
Мікола Мішчанчук

«НА  КАРЦЕ  ГРАМАДСКАЙ  МАЯ  ДЫСПАЗІЦЫЯ – 
ТАМ,  ДЗЕ  РАДЗІМА,  ДЗЕ  МОВА,  НАРОД»1

Гэта радкі з верша слыннага беларускага навукоўца, педагога, паэта, гра-
мадскага дзеяча (не пабаімся ўжыць такія высокія словы), прадаўжальніка 
добрых спраў, ахоўніка традыцый роду Рагойшаў – Вячаслава Пятровіча 
Рагойшы. Радкі маюць працяг: «Гэта не слоў мітульга, а пазіцыя. // А ўсё 
астатняе – апазіцыя, // Тая, што злосна ашчэрыла рот». Гартаю старонкі 
кніжкі «Нам сняцца сны пра Беларусь» (2008) пра братоў бацькі пісьмен-
ніка – Кастуся і Антося, чытаю іх мастацкія і публіцыстычныя творы і 
пераконваюся, што эстафета старэйшымі перададзена ў надзейныя рукі 
маладзейшых. І на эстафеце гэтай высвечваюцца словы вязня сталінскага 
ГУЛАГу, які пасля смерці Сталіна не мог уладкавацца на працу ў Беларусі 
(рэабілітаваны толькі ў пачатку 1990-х гг.) і з’ехаў у Сібір, у Іркуцкую воб-
ласць, дзе яго і не стала сярод такіх жа, як ён, людзей, – паэта, настаўніка 
Канстанціна Іосіфавіча Рагойшы:

Іншай прагі не знаю
Й не зазнаю ў жыцці!
Толькі б роднаму краю
Працаваць і служыць.

Услухоўваюся ў радкі гэтага верша і верша пляменніка «дзядзькі Косці»: 
гучаць аднолькава напружана, адкрыта-публіцыстычна, на высокай хвалі. 
Няма ў іх нічога лішняга, што зацемрывала б галоўную (патрыятычную) 
думку – пра служэнне роднаму краю, народу як сэнс жыцця.

Менавіта такім, нязломным адносна служэння роднай краіне – Беларусі, 
патрыятычна настроеным, быў (і ёсць) род Рагойшаў. 

1 Артыкул быў надрукаваны ў 2012 г. у часопісе «Роднае слова» (№ 6. С. 26–28).
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Традыцыі свайго роду беражліва шануе Вячаслаў Пятровіч. Можа, як 
мала хто іншы. Сведчаннем святога, людскага шанавання стала кніга вершаў, 
эсэ, успамінаў родных братоў бацькі Пятра Іосіфавіча Кастуся і Антося, 
укладаннем, рэдагаваннем якой займаўся ўдзячны нашчадак, «Нам сняцца 
сны пра Беларусь» (Мінск, 2008). Чытаю старонку за старонкай. Многія – 
другім, трэцім разам. Думкі, як да магніта, «прыцягваюцца» да яе эпіцэн-
тра – слоў другога дзядзькі ўкладальніка кнігі – навукоўца, асветніка, які 
пятнаццаць гадоў кіраваў факультэтам педагогікі і методыкі пачатковага 
навучання Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта, Антона Іосіфавіча: «Сам 
я выкладчык матэматыкі Гродзенскага ўніверсітэта, першы ва ўніверсітэце 
пачаў выкладанне матэматыкі па-беларуску. Мой сын Аляксандр першы ў 
БДУ (і, мусіць, у мінскіх ВНУ) пачаў выкладанне хіміі на беларускай мове. 
Сястра Надзя, настаўніца пачатковых класаў, як магла прывівала любоў, 
павагу да ўсяго роднага. Яе дачка выкладае ў школе беларускую мову і 
літаратуру. Дзякаваць Богу, ніхто са сваякоў не здрадзіў, яўна ці не яўна, 
роднай Беларусі»1.

Не здрадзілі (і не здрадзяць) роднай старонцы, яе народу і сыны Вя-
часлава Пятровіча і Таццяны Вячаславаўны кандыдаты філалагічных навук 
Усевалад і Пятро, гісторык, «кніжнік» Максім. Эстафета ў надзейных руках. 
Так шчыра, па-чалавечы, непрыкметна прайшла яе перадача: усё адбылося 
як бы само сабою.

