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КАФЕДРА ТЭОРЫІ ЛІТАРАТУРЫ: ЗДАБЫТКІ ПЕРШАГА 
ПЯЦІГОДДЗЯ XXI ст. 

Рагойша Вячаслаў Пятровіч - доктар філалагічных навук, 
прафесар, загадчык кафедры тэорыі літаратуры, акадэмік Міжнароднай 
акадэміі навук Еўразіі, член Саюза беларускіх пісьменнікаў і Нацыя-
нальнага Саюза пісьменнікаў Украіны, кіраўнік Міжнароднага фонду 
Янкі Купалы. Лаўрэат Міжнароднай літаратурнай прэміі імя Івана 
Франко. Аўтар звыш 800 навуковых публікацый, у тым ліку звыш 20 
манаграфій. Асноўная сфера навуковых зацікаўленняў - тэарэтычная і 
гістарычная паэтыка, вершазнаўства, гісторыя беларускай літаратуры і 
культуры, кампаратывістыка, перакладазнаўства. 

Пачатак XXI ст. для кафедры тэорыі літаратуры 
вызначыўся актыўнай распрацоўкай дзвюх комплексных 

навуковых тэм - «Асаблівасці паэтыкі сучаснай беларускай літаратуры 
ў кантэксце сусветнага літаратурнага працэсу» (фінансавалася за кошт 
ДФФД) і «Тыпалогія сродкаў мастацкага выяўлення ў мастацкай літаратуры 
і фальклоры» (бюджэтная). У распрацоўцы абедзвюх тэм актыўны ўдзел 
прымалі ўсе супрацоўнікі кафедры: дактары філалагічных навук, прафесары 
А. Андрэеў, В. Рагойша і Т. Шамякіна (у час яе працы на кафедры), 
кандыдаты філалагічных навук, дацэнты Р. Кавалёва, М. Кенька, Т. Маро-
зава, В. Прыемка, П. Ткачова, старшы выкладчык У. Ківель. У той жа час да 
вывучэння асобных праблем, непасрэдна звязаных з тэмамі, былі пры-
цягнуты літаральна ўсе аспіранты кафедры. За 2001-2005 гг. кафедра 
забяспечыла падрыхтоўку і паспяховую абарону адной доктарскай і васьмі 
кандыдацкіх дысертацый. 

Вынікі распрацоўкі названых тэм знайшлі ўвасабленне ў чатырох 
манаграфіях, 14 вучэбных дапаможніках, тыпавой праграме «Теория 
литературы» (аўтар А. Андрэеў), дзевяці дысертацыях, васьмі зборніках 
навуковых прац і 61 артыкуле. Так, у манаграфіі (2001) і доктарскай 
дысертацыі Т. Шамякінай «Беларуская літаратурная традыцыя і міфалогія» 
(2001; навук. кансульт. В. Рагойша) упершыню канцэптуальна, шматпланава 
даследавана праяўленне ў беларускай класічнай традыцыі міфалагічнага 
мыслення як структураўтваральнай і тропаўтваральнай парадыгмы мастацкіх 
твораў, высветлена сувязь паняццяў «мова і міф», «літаратура і міф», 
вызначаны архетыпы, якія знайшлі праяўленне ў беларускай літаратуры 
(творчасць Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, М. Гарэцкага) і інш. У 
кандыдацкай дысертацыі I. Шаўляковай-Барзенка «Тэорыя літара-турных 
тропаў: метафара і сімвал (генезіс, эвалюцыя, тэндэнцыі развіцця)» (2001; 
навук. кір. Т. Шамякіна) створана інтэгральная тэорыя літаратурных 
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метафары і сімвала. У ёй канцэптуальна абагульнены эмпірычны і мета-
далагічны вопыт вывучэння літаратурна-мастацкіх феноменаў - метафары 
і сімвала, што асэнсоўваюцца і як важнейшыя элементы культуратворчасці. 
Даследаванне разгортваецца ў накірунку ад станаўлення «чыстых» тропаў 
да разгляду іх спецыфікі ў літаратурнай прасторы разнастайных эпох 
і завяршаецца аналізам найноўшых тэндэнцый, звязаных са статуальнымі 
структурнымі іх зменамі. 

