
АСНОЎНЫЯ  ДАТЫ  ЖЫЦЦЯ  І  ТВОРЧАСЦІ  
В. П. РАГОЙШЫ1

Вячаслаў Пятровіч Рагойша нарадзіўся 5 чэрвеня 1942 г. у мястэчку  
Ракаў (цяпер Валожынскі раён Мінскай вобласці) у беларускай сялян-
скай сям’і праваслаўнага веравызнання. Бацька – Рагойша Пётр Іосіфавіч 
(1914–1985), маці – Рагойша (у дзявоцтве Качановіч) Валянціна Антонаўна 
(1917–2003).

1948–1958 гг. – Навучанне ў ракаўскай сярэдняй школе.
1957 г. – Першае літаратурнае выступленне ў друку – верш «Зімою» 

ў радашковіцкай раённай газеце «Сцяг Ільіча» (1 студзеня).
1958–1963 гг. – Навучанне на аддзяленні беларускай мовы і літаратуры 

філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта імя У. І. Леніна. Падчас вучобы прыняў удзел у шэ-
рагу студэнцкіх навуковых канферэнцый, на адной з якіх 
(1962 г., Адэскі дзяржаўны ўніверсітэт) пазнаёміўся з та-
гачаснай студэнткай Львоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя І. Франко Таццянай Кабржыцкай, будучай жонкай. 
Скончыў універсітэт з чырвоным дыпломам.

1959 г. – Першая літаратурна-крытычная публікацыя – рэцэнзія ў 
газеце «Сцяг Ільіча» (1 верасня) на кнігу Юрася Свіркі 
«Шэпчуцца ліўні».

1963 г. – Паступленне ў аспірантуру па кафедры беларускай літара-
туры БДУ (навуковы кіраўнік – прафесар М. Р. Ларчанка).

1 В. П. Рагойша – удзельнік шматлікіх рэспубліканскіх і міжнародных навуковых 
канферэнцый, укладальнік многіх арыгінальных і перакладных зборнікаў мастац-
кай літаратуры, аўтар і суаўтар шэрагу падручнікаў і дапаможнікаў для студэнтаў і 
школьнікаў. Тут прыводзяцца асноўныя арыгінальныя працы В. П. Рагойшы – паэта, 
публіцыста і літаратуразнаўцы.
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1965 г. – Прызыў на службу ў Савецкую армію на два гады (як асо-
ба з вышэйшай адукацыяй). Службу праходзіў у званні 
радавога мотапяхотнага палка адной з частак Беларускай 
вайсковай акругі ў Гродне. Узнагароджаны юбілейным 
медалём «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
Пасля года службы быў дэмабілізаваны з арміі ў званні 
радавога; працягнуў перапыненае на другім годзе наву-
чанне ў аспірантуры.

1966 г. – Дэлегат І Усесаюзнага з’езда «Таварыства кнігалюбаў» 
(Масква).

1967 г. – На пасяджэнні навастворанага савета па абароне дысерта-
цый пры БДУ (старшыня – прафесар М. Г. Булахаў, вучоны 
сакратар – дацэнт В. В. Казлова) абараніў кандыдацкую 
дысертацыю «Паэтыка Максіма Танка: Культура вобраза. 
Характар верша» (14 чэрвеня).
Пачатак працы выкладчыкам кафедры беларускай літара-
туры БДУ (1 верасня). 
Жаніцьба з Т. В. Кабржыцкай (6 лістапада). На вяселлі 
ў Ракаве У. Караткевіч напісаў і зачытаў «Эпіталаму Тац-
цяне і Славе».

1969 г. – Прыняты ў Саюз пісьменнікаў СССР (18 красавіка). 
Пісьмен ніцкі білет падпісалі старшыня СП СССР Георгій 
Маркаў і старшыня СП БССР Максім Танк.

1970 г. – Рашэннем ВАК СССР зацверджаны ў вучоным званні 
дацэнта па кафедры беларускай літаратуры (29 ліпеня, 
Масква).

