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Сё ле та пра фе сар на ве даў Бе ла русь 

пад час Дзён куль ту ры Уз бе кі ста на ў на-

шай кра і не, каб аб мер ка ваць з зем ля ка мі 

маг чы мас ці твор ча га і на ву ко ва га су пра-

цоў ніц тва. А яшчэ спраў дзіў даў нюю ма-

ру — па бы ваць на ра дзі ме баць кі. Дак лад-

ней, у Слуц кім края знаў чым му зеі, ку ды 

жон ка Сця па на Лі ха дзі еў ска га пе ра сла ла 

не ка лі па мят ныя фо та здым кі, пе ра піс ку з 

Ко ла сам, чар на ві кі вер шаў, аса біс тыя рэ-

чы і г. д. «Мне аба вяз ко ва трэ ба там усё 

сфа та гра фа ваць і па ка заць по тым сва я-

кам, інакш не зра зу ме юць: як так, быць у 

Бе ла ру сі і не з'ез дзіць на баць ка ву ма лую 

ра дзі му?»

— Па пя рэд ні раз я быў у Мін ску ў сту-

дэнц кія га ды, у 1972-м, — згад вае Ана толь 

Сця па на віч. — Та ды мы з баць кам ква та-

ра ва лі ў яго на га сяб ра, паэ та Ста ні сла ва 

Шуш ке ві ча, на ву лі цы Цнян скай... Ці за ха-

ва ла ся яна яшчэ?

— За ха ва ла ся, і на тым жа са мым 

мес цы. А як вам на огул Мінск праз 

больш чым 40 га доў?

— Ча су па ха дзіць пеш кі бы ло ня шмат, 

але ў воль ную хві лін ку я ўсё ж пра гу ляў ся. 

І ве да е це, та кое ўра жан не, што гэ та той 

са мы Мінск. У Таш кен це, ка лі пры ехаць 

сён ня і праз пяць га доў, то го рад на ўрад ці 

па зна е це, на столь кі там змя ня юц ца ву лі-

цы, і ця пер ста ро га Таш кен та на огул ня ма. 

А ў вас, на ад ва рот, гу ля еш па цэнт ры і 

су цэль ная на сталь гія, на столь кі зна ё мыя 

мес цы. Здзі ві ла, што за ста лі ся гэ тыя са-

вец кія наз вы: ву лі ца Ле ні на, Эн гель са — 

ва Уз бе кі ста не та ко га не зной дзе це.

«ДЗЕ СЯЦЬ КІ ЛО 
КА ЛА СЯ ЦІ НЫ»

— Ка жуць, што дзі ця чыя ўра жан-

ні — са мыя моц ныя. Але вы бы лі зу сім 

ма лень кім хлоп чы кам, ка лі не ста ла 

Яку ба Ко ла са, і, ма быць, яго зу сім не 

пом ні це?

— За тое я шмат чуў пра яго ад баць кі, 

сам рас пыт ваў тое-сёе, чы таў пуб лі ка цыі 

(так, у баць кі вый шаў збор нік пуб лі цыс-

тыч ных ра бот «Ра дасць су стрэч», і там 

два ар ты ку лы як раз пры све ча ныя жыц цю 

Яку ба Ко ла са ў Таш кен це) і склаў для ся бе 

парт рэт гэ та га вя лі ка га паэ та — аса біс-

ты, не па пад руч ні ках. Баць ка рас каз ваў 

пра Ко ла са як ча ла ве ка вель мі жыц ця-

ра дас на га і вя сё ла га, ня гле дзя чы ні на 

якія вы пра ба ван ні. Па чуц цё гу ма ру ён 

за хоў ваў на ват у цяж кі час вай-

ны — на прык лад, жар та ваў, што 

ў Таш кен це тэм пе ра ту ра заўж ды, 

як у бу тэль цы га рэл кі, 40 гра ду-

саў. Аль бо баць ка рас каз ваў: Ко-

лас вель мі пе ра жы ваў — і за ўсю 

род ную кра і ну, і за сяб роў, і бліз кіх, 

яму не раз да вя ло ся пе ра нес ці аса-

біс тыя тра ге дыі, — а та му вель мі 

схуд неў. Але і тут не тра ціў пры сут-

нас ці ду ху, трап на за ўва жа ю чы, маў ляў, 

«дзе сяць кі ло ка ла ся ці ны пра па ла»...