Вялікая ўвага вучонымі кафедры была скіравана на генетыка-
тыпалагічны аналіз рэгіянальных асаблівасцей беларускага фальклору 
ў кантэксце ўсходнеславянскай фальклорнай традыцыі. Пры гэтым выву-
чаліся такія ўзроўні паэтыкі фальклорных твораў, як сюжэты, сюжэтныя 
сітуацыі, матывы, адпаведная для кожнага віду тэкстаў сістэма персанажаў, 
спецыфічны рытуальна-міфалагічны хранатоп, у іх сукупнасці з прадметна-
акцыянальнай абрадавай сімволікай і інш. Гэтае кола праблем адлюстра-
вана ў зборніках «Свет славянскага фальклору» (2001), двух выпусках 
«Фалькларыстычных даследаванняў: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі» (2004, 2005), 
якія з'явіліся вынікам як распрацоўкі навуковых тэм, так і рэспубліканскіх 
Шырмаўскіх чытанняў, што рэгулярна праводзяцца на кафедры. Разам 
з тым яны ляглі ў аснову публікацый, якія ўвайшлі ў кнігу Р. Кавалёвай 
«Абрысы рытуальна-магічнай сферы беларускага фальклору» (2005). 
Аналіз беларускага фальклору, разгляд яго сувязей з мастацкай літа-
ратурай, вырашэнне пытання, якім чынам, у якіх формах і на якіх узроўнях 
рэалізуецца нацыянальна адметнае, прадстаўлена ў вучэбна-метадычным 
комплексе Р. Кавалёвай «Беларуская вусна-паэтычная творчасць» (2005). 
Прапанаваная ў гэтым выданні вучэбная праграма па курсу беларускай 
літаратурнай творчасці максімальна набліжана да сучаснага стану развіцця 
беларускай фалькларыстыкі, улічвае эфектыўныя падыходы да разгляду 
фальклорных відаў і жанраў, нацыянальныя адметнасці беларускага 
фальклору, сувязь сучасных фалькларыстычных даследаванняў з прадук-
цыйнымі напрацоўкамі кола роднасных і сумежных навук. Прадмет заці-
каўленасці Т. Івахненка ў яе кандыдацкай дысертацыі - «Паэтыка бела-
рускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў: Семантыка. 
Вобразны лад. Кампазіцыя» (2001; навук. кір. Р. Кавалёва). Дысертацыя, 
што пазней убачыла свет і ў выглядзе манаграфіі (2003), з'яўляецца 
першым у галіне гістарычнай паэтыкі комплексным даследаваннем 
стадыяльных асаблівасцей станаўлення сродкаў славеснай парадыгмы 
(тропаў), вобразатварэння і ўласна кампазіцыйнай будовы. У дысертацыі 
М. Кудрашовай «Паэтыка; беларускіх замоў: Вобразны свет, гукавая арга-
нізацыя тэксту» (2005; навук. кір. В. Рагойша) лагічна, на аснове аналізу 
тэкстаў беларускіх замоў даказваецца, што яны заключаюць у сабе 
шматлікія ўзроўні, тылы вобразнасці, а таксама рытмастваральныя кампа-
ненты, якія знайшлі тое ці іншае ўвасабленне ў развітых формах беларускай 
аўтарскай паэзіі. Замова разглядаецца як генатып, як вобразны пачатак 
пэўных літаратурных заканамернасцей. Дысертацыя ў дапрацаваным 
выглядзе выйшла пад назвай «Паэтыка беларускіх замоў у аспекце 
літаратуразнаўства: Вобразны свет. Гукавая арганізацыя тэксту» (2005). 

