
Міхаіл Мушынскі

ТАК  ПОЎНІЛІСЯ  РЭКІ

Няхай даруе мне Вячаслаў Пятровіч Рагойша за гэту назву-запазычанне: 
менавіта так была калісьці названа яго рэцэнзія на маю кніжку пра творчае 
станаўленне знакамітых паэм Якуба Коласа «Новая зямля» і «Сымон-музы-
ка». Аднак, мне здаецца, якраз гэтыя словы – найлепшая яго самахарактары-
стыка, дакладней, ацэнка зробленага ім на працягу звыш пяці дзесяцігоддзяў. 

Дык якія «рэкі» нашай асветы, навукі, культуры поўніліся дзякуючы 
таксама (а часам і найперш) доктару філалагічных навук, прафесару, ня-
даўняму загадчыку кафедры тэорыі літаратуры БДУ (1994–2016), акадэміку 
Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі Вячаславу Рагойшу?

Першая і, несумненна, галоўная з іх – педагагічна-асветніцкая. Усё 
працоўнае жыццё Рагойшы звязана з БДУ – з 1958 г. па сёння. Спачатку 
студэнт, аспірант кафедры беларускай літаратуры, затым (пасля службы ў 
арміі і абароны кандыдацкай дысертацыі ў 1967 г.) – выкладчык, старшы 
выкладчык, дацэнт гэтай кафедры, урэшце (з 1994 г., пасля паспяховай 
абароны доктарскай дысертацыі ў маскоўскім Інстытуце сусветнай літара-
туры імя А. М. Горкага) – прафесар, загадчык новай, першай і пакуль што 
адзінай у Беларусі кафедры тэорыі літаратуры БДУ. На высокім навуко-
ва-метадычным узроўні ён чытае асноўныя тэарэтыка-літаратурныя курсы 
на філалагічным факультэце (чытаў іх і на факультэце журналістыкі, пакуль 
там у вучэбных планах існавала тэорыя літаратуры), вядзе спецсемінар па 
праблемах мастацкага перакладу, чытае спецкурс па паэтыцы літаратурнага 
твора, кіруе напісаннем дысертацыйных, дыпломных і курсавых работ. Вы-
кладаў гісторыю беларускай літаратуры і культуры ў Інстытуце паліталогіі і 
сацыяльнага кіравання (1988–1991), разам з прафесарам Адамам Мальдзісам 
ствараў Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны, з’яўляўся 
першым намеснікам яго дырэктара (1991–1994). Неаднаразова прафесар 
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В. Рагойша чытаў курсы лекцый, выступаў на навуковых сімпозіумах ва 
ўніверсітэтах колішняга СССР і за мяжой: у Расіі, Украіне, Латвіі, Грузіі, 
Балгарыі, Польшчы, Югаславіі, Славакіі, Францыі. Яго вучні, у тым ліку 
кандыдаты і дактары навук, працуюць у розных галінах адукацыі, навукі і 
культуры, і не толькі ў Беларусі, але ва Украіне, у Грузіі, Польшчы. 