Да рэ чы, ка рыс та ю чы ся вы пад кам, ха-

чу вы пра віць не дак лад насць, якую ба чыў 

і ў бе ла рус кім, і ва ўзбе кі стан скім дру ку. 

Баць ку і Яку ба Ко ла са не ка то рыя на зы-

ва юць са курс ні ка мі, а гэ та га быць не маг-

ло, бо па між імі амаль 15 га доў роз ні цы 

ва ўзрос це — і баць ка яшчэ 16-га до вым 

юна ком тра пя таў пе рад вя лі кім паэ там, а 

па сяб ра ва лі яны знач на паз ней.

ЧЫ ТАЦЬ 
І СЛУ ХАЦЬ

— Уз бе кі стан скія ка ле гі сцвяр джа-

юць, што ва шым спец кур сам па лі та ра-

ту ры сла вян скіх кра ін сту дэн ты прос та 

за слу хоў ва юц ца. Ка го з бе ла рус кіх аў-

та раў уклю чы лі ў лек цыі і се мі на ры?

— Курс я вы бу доў ваў як мік ра гіс то рыю. 

Справа ў тым, што на Бе ла русь ад во дзі ла-

ся, зда ец ца, уся го ча ты ры га дзі ны лек цый, 

і ў гэ ты час ува хо дзіў агляд гіс то рыі бе ла-

рус кай лі та ра ту ры — праз «Та ра са на Пар-

на се», Мак сі ма Баг да но ві ча, Цёт ку я па сту-

по ва вы хо дзіў на ся рэ дзі ну ХХ ста год дзя, 

там, без умоў на, рас каз ваў пра Яку ба Ко-

ла са і Ян ку Ку па лу і на пры кан цы га ва рыў 

кры ху пра су час ных лі та ра та раў — пры-

нам сі тых, пра ка го я ве даю: Ва сіль Бы каў, 

Іван Ша мя кін і ін шыя. Пры гэ тым ста ра ўся, 

рас каз ва ю чы пра са вец кі пе ры яд, не прад-

стаў ляць аў та раў як апя валь ні каў са вец кай 

рэ ча іс нас ці, а ары ен та вац ца на са ма быт-

ную част ку іх няй твор час ці, аба пі рац ца на 

фальк лор. Так, у вы пад ку з Ян кам Ку па лам 

вы браў паэ му «Кур ган» — без умоў ны шэ-

дэўр, да та го ж на за ня тках мы спе цы яль на 

вы лу ча лі яшчэ 15 хві лін і слу ха лі фраг мен-

ты «пес ня роў скай» рок-опе ры «Гус ляр», 

на пі са най па вод ле гэ та га тво ра. Эфект ад 

спа лу чэн ня не ве ра год най му зы кі, ге ні яль-

на га тэкс ту і ге ні яль на га вы ка нан ня атрым-

лі ваў ся стап ра цэнт ны, сту дэн ты са праў ды 

слу ха лі, рас крыў шы рот...

