плыў,
Ні бы апа лы у ва ду ліс ток.

Пе ра клад Ка зі мі ра КА МЕЙ ШЫ



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У Бе ла ру сі шмат вё сак з ра мес ніц кім 

на зо вам Ган ча ры, Ган ча роў ка, Ган ча ро ва, 

але са праўд ныя ган ча ры і па сён ня жы вуць 

і пра цяг ва юць свой спрад веч ны про мы сел 

толь кі ў ад ной бе ла рус кай вёс цы — Га-

рад ная Сто лін ска га ра ё на. Глі на біт нае і 

гарш ка леп нае май стэр ства га рад нян цы 

пе ра да юць з па ка лен ня ў па ка лен не. Ля-

піць гла ды шы і зба ноч кі, гарш кі і буль ні, 

па лі ваць, аб паль ваць, ва зіць і пра да ваць 

па ўсёй акру зе — заў сёд ная спра ва га рад-

нян цаў. Вя до ма, ця пер у Га рад ной не той 

раз мах, які быў не ка лі, але яшчэ з дзя ся так 

май строў пра цуе над ган чар ны мі кру га мі, 

пых цяць ды ма мі іх нія горны для аб паль ва-

ння глі ня на га по су ду.

Каб пад тры маць са ма быт ную ра мес ніц-

кую тра ды цыю, і быў ство ра ны ган чар ны 

кір маш у са мой Га рад ной. Ён пра во дзіц ца 

адзін раз у два га ды, як пра ві ла, у апош-

ную ня дзе лю лі пе ня. На пя рэ дад ні кір ма шу 

на ба зе Цэнт ра ган чар ства адбываецца 

між на род ны пле нэр ган ча роў і ке ра міс таў 

(мы рас кажам пра гэ ты фо рум асоб на). 

Удзель ні кі пле нэ ру на свя це вы стаў ля юць 

свае тво ры і ганд лю юць імі по руч з мяс цо-

вы мі ган ча ра мі. Сё ле та кір маш прай шоў 

ужо шос ты раз. Да яго быў пры мер ка ва-

ны і юбі лей вёс кі — Га рад ной стук ну ла 

570 га доў!

Ган чар ны кір маш — брэнд не толь кі са-

мой Га рад ной і Сто лін ска га ра ё на, на огул, 

усёй Брэсц кай воб лас ці. Мо жа быць, яшчэ 

не та кі рас кру ча ны, як ін шыя рэс пуб лі кан-

скія кір ма шы-фес ты ва лі, але і па змес-

це, і па за ду ме ён са праў ды ўні каль ны, 

бо ад ра джае трады цыю і вяр тае бы лую 

сла ву ад на му з най ста ра жыт ней шых ра-

мёст ваў.

Су гуч чаСу гуч ча  

ГА РАД НАЯ — 

ГАН ЧАР НАЯ СТА ЛІ ЦА

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Больш здым каў гля дзі це на сай це zvіazda.by


