
Вячаслаў Рагойша

ШЛЯХ  ДА  БДУ  ПАЧАЎСЯ  З ХАТЫ   
НА  ПЛЯЦЫ  ВОЛІ

Гэты будынак стаіць у Ракаве на колішнім пляцы Волі, цяперашняй 
плошчы Свабоды. Да яго часцей імкнуцца мае думкі, горнецца душа, чым 
да тых, таксама шчымліва-свойскіх, пакойчыкаў у студэнцкім, а затым ас-
піранцкім інтэрнатах Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта або да сённяш-
няй мінскай, з усімі выгодамі, кватэры, хоць у іх я пражыў разоў у шэсць 
даўжэй, чым у сценах бацькоўскай хаты. Кожны адпачынак, а па магчымасці 
і кожнае свята я стараюся прабавіць у родным кутку, балазе ад стольнага 
Мінска ён зусім недалёка…

Асацыяцыі, што непарыўна лучаць мяне з родным кутом і роднай ра-
каўскай хатай, звязаны з двума галоўнымі паняццямі: падзеі і людзі, людзі і 
падзеі. Зразумела, тое і другое было і ў дзвюх папярэдніх – яшчэ дзедаўскіх – 
хатах, у якіх мне давялося пражыць тры ваенныя і тры паваенныя гады: 
адпаведна ў партызанскай налібоцка-пушчанскай вёсачцы Круплі Іўеўскага 
раёна (там я разам з маці хаваўся ад немцаў у хаце дзеда Антося) і ў Пярэ-
жарах каля Ракава (у хаце другога дзеда, Іосіфа). Але з тых часоў помніцца 
мала, хіба што слодыч партызанскага цукру, які прыносілі маладыя хлопцы 
са стрэльбамі (у тым ліку, як потым выявілася, будучы вядомы пісьменнік 
Валянцін Тарас), ці – пазней, у Пярэжарах, – страшэнны боль падчас стрыжкі 
валасоў нейкай сапсаванай трафейнай машынкай, якую бацька захапіў пры 
дэмабілізацыі з фронту. Дый тыя хаты ўсё ж былі не свае, не маімі бацькамі 
зробленыя, не з маім садам…

Помню бацькоўскую хату яшчэ зрубам, які ўзводзілі ў паваенных 1947–
1948 гг. на жудасным пагарэлішчы. Ракаў – прыгожае заходнебеларускае 
прыгранічнае мястэчка з багатай гісторыяй і культурай (яго воблік выразна 
зафіксаваны ў рамане польскага пісьменніка Сяргея Пясецкага «Каханак 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Вячаслаў Рагойша  •  7 

Вялікай Мядзведзіцы») – быў тады суцэльнай выжарынай. У Ракаве і яго 
ваколіцах у 1944 г. замыкалася адна са знакамітых аперацый Савецкай арміі 
па разгроме нямецка-фашысцкіх войск «Мінскі кацёл». Былі вынішчаны 
ледзь не ўсе 30 вуліц паселішча. На шчасце, ні бомбы, ні снарады, ні ўсёпа-
глынальны агонь не зачапілі два самыя велічныя мураваныя будынкі – царк ву 
і касцёл. Усе нашы дзіцячыя гульні-забавы праходзілі затым на папялішчах, 
парослых палыновымі джунглямі, у сутарэннях, абгарэлых танках (пяці 
нямецкіх і двух савецкіх), якія здолелі парэзаць на металалом толькі ў сярэ-
дзіне 1950-х гг., у шкілетах машын, здаравенных нямецкіх цягачоў… Мы 
ладзілі свае «партызанскія зямлянкі» ў паўразбураных скляпах, шукалі і 
потым узрывалі міны і снарады (некаторым маім старэйшым сябрам гэта 
каштавала жыцця), здабывалі і здавалі на прыёмныя пункты каляровыя 
металы і волава (яно за мілую душу ішло на мясцовую ганчарню для кафель-
най палітуры), гулялі ў вайну – наступалі вуліца на вуліцу, прычым нярэдка 
выкарыстоўвалі (пакуль дарослыя не спынілі такія «гульні») і сапраўдную 
зброю… 