1971 г. – Міністэрствам адукацыі СССР прызначаны вучоным са-
кратаром, пазней – намеснікам старшыні секцыі родных 
моў і літаратур Навукова-метадычнага савета па вышэй-
шай філалагічнай адукацыі МА СССР (абавязкі выконваў 
да 1987 г.).

1972 г. – Абраны старшынёй секцыі мастацкага перакладу 
СП БССР.

1974 г. – Вайсковая стажыроўка ў газеце «Боевое знамя» – органе 
Сярэднеазіяцкай вайсковай акругі (верасень – кастрычнік, 
Алма-Ата); прысвоена вайсковае званне лейтэнанта.
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1976 г. – Уведзены ў склад савета па мастацкім перакладзе СП СССР 
(абавязкі выконваў да 1991 г.).

1978–1981 гг. – Вёў штомесячную аўтарскую перадачу «Тэлебібліятэка».
1979 г. – Выйшлі з друку: Паэтычны слоўнік («Выш. шк.»); Гутаркі 

пра верш: Метрыка. Рытміка. Фоніка («Нар. асвета»).
1980 г. – Чытаў курс лекцый па гісторыі беларускай літаратуры ў 

Сафійскім дзяржаўным універсітэце імя Клімента Охрыд-
скага (верасень – кастрычнік).

1981 г. – Дэлегат VІІ з’езда Саюза пісьменнікаў СССР (1–3 ліпеня, 
Масква).

1982 г. – На VІІІ з’ездзе Саюза пісьменнікаў Беларусі абраны 
старшынёй рэвізійнай камісіі СП БССР. 
Выйшлі з друку: Кантакты: Літаратурна-крытычныя арты-
кулы, эсэ («Маст. літ.»).

1983 г. – Удзел у Міжнароднай сустрэчы перакладчыкаў савецкай 
літаратуры (лістапад, Масква, СП СССР).

1986 г. – Абраны старшынёй секцыі мастацкага перакладу СПБ 
(26 студзеня).
Пераабраны на ІХ з’ездзе пісьменнікаў Беларусі старшы-
нёй рэвізійнай камісіі СПБ (красавік).

1987 г. – Выйшлі з друку: Паэтычны слоўнік. Выд. 2-е, дап. і дапрац. 
(«Выш. шк.»).

1988 г. – Пераведзены на пасаду дацэнта (пазней – в. а. загадчыка) 
кафедры журналістыкі, моў і літаратур Інстытута паліта-
логіі і сацыяльнага кіравання, дзе працаваў (паралельна з 
выкладаннем у БДУ) да лістапада 1991 г.

1989 г. – Уключаны ў склад Рабочай групы па падрыхтоўцы пра-
екта Закона Беларускай ССР аб мовах у Беларускай ССР 
(старшыня – Н. С. Гілевіч).
Выступленне на Пленуме СП БССР з дакладам 
«Нацыянальная свядомасць і культура слова».

1990 г. – Удзел у пасяджэнні 14-й сесіі Вярхоўнага Савета БССР 
11-га склікання, калі быў прыняты падрыхтаваны Рабо-
чай групай Закон Беларускай ССР аб мовах у Беларускай 
ССР, паводле якога беларуская мова зацверджана ў якасці 
адзінай дзяржаўнай.
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Землякамі-ракаўцамі вылучаны кандыдатам у народныя 
дэпутаты БССР па Пяршайскай акрузе № 59 (Валожынскі 
раён).
Выступленне на Х з’ездзе пісьменнікаў Беларусі з дакла-
дам «Творчасць: што спрыяе, што замінае»; пераабранне 
старшынёй рэвізійнай камісіі СП БССР.
Удзел у стварэнні грамадскай арганізацыі «Згуртаванне 
беларусаў свету “Бацькаўшчына”»; абранне намеснікам 
старшыні рады «Бацькаўшчыны».