За апошнія дзесяцігоддзі мова літаратуразнаўства істотна змянілася, 
узбагацілася новымі паняццямі і тэрмінамі, з'явіліся новыя падыходы 
ў вывучэнні мастацкіх твораў. У прыватнасці, вялікую цікавасць тэарэтыкаў 
літаратуры выклікае характар літаратурнай нарацыі. Вывучэнню яе 
прысвечаны дысертацыі С Лебедзева «Вобраз апаведача: Структура, 
тыпалогія, функцыі (на матэрыяле малой прозы)» (2003; навук. кір. 
А. Андрэеў) і В. Смірновай «Аповедныя структуры ўсходнеславянскай 
літаратуры XI—XIII стагоддзяў» (2004; навук. кір. Т. Шамякіна). У першай з іх 
на матэрыяле тэкстаў сусветнай мастацкай літаратуры наогул і малой 
рускай прозы першай трэці XX ст. у прыватнасці даследуецца паэтыка 
аповеду, асаблівасці сродкаў выразнасці яго суб'ектаў, функцыі, структура 
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і тыпалогія вобраза апаведача як суб'екта разгортвання мастацкай мадэлі 
свету. Другая дысертацыя прысвечана даследаванню арыгінальных 
і перакладных усходнеславянскіх літаратурных твораў ХІ-ХІІІ ст. у свеце іх 
царкоўна-праваслаўнай спецыфікі і прыналежнасці да традыцыяналістыч-
нага тыпу мастацкага мыслення, выяўляюцца асноўныя кампаненты іх 
аповедных структур, даследуюцца функцыянальныя суадносіны гэтых 
кампанентаў і распрацоўваецца методыка цэласнага аналізу аповеднай 
структуры твора традыцыяналістычнага тыпу. 

3 улікам новых падыходаў у літаратуразнаўстве на кафедры быў 
створаны і шэраг вучэбных дапаможнікаў па тэорыі літаратуры, разлічаных 
на студэнтаў-філолагаў, у якіх, апрача чыста прыкладных мэтаў, ставіліся 
і мэты навукова-эўрыстычныя. У прыватнасці, у вучэбным дапаможніку 
А. Андрэева ў 2 частках «Теория литературы: личность, произведение, 
художественное творчество» (2004) праблемы тэорыі літаратуры разгля-
даюцца з пазіцый філасофскай эстэтыкі пры дапамозе метаду ўсеагульнай 
дыялектыкі. У многім па-новаму асвятляецца шэраг асноўных праблем 
літаратуразнаўства (творчы метад, род, жанр, стыль), раскрываецца 
дыялектыка мастацкай свядомасці, тэарэтычна абгрунтоўваецца і на прак-
тыцы паказваецца метадалогія цэласнага аналізу твораў. У тэарэтычным 
аспекце гэтая ж праблематыка паўстае і ў вучэбным дапаможніку 
A. Андрэева «Методология литературоведения» (2001). У рабоце ўвасоб-
лена цэласная метадалогія літаратуразнаўства, раскрываюцца супярэчлі-
выя палажэнні літаратурнай тэорыі. Выкарыстаны наватарскі падыход да 
аналізу літаратурных твораў. Аўтар супастаўляе цэласную метадалогію 
з іншымі падыходамі да літаратуры, упісваючы гэты падыход у шырокі 
культурны кантэкст. Актуальнасць даследавання вызначаецца і матэыялам, 
абраным для аналізу (М. Бахцін, постмадэрн, шолахаўскае пытанне, 
культурны архетып Яўгена Анегіна, творчасць Я. Коласа і Я. Купалы і інш.). 