У ма ім спец кур се лек цый і се мі на раў не 
бы ло толь кі ма ла до га па ка лен ня паэ таў 
і пісь мен ні каў, бо мне, зна хо дзя чы ся ва 
Уз бе кі ста не, цяж ка за ры ен та вац ца, хто 
ця пер най больш па пу ляр ны ў Бе ла ру сі, 
пра ка го вар та га ва рыць. З да па мо гай 
ін тэр нэ ту да ве да еш ся да лё ка не пра ўсіх, 
а афарм ляць пад піс ку на лі та ра тур на-мас-
тац кія вы дан ні — спра ва да ра гая, бо мы 
жы вём у роз ных дзяр жа вах, а та му бе ла-

рус кая лі та ра ту ра для нас ва Уз бе кі ста-

не сён ня — за меж ная. Хоць для мя не, па 

вя лі кім ра хун ку, ме на ві та яна род ная. І ў 

гэ ты пры езд я на ку піў шмат бе ла рус кіх 

лі та ра тур ных ча со пі саў, да мо віў ся з не-

ка то ры мі рэ дак та ра мі, каб атрым лі ваць 

PDF-вер сіі, так што, мяр кую, мож на бу дзе 

да поў ніць курс но вы мі ім ёна мі.

— Пад час Дзён куль ту ры Уз бе кі ста на 

шмат га ва ры лі пра ўза ем ныя пе ра кла-

ды бе ла рус кіх аў та раў на ўзбек скую і 

на ад ва рот. Аса біс та вам якіх пісь мен-

ні каў і паэ таў ці ка ва бы ло б па чы таць 
у пе ра кла дзе?

— Бе ла ру саў — усіх су час ных па пу ляр-
ных аў та раў, бо я з імі амаль не зна ё мы. 
Што да ўзбек скай лі та ра ту ры, тут так са ма 
ёсць цэ лы шэ раг ім ёнаў, вар тых ува гі і 
пе ра кла ду: кла січ ныя паэ ты ХХ ста год дзя 
Аб ду ла Ары паў, Эр кін Ва хі даў, цу доў ная 
про за Аска да Мух та ра. Ка неш не, адэ кват-
на пе ра кла даць паэ зію скла да на. Не здар-
ма яшчэ ў са вец кія ча сы ха дзі ла эпі гра ма 
«Пры ўсім пры тым, пры ўсім пры тым, пры 
ўсім пры тым, пры гэ тым Мар шак за стаў ся 

Мар ша ком, а Ро берт Бёрнс — паэ там». 

І ўсё ж уза ем ныя пе ра кла ды — спра ва 

перс пек тыў ная, якая да па мо жа лепш ве-

даць ад но ад на го. На огул ва Уз бе кі ста-

не вя лі кая ці ка васць да лі та ра ту ры: у нас 

ёсць цэ лая Алея лі та ра та раў у На цы я наль-

ным пар ку, ёсць шмат ці ка вых пом ні каў, а 

ў таш кенц кім мет ро ці не па ло ва стан цый 

ма юць лі та ра тур ныя наз вы... Та кое за ах-

воч ван не куль ту ры вель мі важ нае, і, на 

маю дум ку, каб быць са праў ды куль тур-

ным ча ла ве кам, трэ ба ве даць лі та ра ту ру 

роз ных на ро даў, а не іг на ра ваць іх з па лі-

тыч ных ці ін шых пры чын.

ПРА «СА МАСЦЬ» 
І ДРУЖ БУ 
НА РО ДАЎ

— Ваш баць ка вя до мы не толь кі як 

бе ла рус кі па эт, але і як да след чык і 

пе ра клад чык ня мец кай і фран цуз скай 

лі та ра ту ры. Вы шмат га доў ад да лі 

вы ву чэн ню лі та ра ту ры аме ры кан скай, 

пры гэ тым жы вя це і пра цу е це ў ата-

чэн ні ўз бек скай мо вы і лі та ра ту ры. Аб-

агуль ня ю чы ўвесь гэ ты лі та ра ту раз наў-

чы во пыт, якія ры сы, на ваш по гляд, 

вы зна ча юць ха рак тар бе ла рус кай лі-

та ра ту ры?