1991 г. – Удзел у І Міжнародным кангрэсе беларусістаў; абранне ў 
бюро рады навастворанай Міжнароднай асацыяцыі бела-
русістаў (МАБ).
Удзел у арганізацыі Нацыянальнага навукова-асветнага 
цэнтра імя Францыска Скарыны, пачатак працы на пасадзе 
першага намесніка яго дырэктара (А. І. Мальдзіса).
Выйшлі з друку: Там, дзе бруіцца Іслач = Там, где струится 
Ислочь («БелСЭ»).

1992 г. – Удзел у стварэнні грамадскай арганізацыі «Беларуская аса-
цыяцыя ўкраіністаў» (БАУ); абранне намеснікам старшыні 
БАУ (Т. В. Кабржыцкай). 
Выйшлі з друку: І адгукнецца слова ў слове…: Літаратур-
на-крытычныя артыкулы, эсэ, дыялогі («Маст. літ.»).

1993 г. – Дэлегат І з’езда беларусаў свету; абранне ў склад рады 
«Бацькаўшчыны» (8 ліпеня, Мінск).
Абарона доктарскай дысертацыі «Беларуская паэзія 
ХХ стагоддзя ў кантэксце ўсходнеславянскіх літаратур 
(тыпалогія, рэцэпцыя, мастацкі пераклад)» у Інстытуце 
сусветнай літаратуры імя А. М. Горкага (17 лістапада, 
Масква).

1994 г. – Прысваенне ВАК Расійскай Федэрацыі вучонай ступені 
доктара філалагічных навук (21 студзеня, Масква). 
Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета Рэспублікі Бе-
ларусь узнагароджаны медалём Францыска Скарыны 
(26 красавіка, Мінск). 
Выступленне на ХІ з’ездзе пісьменнікаў Беларусі са спра-
ваздачным дакладам рэвізійнай камісіі СП БССР «Праца-
валася і жылося цяжка»; абранне ў склад рады СПБ (май).
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Пачатак працы загадчыкам навастворанай кафедры тэо-
рыі літаратуры БДУ (1 верасня; узначальваў кафедру да 
жніўня 2016 г.). 
Прысваенне Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 
вучонага звання прафесара (22 лістапада). 
Абранне правадзейным членам (акадэмікам) Міжнароднай 
акадэміі навук Еўразіі (лістапад, Масква).
Удзел у сходзе па стварэнні Міжнароднага фонду Янкі 
Купалы (Статут фонду зарэгістраваны Мінюстам Рэспу-
блікі Беларусь 22.01.1996); абранне прэзідэнтам фонду 
(снежань; праз пэўны час – старшыня фонду, абавязкі вы-
конваў да пачатку 2016 г.).

1995 г. – Правядзенне ІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Бе-
ларусь паміж Усходам і Захадам», арганізаванага радай 
МАБ (14–15 мая, Мінск).
Удзел у пахаванні народнага паэта Беларусі Максіма 
Танка на яго радзіме (9 жніўня, Мядзельскі раён); пры-
значэнне старшынёй камісіі СПБ па творчай спадчыне 
пісьменніка.

1996 г. – Узнагароджаны – як сябра рады Беларускага таварыства 
дружбы і культурных сувязей з замежнымі краінамі – Га-
наровай граматай Міністэрства культуры Рэспублікі Бела-
русь «за значны ўклад у развіццё і пашырэнне культурных 
сувязей паміж грамадскасцю Беларусі і замежных краін» 
(май).
Правядзенне Рэспубліканскай навукова-краязнаўчай 
канферэнцыі «І Ракаўскія чытанні» (2 верасня, Ракаў, 
Валожынскі раён).
Узнагароджаны Ганаровай граматай БДУ «за шматгадовую 
плённую навукова-педагагічную дзейнасць» (30 кастрыч-
ніка).

1997 г. – Дэлегат ІІ з’езда беларусаў свету (26 ліпеня, Мінск).
1998 г. – Чытанне курса лекцый па беларускай літаратуры і культу-

ры ў Даўгаўпілскім дзяржаўным універсітэце, сустрэчы з 
беларускай дыяспарай (май).
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Правядзенне ІІ Ракаўскіх чытанняў (з гэтага часу набылі 
статус Міжнароднай навукова-краязнаўчай канферэн-
цыі) «Ракаўскія Паўночныя Афіны: Мар’ян Здзяхоўскі, 
Эліза Ажэшка і праблемы культурных кантактаў на-
родаў Цэнтральнай і Цэнтральна-Усходняй Еўропы» 
(10 верасня, Ракаў).
Прызначэнне старшынёй экспертнага савета ВАК Беларусі 
па літаратуразнаўстве (11 лістапада).