Вячаслаў Рагойша – аўтар і суаўтар шэрагу падручнікаў і вучэбных 
дапаможнікаў па тэорыі літаратуры, гісторыі беларускай літаратуры для 
ВНУ і сярэдняй школы нашай дзяржавы. У навучальны працэс рэспублікі 
трывала ўвайшла складзеная В. Рагойшам (разам з Алегам Лойкам) хрэста-
матыя «Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя» (1988). Прафесар В. Рагойша 
актыўна працуе і на сярэднюю школу Беларусі, супрацоўнічае з Нацыя-
нальным інстытутам адукацыі (удзельнічае ў распрацоўцы школьных пра-
грам, напісанні падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў). Ён адзін з аўтараў 
і кіраўнік аўтарскага калектыву «Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай 
школы з паглыбленым і профільным вывучэннем беларускай літаратуры» 
(2000, 2003). Пад яго рэдакцыяй і з яго аўтарскім удзелам выйшлі: экспе-
рыментальны вучэбны дапаможнік «Беларуская літаратура» для 11-га класа 
школ з павышаным і паглыбленым вывучэннем роднай літаратуры, ліцэяў 
і гімназій (2004), вучэбны дапаможнік у 2 частках «Беларуская літаратура» 
для 9-га класа з паглыбленым узроўнем вывучэння прадмета (2006), вучэб-
ны дапаможнік «Беларуская літаратура» для 9-га класа ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання (2011). Цяпер 
вядзецца дзейнасць па дапрацоўцы гэтага выдання ў адпаведнасці з новымі 
вучэбнымі праграмамі, што ўзгоднены з Законам аб усеагульнай сярэдняй 
(11-гадовай) адукацыі. Заслужана В. Рагойша ўзнагароджаны ганаровым 
знакам «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь».

Другая «рака» працоўнай дзейнасці В. Рагойшы – гэта, безумоўна, наву-
ка, дакладней – філалогія, літаратуразнаўства. Вучоны даследуе праблемы 
гісторыі і тэорыі беларускай літаратуры, вершазнаўства, беларуска-славян-
скіх літаратурных узаемасувязей, паэтыку літаратурнага твора, пытанні тэо-
рыі і практыкі мастацкага перакладу. Выявіў і апублікаваў невядомыя архіў-
ныя матэрыялы па беларускай літаратуры ХІХ ст., творчасці Янкі Купалы, 
Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Цёткі, Сяргея Палуяна, Старога Уласа і 
інш. Склаў бібліяграфічны даведнік «Працы кафедры беларускай літаратуры 
БДУ» (1968), кнігі «Янка Купала. А хто там ідзе? На мовах свету» (1982; 
разам з Ядвігай Раманоўскай), «Сяргей Палуян. Лісты ў будучыню» (1986; 
разам з Таццянай Кабржыцкай), «Стары Улас. Год беларуса» (1990), «Янка 
Купала. Жыве Беларусь» (1993), «Максим Танк. Избранное» (1999), «Янка 
Купала. Санеты: На мовах свету» (2002; разам з Жаннай Дапкюнас) і інш.
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Прафесар В. Рагойша – адзін з асноўных спецыялістаў у Беларусі па 
кампаратывістыцы і перакладазнаўстве. Я даўно заўважыў, што сувязі паміж 
народамі нашай краіны і іншых дзяржаў – літаратурна-мастацкія, тэатраль-
ныя, музычныя – ахвотней вывучаюць тыя, хто нарадзіўся ў поліэтнічным 
асяроддзі, найперш – учарашнія местачкоўцы. Тлумачэнне гэтай з’явы трэба 
шукаць, напэўна, у сферы псіхалогіі. Дзіцячыя гады, юнацтва, хатняя, сямей-
ная атмасфера, паўсядзённыя кантакты з людзьмі розных нацыянальнасцей 
накладвалі свой адбітак на іх унутраны свет, уяўленні. Узнікала жаданне 
асэнсаваць калісьці перажытае, убачанае, пачутае, жаданне падзяліцца дум-
камі, меркаваннямі, вынесці іх на суд грамадскасці. Да такіх «учарашніх 
местачкоўцаў» (з мястэчка Ракаў Валожынскага раёна, дзе ён нарадзіўся) 
належыць і В. Рагойша. Паводле маёй глыбокай перакананасці, ён з’яўляецца 
адным з вядучых даследчыкаў культурнага памежжа – беларуска-рускага, 
беларуска-ўкраінскага, беларуска-польскага. Нездарма ж львоўскі прафесар 
Іван Дзенісюк, рэцэнзент кнігі «Карані дружбы» (1976; напісана ў суаўтар-
стве з Т. Кабржыцкай), назваў Вячаслава Пятровіча «спрадвечнай дружбы 
летапісцам» (Звязда. 1976. 9 ліп.). Справядлівасць гэтай высокай ацэнкі, яе 
трапнасць пацвярджаюць і многія іншыя кнігі, манаграфічныя даследаванні 
В. П. Рагойшы. Сярод іх – «Пераклаў Якуб Колас...» (1972), «І нясе яна дар: 
Беларуская паэзія на рускай і ўкраінскай мовах» (1977), «Проблемы перевода 
с близкородственных языков» (1980), «Кантакты» (1981), «І адгукнецца слова 
ў слове» (1992), «Белорусская поэзия ХХ ст. в контексте восточнославянских 
литератур (типология, рецепция, художественный перевод)» (1993) і інш. 