Увогуле, доўгі час пасля вайны, па сутнасці, усе мае школьныя гады 
(1948–1958), быт, нават увесь лад жыцця «браткоў-ракаўцаў» у значнай 
ступені вызначаліся мінулай вайной. У нас дома, напрыклад, яслямі для 
каровы служыў агромністы балотнік нямецкага цягача, куры пілі ваду з 
вайсковай каскі, дзверы зашчэпліваліся кантовым рускім штыком, а ваза для 
кветак была з меднай снараднай гільзы. Дзеці гулялі ў «нашых і немцаў». 
Для вучняў «пайсці ў партызаны» азначала незаўважна збегчы з урокаў. 
Дзіцячы фальклор узбагаціўся адмысловымі вершыкамі накшталт такога: 
«Што немцы курылі? “Прыбой”. // Чым харчаваліся? Рыбай. // Што немцы 
хацелі? Бой. // Як яны крычалі? Ой!!!»

Ракаў паволі адбудоўваўся. Да нашай хаты, што напачатку стаяла як 
наводшыбе (уцалелыя даваенныя будынкі, у тым ліку найбліжэйшая су-
седка – царква, былі за 200–300 метраў), паступова пачалі прымошчвацца 
ў падсуседзі ракаўскія пагарэльцы, ваколічныя хутаране (іх, асабліва пасля 
калектывізацыі ў 1949 г., прымусова ссялялі ў большыя паселішчы), жыхары 
бліжэйшых вёсак. За нейкія 10–15 гадоў чатырохкутны пляц Волі ў цэнтры 
мястэчка амаль цалкам забудаваўся, а яшчэ за дзесяцігоддзе з яго сарцавіны 
прыбралі рэшткі ранейшых мураванак і на іх месцы калектыўна пасадзілі 
сквер. У сямейным архіве захаваўся здымак: глыбокай восенню 1967 г., за 
некалькі дзён да нашага вяселля, мы з Таццянай Вячаславаўнай Кабржыцкай 
садзім маладыя таполі. Глянеш на здымак – і сэрца соладка зашчыміць, калі 
прыгадаем і тое «мерапрыемства» (а яно, як пісала раённая газета, ладзілася 
«да знамянальнай падзеі – 50-годдзя Вялікага Кастрычніка»), і тое наша, 
ужо даўняе, «вяселле веку», якое ў кнізе «Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра 
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Караткевіча» апісаў Адам Мальдзіс. Вяселле, якое мы не маглі не справіць 
у бацькоўскай ракаўскай хаце паводле ўсіх народных звычаяў…

Аднак пра само вяселле крыху пазней. Вернемся назад, у нялёгкі пас-
ляваенны час. Прыйшоўшы з фронту (з немцамі яшчэ змагаліся два родныя 
бацькавы браты; адзін з іх, Іван, загінуў ва Усходняй Прусіі), бацька атрымаў 
пасаду старшыні Выганіцкага сельскага савета. Ды наступіў 1949 год, калі 
распачаліся па-сталінску рашучае і шырокае наступленне на аднаасобныя 
гаспадаркі, фарсіраванае стварэнне калгасаў ва ўсёй былой Заходняй Бела-
русі. У хату на пляцы Волі зачасціла начальства з Радашковіч (Ракаў увахо-
дзіў у склад Радашковіцкага раёна ажно да скасавання апошняга ў 1960 г.). 
Пачалі ўгаворваць бацьку стварыць і ачоліць мясцовы калгас. Як я сёння 
разумею, разлік начальства быў слушны. Бацька мой, Пётр Іосіфавіч, быў 
на той час чалавекам даволі адукаваным. Скончыў пры Польшчы амаль усё, 
што мог тады скончыць селянін-беларус: сямігадовую ракаўскую «школу 
паўшэхну» (пачатковую школу), а таксама «школу ральнічу» (сельскагаспа-
дарчую школу накшталт цяперашняга сельгастэхнікума) у Лаздунах (сёння 
вёска ў Іўеўскім раёне) і аказаўся лепшым вучнем. І пасля яе заканчэння, 
нягледзячы на праваслаўнае веравызнанне, яго пакінулі ў ёй кіраваць школь-
най гаспадаркай. Калі ж прыйшлі, як у нас кажуць, «тыя Саветы», школь-
ную доследную гаспадарку (а там, апрача вялікай плошчы ворнай зямлі, 
былі фермы з рознай жывёлай, вялікая пасека, агарод) не сталі дзяліць між 
сялянамі, а на яе аснове стварылі ці не першы ў Заходняй Беларусі калгас. 
І бацьку – як адукаванага прафесіянала, чалавека з «працоўнага класа» – 
паставілі яго старшынёй. 