1999 г. – Удзел у працы ІV Міжнароднага кангрэса ўкраіністаў 
(26–29 жніўня, Адэса).
Узнагароджаны Ганаровай граматай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь «за шматгадовую плённую навукова-
педагагічную дзейнасць, вялікі ўклад у гісторыю развіцця 
беларускай мовы і літаратуры» (кастрычнік).
Арганізацыя па прапанове Міністэрства адукацыі Рэспу-
блікі Беларусь калектыву навукоўцаў па распрацоўцы но-
вых праграм і напісанні школьных падручнікаў з профіль-
ным, пашыраным і паглыбленым вывучэннем беларускай 
літаратуры для школ з 12-гадовым тэрмінам навучання 
(снежань).

2000 г. – Пачатак выдання за ўласны кошт з дапамогай сям’і  газеты 
«Ракаўскі шлях» (4–8 старонак фарматам А4, тыраж –  
па 200 экзэмпляраў; выходзіла з лютага 2000 г. па 2008 г.).
Стварэнне ў бацькоўскай ракаўскай хаце на грамадскіх 
пачатках Музея поліэтнічнай культуры Ракаўшчыны 
(сакавік).

 Удзел у ІІІ Міжнародным кангрэсе беларусістаў 
«Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый» (21–25 мая).

 Прысуджэнне Прэзідыумам рады Нацыянальнага саюза 
пісьменнікаў Украіны Міжнароднай літаратурнай прэміі 
імя Івана Франко «за пераклады твораў украінскай 
класікі, сучасных пісьменнікаў і грунтоўныя даследаванні 
ўкраінска-беларускіх літаратурных сувязей» (кастрычнік).

 Узнагароджаны нагрудным знакам «Выдатнік адукацыі 
Рэспублікі Беларусь» (снежань).
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 Правядзенне ІІІ Ракаўскіх чытанняў «Поліэтнічная 
культура заходнебеларускага мястэчка (на прыкладзе 
Ракава)» (4 снежня, Ракаў).
Выйшлі з друку: Слоўнік-мінімум па літаратуразнаўству 
(БДУ).

2001 г. – Узнагароджаны Ганаровай граматай ВАК Беларусі 
(«як старшыня экспертнага савета ВАК Беларусі, член 
саветаў па абароне дысертацый – за актыўную работу 
па падрыхтоўцы і атэстацыі навуковых і навукова-
педагагічных кадраў вышэйшай кваліфікацыі»).
Узнагароджаны Ганаровай граматай БДУ «за шматгадовую 
плённую навукова-педагагічную дзейнасць і ў сувязі з 
80-годдзем БДУ».
Выйшлі з друку: Тэорыя літаратуры ў тэрмінах : дапам. 
для студэнтаў філал. спецыяльнасцей ВНУ («Беларус. 
энцыкл.»).

2002 г. – Узнагароджаны нагрудным знакам «Выдатнік друку 
Беларусі» (красавік).

 Узнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь «за шматгадовую плённую навукова-
педагагічную дзейнасць» (чэрвень).
Правядзенне ІV Ракаўскіх чытанняў «Пісьменнік і Ра дзіма 
(родны кут)», прысвечаных 120-й гадавіне з дня нараджэн-
ня Янкі Купалы і Якуба Коласа (5 кастрычніка, Ракаў).
Выйшлі з друку: Уводзіны ў літаратуразнаўства. Верша-
ванне: Курс лекцый (БДУ).