Што датычыць вершазнаўства, то ў сучаснай Беларусі В. Рагойша – 
агульнапрызнаны аўтарытэт. Яго працы «Паэтычны слоўнік», што вытрымаў 
тры выданні (1979, 1987 і 2004), «Гутаркі пра верш: Метрыка. Рытміка. 
Фоніка» (1979), «Слоўнік-мінімум па літаратуразнаўству» (2000), «Тэорыя 
літаратуры ў тэрмінах» (2001), «Беларускае вершаванне» (2010), «Асновы 
вершазнаўства» (2013) – значная з’ява ў айчынным літаратуразнаўстве, яны 
вызначаюцца навуковай глыбінёй і арыгінальнасцю метадычнай падачы 
матэрыялу, атрымалі шырокае прызнанне літаратурнай грамадскасці. Можна 
гаварыць пра вершазнаўчую школу В. Рагойшы, гэтаксама як пра яго школы 
перакладазнаўства і кампаратывістыкі. 

Трэцяя «рака», якую поўніў і поўніць В. Рагойша, сябра Саюза бела-
рускіх пісьменнікаў і Нацыянальнага саюза пісьменнікаў Украіны, – літара-
турна-творчая. З вершамі, рэцэнзіямі, мастацкімі перакладамі ён выступае з 
1957 г.: 1 студзеня ў радашковіцкай раённай газеце «Сцяг Ільіча» былі апу-
блікаваны яго першыя вершы. Праўда, хоць вершы В. Рагойша піша (і часам 
публікуе ў перыёдыцы ) да сёння, ён выдаў усяго адну кніжку ўласнай паэ-
зіі – «Полюс цяпла» (2007). На маю думку, гэта вельмі цікавая і арыгіналь-
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ная кніжка. Асноўны творчы імпэт В. Рагойшы пераліўся ў літаратурную 
крытыку і мастацкі пераклад. Ён аўтар шматлікіх рэцэнзій, літаратурных 
аглядаў і творчых партрэтаў пісьменнікаў. Што да мастацкага перакладу, 
то В. Рагойша пераўвасобіў сродкамі роднага слова раманы Алеся Ганчара 
«Твая зара» (1985), Уладзіміра Яварыўскага «Марыя з палыном у канцы 
стагоддзя» (1991), аповесць Міхаіла Кацюбінскага «Цені забытых продкаў» 
(1980), драму-феерыю Лесі Украінкі «Лясная песня» (1996), асобныя вершы, 
апавяданні і драмы Івана Франко, што склалі яго кнігу «Творы» (2006), шэ-
раг іншых твораў украінскіх пісьменнікаў. Асобныя вершы, перакладзеныя 
Вячаславам Пятровічам з украінскай, польскай, славацкай, сербскай і іншых 
моў, увайшлі ў кніжку «Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі» (2013). У кастрычніку 
2000 г. В. Рагойша (разам з Т. Кабржыцкай) стаў лаўрэатам Міжнароднай 
літаратурнай прэміі імя Івана Франко – за даследаванне, пераклады, папуля-
рызацыю ўкраінскай літаратуры ў Беларусі. Гэты факт – яшчэ адно яскравае 
пацвярджэнне, што не толькі тэорыя, але і практыка літаратурных сувязей 
для яго – не часовы, а сталы прадмет зацікаўленняў.