І вось – прапанова ўзначаліць новы калгас… Чалавек увогуле мяккі, 
бацька пасля некалькіх «выклікаў на дыван» гатовы быў пагадзіцца, тым 
больш што мы ўжо перабраліся ў ракаўскую хату (хоць і недабудаваную), 
праца была на месцы, а не за чатыры кіламетры, як у Выганічах. Аднак 
раптам востра заўпарцілася маці: «Не згаджайся! Кругом па лясах розныя 
банды ходзяць, заб’юць, дзіця асіроцяць». І бацька «даў у хамут». Прыехалі 
супрацоўнікі НКУС, нават сталі пагражаць. Ды маці сваё: «Разводзьце нас, 
усё роўна мужа заб’юць, дзіця сіратою застанецца. Развядзіце і тады рабіце 
з ім што хочаце…» І аб’явіла бестэрміновую галадоўку… 

Помню, бацька сам даіў і выганяў у поле карову, карміў свіней, курэй, 
увіхаўся ў хаце, ездзіў на ровары на працу, а маці ўсё ляжала на ложку і ні 
з кім не гаварыла. Розныя начальнікі, у тым ліку і нкусаўцы, колькі разоў 
прыязджалі, угаворвалі, страшылі. А пасля махнулі рукой («Што ты зробіш 
з упартай бабай!»), знайшлі на пасаду старшыні малапісьменнага, але ра-
шучага былога партызана Кульшу. Бацьку ж прапанавалі пасаду калгаснага 
рахункавода. Маці хоць з неахвотай, але ўсё ж з гэтай пасадай пагадзілася 
(усё-такі не першая асоба ў калгасе) і скончыла сваю галадоўку... 
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Калі я пазней у ракаўскай сярэдняй школе вывучаў «Узнятую цаліну» 
Міхаіла Шолахава, не раз адзначаў: дык і ў нас тое самае было! І бясконцыя 
сходы – з крыкам, плачам, а часам з вострымі кепікамі мясцовых дзядоў 
Шчукароў, і запісванне ў калгас з дапамогай «бізуна і перніка», і вялікія 
чалавечыя крыўды, і маленькія людскія радасці… Усё гэта я мог непасрэдна 
назіраць, бо калгасную кантору ніхто з ракаўцаў, як аказалася, не захацеў 
пусціць у сваю хату (баяліся, што саму хату «бандыты» спаляць) і кантора 
ажно да сярэдзіны 1950-х гг. месцілася ў нас у невялікім пакойчыку. Сёння 
пра такое, магчыма, і не асабліва цікава апавядаць, аднак жа гэта – частка 
не толькі маёй асабістай біяграфіі, але і гісторыі маіх землякоў. А з гісторыі, 
як з той песні, слова не выкінеш.