— Мне да во дзі ла ся ўдзель ні чаць у дыс-

ку сі ях на гэ ту тэ му і, у пры ват нас ці, чуць 

та кія за ўва гі: шмат га доў прай шло, а ў 

бе ла ру саў усё пар ты за ны, вай на — на-

вош та? І я ад ка заў на ступ ным чы нам: 

«Гэ та та кая ра на, якая вель мі доў га не 

за гой ва ец ца. Вы не зра зу ме е це гэ та га, 

ка лі там не жы лі аль бо не ма е це род ных 

ся род бе ла ру саў. На коль кі я ве даю, у вёс-

ках і да гэ туль рас каз ва юць, хто са сва я-

коў пар ты за ніў, а чые ро дзі чы ў па лі ца ях 

слу жы лі, хоць змя ні ла ся ўжо чац вёр тае 

па ка лен не. Праз Бе ла русь пра хо дзі лі, лі-

чы, усе су свет ныя вой ны, хто толь кі не 

тап таў гэ тую зям лю...» Та му пэў ная ту га 

і на сталь гія, улас ці выя бе ла рус кай лі та-

ра ту ры, цал кам вы тлу ма чаль ныя, бо гэ та 

ад люст ра ван не на род на га го ра. І ні чо га 

дрэн на га ў гэ тым ня ма, на ад ва рот, гэ та 

па ша на да ўсіх тых, хто за гі нуў і па цяр пеў 

у мі ну лых вой нах, якую не за ме ніць го лы 

ўра-па тры я тызм. Зга дай це тво ры Ва сі ля 

Бы ка ва — у іх ня ма гу ма ру, хі ба па ра-

трой ка «чор ных» фран та вых усме шак, бо 

вай на для яго, пісь мен ні ка-фран та ві ка, — 

бес ча ла веч ная з'я ва, дзі кун ская і аб сурд-

ная... І та му Бы каў — са праўд ная, вя лі кая 

лі та ра ту ра, як і Ян ка Ку па ла, і Якуб Ко лас. 

Я на ня даў нім ад крыц ці пом ні ка Алі шэ ру 

На ваі ў Мін ску ска заў, як гэ та цу доў на: 

лю дзі са бра лі ся ля пом ні ка вя лі ка му паэ ту 

і чы та юць вер шы, тут бу дуць чы таць На-

ваі, у Таш кен це — чы таць Ко ла са. А ка лі 

на ро ды чы та юць вер шы, яны ва я ваць не 

бу дуць, бо вай на па чы на ец ца ад ту пас ці 

і без ду хоў нас ці, не жа дан ня зра зу мець ін-

ша га. Але ў бе ла ру саў з гэ тым праб лем 

ня ма, і мно гім вар та бы ло б у вас па ву чыц-

ца пры яз нас ці ды ад кры тас ці да ін шых. 

У вас мен та лі тэт та кі — стры ма ны, спа кой-

ны, шмат у чым бліз кі да ўзбе кі стан ска га, 

і та му на шы на ро ды лёг ка сы хо дзяц ца і 

ра зу ме юць адзін ад на го.

— У ад ным з вер шаў Сця па на Лі ха-

дзі еў ска га ёсць та кія рад кі: «Жы ве ў 

Таш кен це чвэрт ку ве ку, не знае, дзе 

за кон чыць век. Ён бе ла рус па між уз-

бе каў, між бе ла ру саў ён — уз бек»... А 

кім вы ся бе ад чу ва е це — уз бек скім бе-

ла ру сам, бе ла рус кім уз бе кам?

