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ВЯЧАСЛАЎ ПЯТРОВІЧ РАГОИША

Вячаслаў Пятровіч Рагойша нарадзіўся 05.06.1942 г. у м. Ракаў 
Валожынскага раёна Мінскай вобласці ў сялянскай сям'і. У 1963 г. 
скончыў аддзяленне беларускай мовы і літаратуры філалагічнага 
факультета Беларускага дзяржаўнага універсітэта і быў пакінуты ў 
аспірантуры пры кафедры беларускай літаратуры. 3 1967 г. працаваў 
на кафедры беларускай лггаратуры, у тым жа годзе абараніў канды- 
дацкую дысертацыю. 3 1988 г. -  дацзнт кафедры тэорыі і гісторыі 
культуры Інстытута паліталогіі і сацыяльнага кіравання. У 1991-1994 гг. 
-  намеснік дырэктара Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя 
Ф. Скарыны. 3 1994 г ,-  загадчык кафедры тэорыі літаратуры БДУ. У 
1993 г. у Інстытуце сусветнай літаратуры (Пушкінскі дом) у Маскве 
абараніў доктарскую дысертацыю, прысвечаную пазтычнаму ўзаема- 
перакладу; у 1994 г. атрымаў званні прафесара, акадэміка Міжнарод- 
най акадэміі навук Еўразіі.

Вячаслаў Пятровіч Рагойша -  адзін з лепшых выкладчыкаў філа- 
лагічнага факультзта, чалавек, які карыстаецца любоўю многіх пакаленняў студэнтаў і аспіран- 
таў, павагай калег-выкладчыкаў. За час выкладання ва універсітзце распрацаваў і чытаў не- 
калькі лекцыйных курсаў: Тісторыя беларускай літаратуры”, “Уводзіны ў літаратуразнаўства”, 
“Тзорыя літаратуры", спецкурсаў “Актуальныя праблемы вершазнаўства”, “Пытанні тэорыі лгга
ратуры ў школе”, “Культура філалагічнай працы”, спецсемінара “Мастацкі свет літа-ратурнага 
твора”. Па названых курсах выдаў некалькі унікальных вучэбных дапаможнікаў: “Пазтычны 
слоўнік” (1979, 2-е выданне ў 1987), “Хрзстаматыя беларускай літаратуры XX стагоддзя” (з
С. Александровічам, А. Лойкам, 1971,2-е выданне з А. Лойкам, 1988), “Слоўнік-мінімум па літа- 
ратуразнаўству” (2000), “Тэорыя літаратуры ў тзрмінах” (2001). Склаў бібліяграфічны даведнік 
“Праца кафедры беларускай літаратуры БДУ імя У.І. Леніна” (1968). В.П. Рагойша -  адзіны ў 
БДУ спецыяліст, які займаецца прыкладным літаратуразнаўствам, вядзе на філфаку факуль- 
татыў па гзтай галіне. Неаднаразова запрашаўся для чытання курсаў у ВНУ Даўгаўпілса (Лат- 
вія) і Львова (Украіна). У апошнія два гады кіруе навуковым калектывам для падрыхтоўкі вучэб- 
нага комплексу па беларускай літаратуры для ліцзяў і гімназій рзспублікі. Пад яго кіраўніцтвам 
выйшла праграма і падручнік для 10 класа для школ з паглыбленым і профільным вывучзннем 
беларускай літаратуры, ліцэяў, гімназій.

