
ПРАДМОВА

Шаноўны чытач! Перад табой зборнік артыкулаў, прысвечаны доктару 
філалагічных навук, прафесару, знакамітаму пісьменніку, перакладчыку, гра-
мадскаму дзеячу Беларусі Вячаславу Пятровічу Рагойшу. У кнізе, прымерка-
ванай да двайнога юбілею аднаго з самых праслаўленых беларускіх даслед-
чыкаў-філолагаў (75-годдзе з дня нараджэння і 50-годдзе выкладчыцкай 
працы ў Беларускім дзяржаўным універсітэце), ахарактарызавана яго асоба, 
апісаны навуковыя здабыткі ў сферы літаратуразнаўства, кампаратывістыкі, 
перакладчыцкай дзейнасці.

В. П. Рагойша – унікальная з’ява ў сучаснай беларускай культуры. Шмат-
граннасць яго асобы захапляе, багацце творчых, навуковых і педагагічных 
дасягненняў уражвае і выклікае павагу:

 ● удзячны сын сваёй зямлі, В. П. Рагойша, як, можа, ніхто з беларускіх 
выдатных дзеячаў ХХ–ХХІ стст., знітаваны са сваёй малой радзімай – Ра-
каўшчынай (Мінская вобласць). Вучоны прысвяціў ёй шматлікія даследа-
ванні, мемуарныя нататкі, вершы;

 ● лепшы сярод беларускіх навукоўцаў знаўца айчыннай і сусветнай 
паэзіі, аўтар «Паэтычнага слоўніка» – унікальнай энцыклапедычнай працы, 
якая не раз перавыдавалася;

 ● найбольш грунтоўны ў беларускім літаратуразнаўстве даследчык (ра-
зам са сваёй жонкай Таццянай Вячаславаўнай Кабржыцкай) сувязі беларус-
кай і ўкраінскай культур;

 ● тэарэтык перакладу, лепшы ў беларускай філалагічнай навуцы, і пе-
ракладчык-практык;

 ● заснавальнік і кіраўнік (1994–2016) адзінай у Беларусі кафедры тэорыі 
літаратуры;

 ● нязменны старшыня навуковага савета па абароне кандыдацкіх і док-
тарскіх дысертацый, старшыня экспертнага савета ВАК па літаратуразнаў-
стве. В. П. Рагойшу можна лічыць «бацькам» вельмі многіх навукоўцаў-філо-
лагаў Беларусі: дзякуючы яму былі абаронены шматлікія кандыдацкія і 
доктарскія дысертацыі;
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 ● прадстаўнік сям’і, унікальнай па колькасці ў ёй асоб з навуковымі 
ступенямі і званнямі.

Зборнік складаецца з трох частак. У першую ўвайшлі працы, прысве-
чаныя шматграннай асобе Вячаслава Пятровіча Рагойшы. Змешчаныя ў 
артыкулах факты жыццёвай і творчай біяграфіі навукоўца, пададзеныя са 
слоў самога юбіляра, яго вучняў і паслядоўнікаў, прадстаюць перад чыта-
чом у жывой, цікавай форме, кожны радок ахутаны цеплынёй і ўдзячнасцю 
апавядальніка.

Другая і трэцяя часткі выдання – «Сучасныя праблемы літаратуразнаў-
ства» і «Традыцыйнае і новае ў фалькларыстыцы» – складаюцца з прац 
калег і вучняў В. П. Рагойшы. Багацце ўзнятых у іх тэм сведчыць пра шы-
рыню творчага дыяпазону беларускіх літаратуразнаўцаў і фалькларыстаў. 
Прадстаўленыя артыкулы дэманструюць бясспрэчную навуковую навізну, 
крэатыўны пошук, глыбіню даследчыцкай думкі.

Таццяна Шамякіна

Прадмова
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