— Сы нам свай го баць кі, — смя ец ца 

пра фе сар. — Да рэ чы, ці ве да е це, што 

ме на ві та гэ тыя сло вы, толь кі на рус кай, 

вы бі ты на ма гі ле баць кі? Мы так вы ра-

шы лі з сям' ёй, бо баць ка быў пе ра ка на-

ным ін тэр на цы я на ліс там, ён па ва жаў усе 

на ро ды. У Бе ла ру сі яго са праў ды жар там 

пра зва лі «ўзбе кам», што яму вель мі па-

да ба ла ся. А ў Таш кен це ўсе, і ўзбек скія 

паэ ты, і рус ка моў ныя ў нас до ма ся дзе лі 

за ста лом — вось гэ та і ёсць друж ба на-

ро даў у ма ім ра зу мен ні.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ПРА БАЦЬ КА ВУ СПАД ЧЫ НУ, 
БЛІЗ КА ГА КЛА СІ КА І ІН ТЭР НА ЦЫ Я НА ЛІЗМ

Су гуч чаСу гуч ча

У 30-я га ды мі ну ла га ста год дзя бе ла рус кі па эт Сця пан 

Лі ха дзі еў скі, ура джэ нец вёс кі Ба рок на Случ чы не, аб ві на ва ча ны 

ў «контр рэ ва лю цый най нац дэ маў скай дзей нас ці», быў вы сла ны 

з Бе ла ру сі ў Ка зах стан. Але і там, і ва Уз бе кі ста не, з якім звя за ны 

да лей шы лёс паэ та, ён пра цяг ваў пі саць вер шы, вы ву чаць і пе ра кла даць 

лі та ра ту ру — бе ла рус кую, рус кую, уз бек скую, фран цуз скую. 

У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны ён па сяб ра ваў з на род ным паэ там 

Бе ла ру сі Яку бам Ко ла сам, які быў эва ку і рава ны з сям' ёй у Таш кент, 

і шмат зра біў для па пу ля ры за цыі бе ла рус кай паэ зіі... А паз ней 

ці ка васць да лі та ра ту ры пе рай шла ў спад чы ну і да яго сы на. Ана толь 

ЛІ ХА ДЗІ ЕЎ СКІ — пра фе сар Уз бе кі стан ска га ўні вер сі тэ та су свет ных моў, 

док тар фі ла ла гіч ных на вук, які амаль 50 га доў пра цяг вае ся мей ную 

фі ла ла гіч ную тра ды цыю. Пры чым ро біць гэ та так па спя хо ва, што 

ле тась быў ад зна ча ны вы со кай дзяр жаў най уз на га ро дай — ор дэ нам 

«Друж ба» — за ўма ца ван не сяб роў ства, бра тэр ства і ўза ем най зго ды 

па між прад стаў ні ка мі ўсіх на цый і на род нас цяў.

«На огул ва Уз бе кі ста не вя лі кая 
ці ка васць да лі та ра ту ры: у нас 
ёсць цэ лая Алея лі та ра та раў у 
На цы я наль ным пар ку, ёсць шмат 
ці ка вых пом ні каў, а ў таш кенц кім 
мет ро ці не па ло ва стан цый ма юць 
лі та ра тур ныя наз вы...» 
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«Пэў ная ту га і на сталь гія, 
улас ці выя бе ла рус кай лі та ра ту ры, 
цал кам вы тлу ма чаль ныя, бо гэ та 
ад люст ра ван не на род на га го ра. 
І ні чо га дрэн на га ў гэ тым ня ма, 
на ад ва рот, гэ та па ша на да ўсіх тых, 
хто за гі нуў і па цяр пеў у мі ну лых 
вой нах, якую не за ме ніць го лы 
ўра-па тры я тызм».

«Ка лі на ро ды чы та юць вер шы, 
яны ва я ваць не бу дуць, бо вай на 
па чы на ец ца ад ту пас ці і без ду хоў нас ці, 
не жа дан ня зра зу мець ін ша га. 
Але ў бе ла ру саў з гэ тым праб лем 
ня ма, і мно гім вар та бы ло б 
у вас па ву чыц ца пры яз нас ці 
ды ад кры тас ці да ін шых».

Узбекістанскі прафесар з беларускімі каранямі — 
пра повязь двух народаў і літаратур