І яшчэ пра адно хочацца сказаць. Прафесар В. Рагойша актыўна займа-
ецца грамадскай працай. У свой час (пачатак 1990-х гг.) ён удзельнічаў у 
стварэнні згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» (быў намеснікам 
старшыні згуртавання), Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў (ён і цяпер 
сябра рады МАБ), 20 гадоў (1996–2016) узначальваў Міжнародны фонд Янкі 
Купалы. В. Рагойша з’яўляўся вучоным сакратаром секцыі нацыянальных 
моў і літаратур Навукова-метадычнага савета па вышэйшай філалагічнай 
адукацыі Мінвуза СССР (1971–1987), членам савета па мастацкім перакладзе 
Саюза пісьменнікаў СССР (1976–1991), некалькі разоў абіраўся старшынёй 
рэвізійнай камісіі і старшынёй секцыі мастацкага перакладу Саюза пісьмен-
нікаў Беларусі, быў членам, а пасля і старшынёй экспертнага савета ВАК. 
У дадзены момант ён старшыня савета пры БДУ па абароне дысертацый па 
беларускай, рускай і замежных літаратурах, старшыня секцыі беларускай 
мовы і літаратуры Навукова-метадычнага цэнтра вучэбнай кнігі і сродкаў 
навучання Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, член рады Саюза 
беларускіх пісьменнікаў, рэдкалегій часопіса «Роднае слова», «Краязнаўчай 
газеты» і інш. Такую грамадскую актыўнасць не часта сустрэнеш і ў маладых 
калег паважанага прафесара. 

Не менш плённай і мэтаскіраванай з’яўляецца краязнаўча-культура-
лагічная дзейнасць В. Рагойшы. Ён вельмі любіць родны Ракаў, увогуле 
Валожыншчыну, цесна звязаны з роднай зямлёй, з мясцовымі ўладамі. Па 
яго ініцыятыве і пры яго актыўным удзеле ўшанаваны мясціны выдатных 
дзеячаў беларускай, рускай, польскай, яўрэйскай культур, адкрыты помнікі 
і ўстаноўлены мемарыяльныя знакі ў гонар Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, 
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Аляксандра Бястужава-Марлінскага, Элізы Ажэшка, Янкі Купалы, Якуба 
Коласа, Старога Уласа і інш. Пра сваю Ракаўшчыну і – шырэй – усю Ва-
ложыншчыну Вячаслаў Пятровіч цікава расказаў у багата ілюстраванай 
кніжцы «Там, дзе бруіцца Іслач...» (1991). А да 550-годдзя з часу ўпамінан-
ня Ракава ў афіцыйных дакументах ён падрыхтаваў арыгінальнае выданне 
альбомнага фармату «Наш гонар – Ракаў...» (2015) і выпусціў спецыяльны 
юбілейны нумар «Ракаўскага шляху» на 16 старонках.

Прафесар В. Рагойша ў бацькоўскай ракаўскай гасподзе стварыў прыват-
ны Музей поліэтнічнай культуры Ракаўшчыны, у якім пераважна праз гісто-
рыю роду Рагойшаў паказаны інтэрнацыянальны воблік заходнебеларус кага 
мястэчка. Тут у цесным і дружным суседстве размясціліся артэфакты не 
толькі беларускай, але і рускай, польскай, яўрэйскай, украінскай культур, 
да якіх Рагойшы мелі і маюць непасрэднае дачыненне. Песня Міхаіла Анем-
падыстава «Настаўнік Рагойша» з шырокавядомага «Народнага альбома» 
як найлепш карэлюецца і з ранейшымі, і з цяперашнімі Рагойшамі, по-
шукаўцамі новага не толькі ў тэхніцы, але найперш у гісторыі, культуры, 
літаратуры. 