Відаць, магутны быў і ёсць корань радаводу Рагойшаў, што жывіўся і 
жывіцца крынічнай і светлай вадой беларускасці. Магутнае «выйсце крыніц» 
падаравала Беларусі плён, якім яна можа ганарыцца.

Памяць… Ёю жыў і жыве сёння руплівец на ніве не толькі літаратуры, 
але і культуры. Тая памяць, што бараніла ад манкурцтва яго дзеда, бацьку 
і маці, дзядзькаў і пры паляках, і пры немцах, якая сёння выліваецца ў дзе-
ях юбіляра… «Малая радзіма» – выраз (калі браць напавер сцверджанне 
расійскіх знаўцаў прыгожага пісьменства, аўтарам яго быў А. Твардоўскі), 
які не падабаецца Вячаславу Пятровічу, бо (цытую асабісты ліст да аўтара 
нататак) «яна для кожнага вялікая!». Палемізаваць не буду.

Але маладое пакаленне ці грэе «родны кут» сёння? Ці не пакідае яно 
роднае гняздо дзеля выгоднай справы? Вячаслаў Рагойша не проста ша-
нуе куток, дзе нарадзіўся і вырас: ён стварае вакол яго аўру знакамітасці і 
прызнання грамадскасцю. Ён – верны служка «бацькоўскага парога», «мат-
чынай калыскі». Вялікай прадстала чытачам яго «малая радзіма» са старонак 

1 Рагойша К., Рагойша А. Нам сняцца сны пра Беларусь: вершы, эсэ, успаміны / 
уклад. В. Рагойшы. Мінск, 2008. С. 81.
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40 нумароў газеты «Ракаўскі шлях», што выйшлі на працягу 2000–2008 гг. 
(дарэчы, без дзяржаўнай падтрымкі, за ўласны кошт). Пра яе ішла зацікаўле-
ная размова падчас пяці міжнародных краязнаўчых канферэнцый – Ракаўскіх 
чытанняў. Удзячныя землякі папрасілі энтузіяста краязнаўчай працы ўста-
ляваць на яго ўласным доме, дзе часта гасцяваў Уладзімір Караткевіч, ме-
марыяльную дошку ў гонар вернага сына Беларусі. Просьба была выканана 
на грамадскіх пачатках, за кошт гаспадара дома, дзякуючы бескарыснай 
падтрымцы Івана Міско. Калі хопіць часу, яшчэ запланавана выдаць кнігу 
(назва ўмоўная) «Ракавазнаўства»1. І зноў за свае сродкі. Усё, што робіць 
Рагойша-краязнавец, патрабуе большай дзяржаўнай (і спонсарскай!) пад-
трымкі. Такіх, як ён, энтузіястаў у нашай краіне – адзінкі. Алесь Карлюкевіч, 
бясконца закаханы ў Пухаўшчыну, Аляксей Пяткевіч – нястомны гарадзенец, 
Вера Ляшук і Галіна Снітко з Бярэсця… А хто яшчэ? Школьнае краязнаў-
ства ў сучасных складаных умовах навучання (перагружанасць настаўнікаў 
і вучняў, змяншэнне ўвагі дысцыплінам гуманітарнага цыкла) згасае ўсё 
больш і больш. Фальклорная і лінгвістычная практыкі ў многіх ВНУ ці 
згорт ваюцца ўвогуле, ці губляюць літаратуразнаўчую і краіназнаўчую (тэр-
мін А. Карлюкевіча, з якім, спадзяюся, згодны і юбіляр) «падсветку». Сэрца 
маё балела і зараз баліць, таму што адзіная спецыялізаваная ў гэтай галіне 
ведаў кафедра методыкі выкладання літаратуры і краязнаўства ў БрДУ імя 
А. С. Пушкіна была закрыта. І боль гэты пачаўся даўно, чвэрць стагоддзя 
назад, калі наведаў радзіму Міхася Чарота Рудзенск і ўбачыў адно толькі 
бярвенца з былой хаты Кудзелькаў у хлеўчуку новага гаспадара. Ні табе знака 
якога, ні табе шыльды. І гэтак паўсюдна. Таму і можна лічыць подзвігам 
намаганні энтузіястаў краіназнаўчай справы. Ахвярным, разлічаным на 
лепшую перспектыву, працуючым на школу.