2004 г. – Правядзенне V Ракаўскіх чытанняў «Вінцэнт Дунін-Мар-
цінкевіч і працэс міжславянскіх культурных узаемасувя-
зей» (20 чэрвеня, в. Пяршаі, Валожынскі раён).
Выйшлі з друку: Паэтычны слоўнік. Выд. 3-е, дапрац. і дап. 
(«Беларус. навука»); На шляху да Парнаса. Даведнік мала-
дога літаратара («Маст. літ.»); Уводзіны ў літаратуразнаў-
ства: Вершаванне : вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў 
філал. фак. (БДУ).

2006 г. – Загадам ВАК Беларусі зацверджаны старшынёй савета 
Д 02.01.01 пры БДУ па абароне дысертацый па літаратура-
знаўстве (спецыяльнасці «беларуская літаратура», «рус кая 
літаратура», «літаратура краін народаў замежжа»).
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2007 г. – Узнагароджаны Ганаровай граматай БДУ (чэрвень).

2008 г. – Выйшлі з друку: Полюс цяпла: Вершы («Кнігазбор»); Ан-
тось Рагойша, Кастусь Рагойша. Нам сняцца сны пра Бе-
ларусь: Вершы, эсэ, успаміны («Кнігазбор»; укладанне, 
падрыхтоўка тэкстаў, каментар).

2009 г. – Загадам ВАК Беларусі перазацверджаны старшынёй саве-
та пры БДУ па абароне дысертацый па літаратуразнаўстве 
(25 лістапада).

2010 г. – Удзел у V Міжнародным кангрэсе беларусістаў (20–21 мая, 
Мінск).
Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь за «вялікі ўклад у рэалізацыю сацы-
яльнай палітыкі Рэспублікі Беларусь і шматгадовую плён-
ную навукова-педагагічную працу» (ліпень).
Выйшлі з друку: Беларускае вершаванне : вучэб.-метад. 
дапам. (БДУ; серыя «Класічнае ўніверсітэцкае вы данне»).

2011 г. – Урачыстае адкрыццё на бацькоўскім доме (Ракаў, пл. Сва-
боды, 17) мемарыяльнай шыльды работы народнага 
мастака Беларусі І. Міско з надпісам: «Гэты дом часта  
па-сяброўску наведваў класік беларускай літаратуры Ула-
дзімір Караткевіч» (10 ліпеня).

 Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальнага 
інстытута адукацыі «за актыўны ўдзел у распрацоўцы 
навукова-метадычнага забеспячэння для сістэмы да-
школьнай, агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі» 
(кастрычнік). 

 Узнагароджаны Ганаровай граматай БДУ «за шматгадовую 
плённую навукова-педагагічную дзейнасць па падрых-
тоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў і ў сувязі з 
90-годдзем заснавання БДУ» (30 кастрычніка).

2012 г. – Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь узнагароджаны 
ордэнам Францыска Скарыны (8 лістапада).

2013 г. – Удзел у ХV Міжнародным з’ездзе славістаў (20–27 жніўня, 
Мінск).
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Удзел у VІІІ Міжнародным кангрэсе ўкраіністаў «Тарас 
Шаўчэнка і сусветная ўкраіністыка: гістарычныя інтэр-
прэтацыі і сучасныя канцэпцыі» (21–23 кастрычніка, Кіеў). 
Выйшлі з друку: Асновы вершазнаўства («Звязда»); Вочы 
ў вочы, мыслі ў мыслі: кніга паэтычных перакладаў («Кні-
газбор»).

2015 г. – Загадам ВАК Беларусі перазацверджаны старшынёй саве-
та пры БДУ па абароне дысертацый па літаратуразнаўстве 
(18 чэрвеня).

2017 г. – Удзел у Міжнародным кангрэсе «500 гадоў беларускага 
кнігадрукавання».
Загадам ВАК Беларусі перазацверджаны старшынёй саве-
та пры БДУ па абароне дысертацый па літаратуразнаўстве 
(да 01.10.2022).
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Шаржы У. Караткевіча 
на В. Рагойшу (1967)
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Шарж невядомага мастака  
на В. Рагойшу (1997) 

Шарж К. Куксо  
на В. Рагойшу (1986) 
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