Пра гаспадара – «спрадвечнай дружбы летапісца» – мы ўжо казалі. Гас-
падыня Т. Кабржыцкая, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, лэдзі ўкраін-
скага ордэна Княгіні Вольгі, у свой час абараніла ў Львове дысертацыю 
«Украінска-беларускія літаратурныя сувязі пачатку ХХ ст.» (1971). Яна ўсё 
жыццё займаецца вывучэннем і наладжваннем братэрскіх сувязей, прычым 
не толькі паміж Беларуссю і Украінай, але Беларуссю і Расіяй. Бацька яе – 
украінец, былы вядучы саліст Львоўскай оперы, заслужаны артыст Украі-
ны. Маці – руская, карэнная сібірачка, родная цётка вядомага кінадзеяча 
Сяргея Бадрова-старэйшага. Дагэтуль у гасподзе Рагойшаў гучаць галасы 
Бадровых, бацькі і сына, а таксама вядомых украінскіх дзеячаў культуры, 
у тым ліку артыста Багдана Ступкі, опернага дырыжора Яраслава Вашчака, 
пісьменнікаў Дмытра Паўлычкі, Рамана Іванычука, Рамана Лубкіўскага і 
інш., якія неаднойчы знаходзілі тут цёплы сяброўскі прыём. А колькі вядо-
мых беларусаў (пісьменнікі Уладзімір Караткевіч, Ніл Гілевіч, Алег Лойка, 
Адам Мальдзіс, мастакі Уладзімір Стальмашонак, Май Данцыг) і прад-
стаўнікоў іншых народаў і краін (польскія прафесары Базыль Белаказовіч, 
Тэлесфар Позняк, англійская паэтэса Вера Рыч і інш.) памятае гэты дом! 
Ды што за дзіва: наладжваць беларуска-іншанацыянальныя ўзаемаадносіны 
бацькам дапамагаюць – і не толькі аднымі парадамі – тры сыны Вячаслава 
Пятровіча і Таццяны Вячаславаўны. І ў публікацыях пра ролю «Нашай 
Нівы» ў пашырэнні беларускай культурнай прасторы гісторыка Максіма, і 
ў кандыдацкіх дысертацыях філолагаў Усевалада («Паэзія Алеся Гаруна ў 
кантэксце беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.», 1998) і Пятра («Творчасць 
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Сяргея Пясецкага: праблема жанрава-стылёвай адметнасці», 2001) маюцца 
шматлікія выхады на рускую, польскую, украінскую, яўрэйскую і нават... 
ірландскую культуры (Усевалад, напрыклад, супастаўляе творчасць Алеся 
Гаруна і Уільяма Батлера Ейтса). Тры малодшыя Рагойшы, у жылах якіх 
пульсуюць адначасова тры струмені ўсходнеславянскай крыві, не толькі 
шчыра ўглядаюцца ў сваё, беларускае, але бачаць і навакольны свет, адкрыты 
для лепшага з гэтага свету. 

Для землякоў і пра землякоў В. Рагойша з дапамогай сямейнікаў восем 
гадоў (2000–2008) выпускаў культурна-асветнае выданне Ракаўскага краю – 
газету «Ракаўскі шлях». Шырокі рэзананс у рэспубліцы і за мяжой атрымалі 
Ракаўскія чытанні – міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі, што 
рэгулярна праводзіліся ў 1996–2004 гг. Арганізатарам чытанняў і нязмен-
ным старшынёй (сустаршынёй) іх аргкамітэта з’яўляўся мінскі прафесар з 
Ракава Вячаслаў Рагойша. 

Такія «рэкі» педагагічнай, навуковай, творчай і грамадскай дзейнасці 
прафесара БДУ Вячаслава Пятровіча Рагойшы. Дзейнасць гэта па-скарынаў-
ску разнастайная і плённая. Зусім заканамерна, што на грудзях вучонага-пе-
дагога красуецца ордэн Францыска Скарыны. 
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