У вучэбным дапаможніку В. Рагойшы «Тэорыя літаратуры ў тэрмінах» 
(2001) разглядаецца звыш 1100 літаратуразнаўчых паняццяў, якія аўтар 
трактуе ў многім па-новаму, у кантэксце з іншымі культуралагічнымі 
дысцыплінамі. Даследаванне тэарэтычных праблем сучаснага верша-
знаўства знайшлі ўвасабленне ў вучэбным дапаможніку В. Рагойшы 
«Уводзіны ў літаратуразнаўства: Вершаванне. Курс лекцый» (2002), у якім 
разглядаюцца такія важныя паняцці, як рытм, метр, агульнае і рознае 
ў гэтых з'явах, больш поўна характарызуюцца сістэмы вершавання, гукавая 
арганізацыя верша. Як навуковае паглыбленне вышэйназваных праблем 
неабходна адзначыць такія выданні таго ж аўтара, як «Слоўнік-мінімум па 
літаратуразнаўству» (2002), кнігу «На шляху да Парнаса: Даведнік маладога 
літаратара» (2003), 3-е, дапрацаванае і дапоўненае, выданне «Паэтычнага 
слоўніка» (2004), вучэбна-метадычны комплекс «Уводзіны ў літаратура-
знаўства: Вершаванне» (2004), эксперыментальны вучэбны дапаможнік 
«Навука вершавання» (2004). У гэтых працах улічваюцца дасягненні 
сучаснай літаратуразнаўчай думкі ў галіне агульнай паэтыкі і паэтыкі верша, 
мастацкі вопыт паэзіі народаў СНД і некаторых замежных краін. Характар 
метрычнай (метрыка-рытмічнай) арганізацыі верша як асноўнага 
кампанента яго паэтыкі вывучаны А. Дуброўскім у дысертацыі «Паэтыка 
Рыгора Барадуліна: рытмічная арганізацыя верша» (2003; навук. кір. 
B. Рагойша). У дысертацыі выкарыстаны комплексны шматаспектны падыход 
да вывучэння семантыкі метрыка-рытмічнай арганізацыі, які ўлічвае 
адрозненне функцыянальных і структурных характарыстык метрычнага 
і ўласна рытмічнага ўзроўняў. 

Вывучаліся на кафедры і пытанні літаратурных узаемасувязей, 
успрымання ў іншанацыянальным асяроддзі беларускай літаратуры з улікам 
формы рэцэпцыі (асвойвальнай і рэтрансляцыйнай) і яе спосабаў (непа-
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срэдная рэцэпцыя, крытычна-асэнсавальная, мастацкі пераклад). Асноўная 
ўвага звярталася (найперш у публікацыях М. Кенькі, В. Рагойшы) на 
мастацкі пераклад, які даследаваўся з пункту погляду адэкватнасці слоўна-
вобразнай камунікацыі. Асобныя аспекты мастацкага перакладу распра-
цаваны ў дысертацыі, а пасля і ў манаграфіі (2004) Н. Дзянісавай «Праблема 
аўтарскага перакладу прозы ў беларускай літаратуры XX стагоддзя» (2002; 
навук. кір. В. Рагойша). У ёй, апрача ўсяго, вызначаны асаблівасці 
празаічнага аўтарскага перакладу з пункту погляду яго суадносін з творчым 
працэсам, літаратурна-гістарычнымі абставінамі і прынцыпамі мастацкага 
перакладу ўвогуле. Дысертацыя І. Лапцёнак «Творчая індывідуальнасць 
Семяжона-перакладчыка» (2004; навук. кір. В. Рагойша) некалькі іншага 
плана. У ёй праводзіцца аналіз творчасці толькі аднаго перакладчыка, 
даецца аргументаванае вызначэнне паняццяў «творчая індывідуальнасць 
перакладчыка», «стыль перакладчыка», якія ўяўляюць сабой тэарэтычную 
базу для практычнага вывучэння творчай індывідуальнасці любога пера
кладчыка. 

Гаворачы пра навуковыя дасягненні кафедры, адзначым, што 
супрацоўнікамі кафедры (М. Кенькам, I. Ківель, Т. Марозавай, П. Ткачовай 
і В. Рагойшам) распрацавана і выдадзена праграма факультатыву «Прыкладное 
літаратуразнаўства» (2003), які складаецца з шэрага курсаў (тэксталогія, 
літаратурнае архівазнаўства, музеязнаўства, краязнаўства, рэдагаванне 
і карэктура і інш.) і чытаецца на спецыяльнасці «Беларуская філалогія» на 
працягу трох гадоў. Разам з тым некаторыя члены кафедры прынялі 
актыўны ўдзел у напісанні школьных падручнікаў па літаратуры, у распра-
цоўцы пытанняў методыкі выкладання тэорыі і гісторыі літаратуры ў сярэдняй 
школе нашай краіны. 
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