Клопаты… Клопаты… Клопаты… Кафедральныя: з 1994 г. і да нашых 
дзён «ветэран» філфака БДУ вядзе кафедру тэорыі літаратуры, кіруе наву-
ковым калектывам, які паэтапна выконвае дзяржбюджэтныя тэмы, заданні 
Міністэрства асветы, вядучай навучальнай установы краіны. Апошняя па 
часе тэма шматгранная, носіць тэарэтычны і прыкладны характар – «Тэорыя 
літаратуры, літаратурныя сувязі: методыка цэласнага аналізу літаратурнага 
твора». Лідарства загадчыка кафедры тут бясспрэчнае, уклад у распра-
цоўку праблем даследавання – самы важкі, бо грунтуецца ён на шырыні, 
энцыклапедычнасці поглядаў кіраўніка калектыву – доктара філалагічных 
навук, акадэміка Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі, «Выдатніка асве-

1 Гэтыя задумы ў асноўным рэалізаваны ў кнізе: Наш гонар – Ракаў: да 550-годдзя 
Ракава / [уклад., падрыхт. тэкстаў В. Рагойшы ; рэдкал.: Т. В. Кабржыцкая (гал. 
рэд.) і інш.]. Мінск, 2015.
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ты» і – заўважым культуралагічны аспект – «Выдатніка друку», знанага ва 
Украіне (Міжнародная прэмія імя Івана Франко), у Расіі, далёка за межамі 
Беларусі. І тут зноў працытую ўрывак з адрасаванага мне ліста юбіляра: «Да 
ўзнагарод не рвуся, не дзеля іх жыву. Самая дарагая – медаль Францыска 
Скарыны (1994)… зразумела, прыемна, калі тваю працу заўважаюць, адзна-
чаюць. Але, паўтараю, самы дарагі для мяне “падарунак нірваны” – калі я 
сам адчуваю, што нешта карыснае зрабіў для роднай Беларусі, для іншых».

«Карыснае зрабіў… для іншых»… Сустрэў яго гадоў восем таму ў 
філфакаўскім корпусе БДУ. Лета. Здаецца, чэрвень. Але не надта горача. 
Ён у тэнісцы. Расхрыстаны (такім яго рэдка ўбачыш), узмакрэлы, нейкі 
ўзрушаны. Здзіўлены, пытаюся:

– Вячаслаў Пятровіч, што з табою?
Адказвае адразу, усхвалявана, «на высокай хвалі»:
– На пасяджэнні прэзідыума ВАКа адстойваў абароненых у нашым 

савеце навукоўцаў.
– І як? Адстаяў?
– Адстаяў. Але бачыш – якой цаной.
Карыснае для іншых… Нялёгка яно даецца – з потам, а часам нават з 

крывёю… Такую цану згодны плаціць далёка не ўсе. Вячаслаў Пятровіч 
ахвяруе здароўем у імя іншых, дзеля іншых. Як некалі ахвяраваў ім яго 
Настаўнік і калега незабыўны Алег Антонавіч Лойка, які за свае грошы, 
без камандзіровачных ездзіў на пасяджэнне савета па абароне кандыдацкіх 
дысертацый у Брэст. На маё запытанне: «Як жа так?» – адказваў: «Мікола, 
лёс людзей вырашаецца! А ўсё астатняе – дробязь».

«Усё астатняе – дробязь». Для юбіляра таксама параўнальна з лёсавы-
значальнымі падзеямі ў жыцці маладых вучоных. Ён кіруецца гэтым прын-
цыпам ужо не адзін год, прызначаны на пасаду старшыні Вучонага савета па 
абароне доктарскіх дысертацый Д 02.01.12. Іншаму б хапіла аднаго гэтага 
даручэння, а ён не іншы, ён такі – звышпрацаздольны, «двужыльны» ці што?