Вышэй я згадаў вяселле ў бацькоўскай хаце. Адбылося яно ўвосень 
1967 г., пасля таго, як я ўжо скончыў філалагічны факультэт БДУ і аспіран-
туру пры ім, год адслужыў гранатамётчыкам у Савецкай арміі, абараніў 
у чэрвені таго ж года кандыдацкую дысертацыю і з верасня распачаў вы-
кладчыцкую працу ў БДУ. Вяселле ўспамінаецца найперш у сувязі з тымі 
людзьмі, якія ледзь не тыдзень гасцявалі ў нас, а значыць – сталі не чужымі і 
ў хаце на пляцы Волі. Ніколі да гэтага хата (хоць і месцілася ў ёй былая кал-
гасная кантора) не бачыла разам столькі людзей увогуле і такіх знакамітых 
у прыватнасці, ніколі не чула такой музыкі (мясцовы аркестр складаўся з 
баяна, бубна, цымбалаў, скрыпкі і флейты), такіх спеваў (рэй у іх, вядома, 
вёў бацька маладой – оперны спявак, заслужаны артыст Украіны Вячаслаў 
Кабржыцкі), такіх тостаў (празаічных, вершаваных, музычна-песенных). 
Сярод больш чым ста вясельнікаў (родзічы, суседзі, бацькавы таварышы 
па рабоце) вылучаліся госці з Мінска – у асноўным мае сябры і калегі па 
працы на тагачаснай славутай кафедры беларускай літаратуры БДУ. Над 
усімі галасамі лунаў гучны бас свата – загадчыка кафедры і навуковага 
кіраўніка маёй дысертацыі Міхася Рыгоравіча Ларчанкі. Яму нястомна 
дапамагаў другі вопытны сват – сусед і сваяк, школьны настаўнік гісторыі 
і вядомы краязнавец Васіль Пятровіч Налецкі. Захоўваючы ўсе народныя 
традыцыі (парадак віншавання маладых, дзяльба караваю і інш.), яны давалі 
слова родзічам і сябрам як з беларускага, так і з украінскага боку. Маладая 
ж была ўкраінка, са старажытнага і слаўнага горада Львова. Як сёння чую 
зычлівыя галасы многіх людзей (большасці з іх, на жаль, ужо няма ў жывых): 
бацькоў – Пятра Іосіфавіча і Валянціны Антонаўны, родных цётак – Надзі 
і Шуры, родных дзядзькаў – Антося і Рыгора, маіх стрыечных сясцёр і 
братоў, а таксама Вячаслава Апанасавіча і Клаўдзіі Васільеўны – бацькоў 
маладой – і яе малодшага брата Усевалада. Слова бралі Леанід Акаловіч, 
Надзея Батурыцкая, Ніл Гілевіч і яго жонка Ніна Іванаўна, Аляксей Зяневіч 
і яго жонка Зінаіда Аляксееўна, Алег Лойка і яго жонка Лідзія Іванаўна, 
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Фёдар Мазура, Адам Мальдзіс і яго жонка Марыя Карлаўна, Сяргей Панізнік, 
Мікола Пашкевіч, Мікола Прашковіч, Валянцін Рабкевіч, Пятро Рогач, Янка 
Саламевіч, Язэп Семяжон, Генадзь Шупенька, Фёдар Янкоўскі і яго жонка 
Серафіма Андрэеўна… У кожнага, хто хоць крыху знаёмы з беларускай 
навукай і культурай, гэтыя імёны выклічуць належныя асацыяцыі.

Усеагульную ўвагу сваімі досціпамі і частым залівістым смехам пры-
цягваў да сябе высокі, прыгожы, выкшталцоны Уладзімір Караткевіч. Наша 
з Таццянай вяселле, апрача ўсяго, ён выкарыстаў і для прадстаўлення сваім 
сябрам Валянціны Браніславаўны – яго будучай жонкі, тагачаснай выклад-
чыцы гісторыі Брэсцкага педінстытута, з якой ён пазнаёміўся літаральна 
тыдні за два перад тым на літаратурным вечары ў Брэсце. Калі яму далі 
слова для віншавання, Валодзя ўстаў і зычным, добра пастаўленым голасам 
артыстычна зачытаў «Эпіталаму Таццяне і Славе»:

Кахання Бог у светлай сіле
Сядзіць між нас. Я п’ю нагбом
За вас: прыгожых, добрых, мілых,
За ваш стары і новы дом. 