В.П. Рагойша даследуе гісторыю беларускай літаратуры, пазтыку верша, міжлітаратурныя 
сувязі, праблемы мастацкага перакладу. Свае першыя вершы і допісы апублікаваў у радашко- 
віцкай раённай газеце ў 1957 г. 3 1961 г. выступав ў рэспубліканскім друку з літаратуразнаў 
чымі і крытычнымі артыкуламі. Аўтар шматлікіх манаграфій, кніг, артыкулаў і эсз: “Паэтыкі 
Максіма Танка: Культура вобраза. Характар верша” (1968), “Пераклаў Якуб Колас...” (1972) 
“Карані дружбы: Беларуска-ўкраінскія літаратурныя ўзаемасувязі пачатку XX ст.” (з Т. Кабржый 
кай, 1976), “I нясе яна дар...: Беларуская паэзія на рускай і ўкраінскай мовах” (1977), “Гутарі 
пра верш: Метрыка. Рытміка. Фоніка” (1979), “Проблема перевода с близкородственных язы 
ков: Белорусско-русско-украинский поэтический взаймоперевод" (1980), “Напісана рукой Ky 
палы: Архіўныя знаходкі” (1981), “Кантакты" (1982), “Слядамі знічкі: Пра Сяргея Палуяна 
(з Т. Кабржыцкай, 1990), “Вяршыні: 3 невядомага і забытага пра Я. Купалу, Я. Коласа, М. Баг 
дановіча” (1991), “I адгукнецца слова ў слове...” (1992), “Белорусская поэзия XX столетия в кон 
тексте восточнославянских литератур (типология, рецепция, художественный перевод)” (1993)
В.П. Рагойша -  адзін ca складальнікаў унікальнага ў нашай літаратуры выдання, у якім адзіі 
верш паўстае ў перакладах на амаль усе буйныя літаратурныя мовы свету, -  «Янка Купала 
“А хто там ідзе?”: Яго пераклады і перакладчыкі. Каментарыі» (з Я. Раманоўскай, 1983). ё н  жа - 
разам з Т. Кабржыцкай складальнік зборніка твораў С. Палуяна “Лісты ў будучыню” (1986), Ста 
рога Уласа “Год беларуса” (1990). Аўтар больш за 200 артыкулаў, рэцэнзій, навуковых каменц 
раванняў тэкстаў. Навуковыя працы В.П. Рагойшы публікаваліся ў Адэсе, Пецярбургу, Кіеве 
Маскве, Ерзване, Тбілісі, Ужгарадзе, Лодзі, Ольштыне, Браціславе, Сафіі, Бялградзе, Ліл 
Лондане. ё н , бадай, адзіны ў Беларусі высокакваліфікаваны спецыяліст па літаратурных узае 
макантактах, выдатны знаўца тэорыі мастацкага перакладу, сам таленавіты перакладчык.
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.„В П. Рагоиша пераклаў на беларускую мову аповесць М. Кацюбінскага “Цені забытых прод- 
каў (1980), раманы А. Ганчара “Твая зара” (1985), У. Яварыўскага “Марыя з палыном у канцы 
стагоддзя (1990), творы Б. Алейніка, I. Драча, В. Сіменкі і інш. За шматгадовую дзейнасць па 
прапагандзе ўкраінскай літаратуры ў Беларусі В.П. Рагойша ўзнагароджаны адной э найбольш 
прэстыжных прэмій Украіны -  прэміі імя I. Франко.

Мала хто ведае, што В.П. Рагойша працягвае пісаць вершы: яны публікаваліся ў перыядыч- 
ным друку, часопісе “Роднае слова”, ён сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі з 1969 г., член яго 

які надзвычай многа зрабіў для ўмацавання прапаганды твораў беларускіх

Малавядомы аспект навуковай і літаратурнай дзейнасці В.П. Рагойшы -  краязнаўства, і 
асабліва літаратурнае краязнаўства. ён -  аўтар выключна цікавых і ары-гінальных даследаван- 
няў. Хата на пляцы В ол і, “Замак на Іслачы" і інш. В.П. Рагойша, шчыры патрыёт Беларусі і 
сваей малой Радзімы -  Ракаўшчыны. Яго любоў -  дзейсная, актыўная: выйшла вось ужо восем 
нумароў газеты^ Ракаўскі шлях , якую Вячаслаў Пятровіч выдав на ўласныя сродкі. Часам для 
напісання адной невялікай замалёўкі ён аб'язджае ўвесь Валожынскі раён, шукаючы звесткі 
пра людзей, звязаных з Ракавам. Ha ўласныя сродкі, з дапамогай сям’і -  жонкі і сыноў- 
ф ілолагаў- ён арганізаваў на сваёй радзіме Музей мястэчка Ракаў, у якім самы вялікі раздзел 
экспазіцыі -  “Ракаўшчына лггаратурная". Ужо тры разы ў Ракаве па ініцыятыве В.П. Рагойшы 
праводзілюя Ракаўскія чытанні, дзе выступалі знакамітыя лггаратары, навукоўцы мастакі -  VDa- 
джэнцы мястэчка. ’