Сам не люблю ленавацца. Тое-сёе зрабіў для роднай краіны. А ён зрабіў 
і робіць у разы больш і як старшыня Міжнароднага фонду Янкі Купалы 
(у чэрвені гэтага года ў музеі класіка нашага слоўнага мастацтва адбудуцца 
Х (!) Купалаўскія чытанні), і як кіраўнік дзвюх секцый пры навукова-мета-
дычных саветах па падручніках Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
і вучэбна-метадычнага аб’яднання Рэспубліканскага інстытута вышэйшай 
школы (беларуская мова і літаратура), і як член Рэспубліканскага славістыч-
нага камітэта, Фонду фундаментальных даследаванняў Беларусі. А яшчэ 
трэба падтрымаць сваім удзелам і «Веснік БДУ. Серыя 4», і «Роднае слова», 
і інш., і інш. Усяго не пералічыць. І ўсе даручэнні ён выконвае сумленна, 
адказна, улюбёна…
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Бывае, адна дэталь характарызуе з’яву, чалавека. Мы падчас яе ігнаруем, 
не заўважаем. Давайце «ўчытаемся» ў назву кнігі юбіляра – «Беларускае 
вершаванне» (2011). Не «вершаскладанне», як у многіх папярэдніх выданнях 
іншых аўтараў («Шляхі беларускага вершаскладання» Мікалая Грынчыка; 
«Вершаскладанне: Даследаванне і матэрыялы» Івана Ралько), а менавіта 
«вершаванне» – па-беларуску, а не калькаванне з рускай мовы. Пазіцыя? Ка-
нешне, пазіцыя. Навукоўца. Патрыёта. У адным тэрміне, праз яго крышталь.

Гартаем другую кніжку, адрасаваную школьнікам і абітурыентам, – 
«Літаратуразнаўчы слоўнік: Тэрміны і паняцці». «Літаратуразнаўчы 
слоўнік», а не «Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў», і ўсё. Падзагаловак 
жа Рагойшавай кнігі выводзіць рэцыпіентаў (можа, лепш – адрасатаў?) на 
засваенне не толькі тэрмінаў, адназначных у аснове, але і паняццяў, якія 
маюць шырэйшыя за адназначнасць рамкі, даюць большую прастору для 
роздумаў і разважанняў…

Працуючы ў ВНУ, клапоцячыся пра ўзровень (вядома, найперш тэарэ-
тычны) лекцый, семінарскіх заняткаў, юбіляр не ў меншай ступені перажы - 
вае за школу… Помніцца, з якім энтузіязмам разам з іншымі літаратура-
знаўцамі пад лідарствам Нацыянальнага інстытута адукацыі ён ствараў 
канцэпцыю трохузроўневага (базавага, паглыбленага і профільнага) наву-
чання слоўнаму мастацтву. Столькі было задумак, грандыёзных планаў! 
Столькі напрацовак (гатовыя падручнікі, вучэбныя дапаможнікі) загінула, 
калі канцэпцыя была праігнаравана, а навучанне – уніфікавана! Сумуйма 
разам над тым, над чым сумуе Вячаслаў Рагойша: «Шкада, вельмі шкада, 
што цяпер вучні не маюць магчымасці вывучаць літаратуру пашырана, па-
глыблена і профільна» (з асабістага ліста да аўтара артыкула). Крыху суця-
шае тое, што пад яго рэдакцыяй у 2011 г. выйшаў падручнік для 9-га класа. 
Ды толькі крыху. 

Школа, для школы, настаўнікам, абітурыентам, вучням… Да гэтага часу 
помню радаснае хваляванне, калі ўпершыню трымаў у руках кнігу «Гутаркі 
пра верш: Метрыка. Рытміка. Фоніка» (1979). Напісаная для настаўнікаў, 
яна ў даступнай форме, цікава, арыгінальна раскрывала складаныя літара-
туразнаўчыя праблемы. Стваралася ўражанне, што напісана яна на адным 
дыханні. Раіў настаўнікам пры сустрэчах (а іх было так шмат у 1980-я гг.) 
набыць «Гутаркі…», трымаць блізка каля сябе, вучыцца і вучыць па гэтай 
кнізе разуменню магічных законаў слоўнага мастацтва, а не толькі верша-
вання. Прапанаваў параўнаць яе з кнігай Сяргея Нараўчатава «Незвычайнае 
літаратуразнаўства». І раней, і зараз, калі, на жаль, у нас няма айчыннага 
падручніка па тэорыі літаратуры, раіў студэнтам і настаўнікам кнігі «Стыль 
пісьменніка» (акадэмічнае выданне, 1974) і неаднаразова перавыдадзены 
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«Паэтычны слоўнік» Вячаслава Рагойшы. З моманту першага выдання (1979) 
ён напоўніўся новымі тэрмінамі і паняццямі пра вобраз і вобразнасць, стыль, 
метад і літаратурны напрамак; смялейшым стаў выхад на замежную літара-
туразнаўчую тэрміналогію. Многія паняцці тлумачацца шырока і глыбока, 
з улікам адрасата… Так, з неаслабнай цікавасцю чытаю артыкул «Паэт» у 
«Літаратуразнаўчым слоўніку» 2009 г. выдання і адкрываю для сябе нібыта 
новую планету. Даведваюся, што ў старажытныя часы паэты ці жылі пры 
двары ўладара, ці «вандравалі ад аднаго паселішча да другога» з кобзай, гус-
лямі, лірай, гітарай і іншымі музычнымі інструментамі і выконвалі ўласныя 
ці фальклорныя творы; што іменаваліся яны ў розных народаў па-рознаму: 
лірнікі, дудары, кабзары, рапсоды, аэды, барды, мінізінгеры, ашугі, акыны 
і інш. Цікавы вывад артыкула: «Навучыць пісаць вершы можна, бадай, 
любога чалавека, які валодае адчуваннем моўнага рытму і збольшага ведае 
тэорыю вершавання. Але каб стаць паэтам, для гэтага трэба мець прыродныя 
паэтычныя здольнасці». Слушна сказана. 