Да схілу дзён сваіх астанніх
Мы вам сябры. Няхай жыве
Наш гонар: Слава і Таццяна,
Сябры ад сёння і – навек.

Малю аб вечным і адзіным:
Хай будзе шчасны на вякі
Шлюб Беларусі і Ўкраіны,
Шлюб Львова й Іслачы-ракі.

Эпіталама (наколькі мне вядома, гэта першая эпіталама ў сучаснай 
беларускай паэзіі) была акуратным караткевічаўскім почыркам напісана на 
белым аркушы паперы, пад ёй стаяла: «8 лістапада 1967 года». Уладзімір 
Караткевіч пры ўсіх распісаўся пад ёй і пусціў «па крузе» для подпісу іншым 
гасцям. Многія ахвотна падпісваліся, але некаторыя (у асноўным бацькавы 
саслужыўцы) адмаўляліся – баяліся мець дачыненне да «калектыўных заяў». 
Гэта выклікала смех, жарты, кепікі…

«Вяселле веку» памятнае яшчэ і тым, што для асобных гасцей яно стала 
пачаткам рэгулярнага наведвання Ракава і ўсёй Валожыншчыны. Калі, ска-
жам, прафесар і пісьменнік Фёдар Янкоўскі, былы партызанскі разведчык 
і заядлы рыбак, і да вяселля як свае пяць пальцаў ведаў не толькі Ракаў, 
але і кожны глыбокі вір на Іслачы, то Караткевіч у мой родны кут прыехаў 
упершыню. Але з таго часу ён так палюбіў гэту мясціну, што па-сяброўску 
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заглядваў сюды неаднойчы, нават намерваўся набыць лецішча ў ваколіцах 
Ракава. І Караткевіча, і Лойку, і некаторых іншых удзельнікаў вяселля я 
пасля вазіў на сваіх «жыгулях» у недалёкую марцінкевічаўскую Люцінку, у 
Івянец да народнага мастака Апалінарыя Пупко. Мы завітвалі ў Вішнева да 
паэта Пятра Бітэля і славутага ксяндза, перакладчыка Бібліі на беларускую 
мову Уладзіслава Чарняўскага, заязджалі ў Багданава на магілу Фердынанда 
Рушчыца, наведвалі Гальшаны (ці не тады ў Караткевіча выспела задума 
і назва рамана «Чорны замак Альшанскі»?). І калі праз колькі гадоў на 
адным з пісьменніцкіх сходаў вырашалася пытанне пра месца будаўніцтва 
новага Дома творчасці пісьменнікаў (варыянтаў было не менш за дзясятак), 
пераважыла мая прапанова – каля Ракава, у немалой ступені дзякуючы пад-
трымцы тых, хто ўжо пазнаёміўся з гэтымі цудоўнымі мясцінамі…