В.П. Рагойша -  член савета філалагічнага факультета БДУ, старшыня секцыі Цэнтра вучэб- 
наи KHin Мінадукацыі РБ, старшыня экспертнага савета ВАК па літаратуразнаўству, ён удзель- 
н'чае ў працы камісіі Мінадукацыі па падручніках, член двух саветаў па абароне дысертацый 
(БДУ i HAH Беларусі), прэзідэнт Міжнароднага фонда Янкі Купалы, член рэдкалегіі часопіса 
Венік БДУ” (сер. 4). Узнагароджаны двума медалямі: імя Ф. Скарыны i “20 лет Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне”. Вячаслаў Пятровіч -  абаяльны, добры 
шчыры чалавек, выдатны сем'янін, любімы выкладчык у студэнтаў і аспірантаў. Бліскучая 
адукаванасць В.П. Рагойшы спалучаецца з юнацка-рамантычным светабачан-нем. выключнай 
адкрытасцю і сумленнасцю сапраўднага навукоўца. Ён сінтззуе ў сабе навуко-выя здольнасці 
моцнае гуманітарнае і мастацкае пачуццё. У ягонай асобе аб'яднаны якасці беларускага Асвет- 
ніка і нацыянальнага Інтэлігента ў самым высокім значэнні гэтых слоў.

Т.І. Шамякіна, 
доктар філалагічных навук, 

загадчык кафедры беларускай лінгвістыкі і міфалогіі

ГАЛИНА ЛЬВОВНА НЕФАГИНА

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской лите
ратуры Галина Львовна Нефагина родилась 4 июля 1952 г. в Пинске.

Творческий путь Галины Львовны связан с Белорусским государ
ственным университетом: с 1970 по 1975 г. -  студентка филологиче
ского факультета, с 1975 по 1978 г. -  аспирантка, с 1978 г. -  препода
ватель, затем доцент и профессор кафедры русской литературы. 
В 1980 г. защитила кандидатскую диссертацию «Русская советская 
повесть 60-70-х годов: Драматизация жанра», в 1999 г. -  докторскую 
«Динамика стилевых течений в русской прозе второй половины 
1980-х -  начала 90-х годов». Научные интересы Г.Л. Нефагиной свя
заны с русской и белорусской прозой и драматургией XX в. Особый 
вклад она внесла в исследование стилевых течений современной 
русской прозы. Автор монографии «Динамика стилевых течений в 
русской прозе второй половины 1980-х -начала 90-х годов» (1999), 
ряда учебных пособий, более 120 научных статей по проблемам рус

ской и белорусской литературы.
«Русская проза второй половины 80-х -  начала 90-х годов XX века» 

(1998) было признано победителем на открытом конкурсе в рамках Программы «Обновление 
гуманитарного образования в Беларуси», где русская проза рассматривалась в динамике раз
ных эстетических систем (реализма, модернизма, постмодернизма) и впервые в русском и оте
чественном литературоведении была предпринята попытка ее систематизации. Учебное посо
бие «Русская литература» (для поступающих в вузы) неоднократно переиздавалось и стало 
настольной книгой для многих абитуриентов Беларуси.

Галина Львовна участник многих в международных научных конференциий и конгрессах 
(Россия, Украина, Польша, Чехия, Словакия, Латвия и др.), ее работы широко известны в науч
ных кругах литературоведов.

Г.Л. Нефагина -  член ученого совета по защите диссертаций, член редколлегии журнала 
«Русский язык и литература», принимает активное участие в жизни филологического факуль
тета, где ее знают не только как ученого, но и как прекрасного педагога, завоевавшего боль
шой авторитет среди студентов и коллег.

Поздравляем Галину Львовну с 50-летием и желаем дальнейших творческих успехов!

Коллектив кафедры рурской литературы
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