Праца над літаратуразнаўчым слоўнікам – гэта, хай сабе і маленькі, 
подзвіг: трэба вывучыць агромністы фактычны матэрыял, адкінуць усё 
другараднае, параўнаць розныя пункты гледжання, вытрымаць агульны вы-
сокі ўзровень аповеду. Манаграфію напісаць, думаецца, лягчэй. А Вячаслаў 
Пятровіч піша і манаграфіі, і кнігі артыкулаў, эсэ пра Максіма Танка і Якуба 
Коласа, беларускую паэзію на рускай і ўкраінскай мовах, пра пераклад 
з блізкароднасных моў. Менавіта ён і яго шматпаважаная спадарожніца 
жыцця Таццяна Вячаславаўна сталі лаўрэатамі Міжнароднай прэміі імя 
Івана Франко за важкі ўклад у вывучэнне ўкраінска-беларускіх стасункаў 
слоўнага мастацтва і культуры народаў-суседзяў.

Ёсць набыткі ў юбіляра і ў арыгінальнай паэтычнай творчасці: выда-
дзена кніга вершаў, фактычна падрыхтавана новая, з арыгінальных твораў, 
больш кароткіх, сціслых па форме, і перакладаў1. Адну з «карацелек», нідзе 
не друкаваную, хочацца «абнародаваць»: 

Ніколі не кланяўся
 долі лайдачнай,
Дружыў з маладосцю,
 не з тленам, не з прахам.
Калі й застануся я
 ў памяці ўдзячнай,
То, пэўна, таксама
 і «Ракаўскім шляхам».

1 Рагойша В. П. Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі: кніга паэтычных перакладаў. Мінск, 
2013 (кніга выйшла пасля публікацыі артыкула).
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Радкі «мужныя», «тугія», «мужчынскія» – пра тое, чым быў, ёсць (і бу-
дзе!) заклапочаны прадстаўнік роду Рагойшаў, пра вернасць Радзіме, якая 
пачынаецца з кутка, дзе нарадзіўся, вырас, любоў да якой носіш у гарачым 
сэрцы.

Клопаты… Клопаты… Клопаты… Пра дарагую Таццяну Вячаславаўну, 
якой апошнім часам цяжкавата (хай беражэ яе Бог). Пра сыноў, якія «вылюд-
нелі», як казалі і кажуць беларусы, робяць свой унёсак у беларускую культу-
ру, шануюць запаветы і парады бацькоў, іх добрую навуку. Пра выданне (зноў 
за свой кошт) кнігі пра Янку Купалу, Якуба Коласа і Максіма Багдановіча, 
якая пісалася «пад настрой» (назва – «Мой Трыглаў»)1, факультатыва для 
старшакласнікаў «Асновы вершазнаўства», які заляжаўся ў выдавецтве2.

Клопатамі жыве чалавек, які пачувае сябе патрэбным не толькі сабе. 
І адзін з такіх людзей – Вячаслаў Пятровіч Рагойша.

1 Рагойша В. П. Мой Трыглаў: кніга пра Янку Купалу, Якуба Коласа, Максіма Баг-
дановіча. Мінск, 2012.

2 Рагойша В. П. Асновы вершазнаўства. Мінск, 2013.
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