Дом творчасці «Іслач» імя В. Дуніна-Марцінкевіча адчыніў свае дзверы 
восенню 1986 г. Ён гасцінна сустракаў як беларускіх пісьменнікаў, так і 
майстроў мастацкага слова з усяго Савецкага Саюза і некаторых замежных 
краін, што ахвотна прыязджалі сюды плённа папрацаваць і добра адпа-
чыць. У ракаўскую хату на пляцы Волі «на аганёк» сталі завітваць не толькі 
мінчукі, але і масквічы і ленінградцы, кіяўляне і землякі Таццяны Вячасла-
ваўны – львавяне… Некалькі разоў прыязджаў у Дом творчасці Раман Луб-
кіўскі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Украіны імя Тараса Шаўчэнкі, выдатны 
перакладчык і прапагандыст беларускай літаратуры. Кожны раз, вядома, ён 
быў жаданым госцем і ў хаце на пляцы Волі. Аднойчы пісьменнік завітаў 
сюды са славутым украінскім паэтам, Героем Украіны Дмытром Паўлычкам. 
У «Іслачы» любіў працаваць і вядомы майстар украінскай гістарычнай прозы 
Раман Іванычук, сябар нашага У. Караткевіча. Тут ён, у прыватнасці, пісаў 
раман «Бо вайна – вайною» (1989) – пра падзеі, што адбываліся ў Галіцыі 
падчас Першай сусветнай вайны. Недзе ў 1988 г., у час адной з сяброўскіх 
сустрэч у маёй бацькоўскай хаце ў Ракаве, пісьменнік, прыгадваючы Карат-
кевіча (тады ўжо нябожчыка), згадаў і колішнюю «Валодзеву просьбу» – 
напісаць што-небудзь і пра беларускую гісторыю. Я тут жа ўспомніў, што 
на Румынскім фронце якраз у час, калі разгортваецца дзеянне рамана «Бо 
вайна – вайною», знаходзіўся паручнік Міцкевіч – Якуб Колас. Такім чынам 
беларускі паэт мог стаць хоць эпізадычным персанажам твора. Р. Іванычук 
ухапіўся за гэту ідэю, папрасіў даць яму пачытаць тагачасныя творы пес-
няра. Да твораў Якуба Коласа я далучыў і кніжку Сяргея Палуяна «Лісты ў 
будучыню», якую мы з Таццянай Кабржыцкай незадоўга да таго выпусцілі 
ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Зразумела, з належнымі каментары-
ямі: пра сувязь Палуяна з Украінай, пра яго актыўны ўдзел ва ўкраінскім 
друку… І вось праз нейкі час Іванычук даслаў урывак з рамана, які ён назваў 
«Паручнік Міцкевіч». З урыўка як жывы паўстаў рэальны вобраз Кастуся 
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Міцкевіча – Якуба Коласа, якога на пачатку стагоддзя ваенны лёс закінуў 
у Галічыну, пад самую Румынію. Па дарозе паручнік Міцкевіч захварэў на 
жаўтуху, апынуўся – ужо воляю пісьменніка Іванычука – у адным гуцульскім 
сяле, дзе яго выхадзілі мясцовыя настаўнікі... Пазней аповед «Паручнік 
Міцкевіч» я пераклаў на беларускую мову і надрукаваў у газеце «Літаратура 
і мастацтва» (29 мая 1989 г.).

З часу «вяселля веку» палюбіў Ракаўскую зямлю і ўвогуле Беларусь 
і беларусаў мой цесць, тагачасны вядучы тэнар Львоўскага дзяржаўнага 
тэатра оперы і балета імя Саламеі Крушальніцкай (тады – імя Івана Франко) 
і адначасова загадчык кафедры сольных спеваў Львоўскай кансерваторыі 
Вячаслаў Кабржыцкі. Як і цешча Клаўдзія Васільеўна. Карэнная сібірачка, 
стрыечная бабка вядомага кінарэжысёра Сяргея Бадрова-старэйшага, яна 
з часам вывучыла беларускую мову і стала самым зацікаўленым чытачом 
публікацый «любімага зяця». Цесць і цешча кожны год летавалі ў Ракаве. 
Сюды ж да сваіх лепшых сяброў яшчэ па Львове часта завітваў з Мінска 
народны артыст СССР і Украіны Яраслаў Вашчак, у той час галоўны дыры-
жор і мастацкі кіраўнік Дзяржаўнага Вялікага акадэмічнага тэатра оперы 
і балета Беларусі. Бывала, у радасным ці прыгнечаным настроі ён імчаў у 
Ракаў на сваёй легкавушцы не толькі ў выхадныя дні, але нярэдка і адразу 
пасля вячэрніх спектакляў, захапіўшы з сабой каго-небудзь з беларускіх 
артыстаў ці вядомых гастралёраў. Успаміналі мінулае, агульныя радасці 
і дасягненні. Цесць прыгадваў асобныя цікавыя моманты ў падрыхтоў-
цы і выкананні сваіх самых любімых оперных партый – Ёнтака («Галька» 
С. Манюшкі), Германа («Пікавая дама» П. Чайкоўскага), Фаўста («Фаўст» 
Ш. Гуно), Каварадосі («Тоска» Дж. Пучыні), Пятра («Наталка-Палтаўка» 
М. Лысенкі), Міколы Задарожнага («Украдзенае шчасце» Ю. Мейтуса)… 
Яраслаў Вашчак расказваў пра новыя пастаноўкі на галоўнай беларускай 
опернай сцэне, пра надзвычай паспяховыя гастролі беларускага опернага 
тэатра на сцэне Крамлёўскага палаца з’ездаў у Маскве… Да гаворкі пад-
ключалася Клаўдзія Васільеўна, аматар і знаток опернага мастацтва. Яна 
згадвала і сваё: як яна, вопытны ўрач, оталарынголаг-фаніятар, лячыла ў 
час вайны ў Алма-Аце (а працаваць ёй давялося тады ва ўрадавым шпіталі) 
знакамітага казахскага акына Джамбула, пісьменніка Канстанціна Сіманава, 
а таксама эвакуіраваных у сталіцу Казахстана Сяргея Лемешава, Галіну Ула-
наву, Лідзію Русланаву, Леаніда Уцёсава, Мікалая Чаркасава, Панцеляймона 
Нарцова і іншых артыстаў, пісьменнікаў, вучоных. Успаміны, абмеркаванні 
спектакляў, актуальных грамадскіх падзей, музыказнаўчыя развагі, палітыч-
ныя і творчыя спрэчкі ў хаце на пляцы Волі нярэдка доўжыліся ўсю ноч…

Я, зразумела, расказаў толькі пра асобныя з тых падзей, сведкам якіх 
была ракаўская хата на пляцы Волі, толькі пра некаторых людзей, галасы 
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якіх рэхам гучаць у ёй і сёння. І людзі, і падзеі фарміравалі ўва мне любоў 
да роднага кута і ўсёй Бацькаўшчыны – Беларусі, да яе трывушчага народа, 
гераічнай гісторыі, самабытнай беларускай культуры, адвечнай беларускай 
мовы. А таксама – увагу і павагу да іншых народаў, культур, краін. Пасту-
пова склалася ўстойлівае перакананне, якое вызначыла мой асноўны жыц-
цёвы прынцып: любі і беражы роднае, працуй дзеля яго ў любых умовах, 
не чакаючы лепшага часу. Толькі з такой патрыятычнай зоркай у душы ты 
зможаш дасягнуць нечага ў жыцці, пакінуць свой след на зямлі. Толькі ў 
такім выпадку цябе змогуць ацаніць суайчыннікі, стануць паважаць блізкія 
і далёкія суседзі. Гэты прынцып я імкнуўся ўвасабляць і ў сваёй паўвекавой 
выкладчыцкай працы ў БДУ, у навуковай і творчай дзейнасці. І калі дасягнуў 
чаго-небудзь значнага на гэтых трох – педагагічнай, навуковай і творчай – 
дзялянках, то толькі дзякуючы такому жыццёваму крэда.

Кажуць, кожны сапраўдны мужчына за сваё жыццё павінен зрабіць тры 
рэчы: пабудаваць дом, выгадаваць сына, пасадзіць дрэва. Я пасадзіў не адно 
дрэва. Жонка-львавянка падаравала мне трох сыноў, якіх мы пастараліся 
выгадаваць у любові і да бацькавай Беларусі, і да матчынай Украіны, і да 
бабулінай Расіі. Новай хаты, праўда, я не збудаваў. Але тую, што ў Ракаве на 
пляцы Волі, шаную і даглядаю як магу. Каб і для маіх дзяцей і ўнукаў яна 
засталася такой ж роднай, як і для мяне, сапраўды бацькоўскай.
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