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Мальдзіс, Пятро Васючэнка, Міхась Стральцоў, Іван Пташнікаў, Святлана Алексіевіч, Анатоль 
Вярцінскі, Маргарита Старых, Людміла Саянкова, Irap Аўдзееў, Людміла Перагудава і інш, Усе 
гэтыя людзі робяць адну вельмі важную справу -  кожны па-свойму адраджае беларускую 
культуру. A пачыналася ўсё... з семінараў прафесара Бондаравай на факультэце журналістыкі.

Супрацоўнікі кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, а таксама выкладчыкі, аспіранты і 
студэнты факультэта журналістыкі далучаюцца да віншаванняў з нагоды 80-гадовага юбілею 
прафесара Бондаравай і жадаюць Ефрасінні Леанідаўне моцнага здароўя, творчага натхнення 
і таго зараду бадзёрасці і энергіі, які не пакідае яе вось ужо больш чым паўстагоддзя.

А.М. Кавалеўскі

IBAH АЛЯКСЕЕВІЧ ЧАРОТА

16 верасня споўнілася 50 гадоў вядомаму літаратуразнаўцу, док- 
тару філалагічных навук, прафесару, загадчыку кафедры славянскіх 
літаратур БДУ Івану Аляксеевічу Чароту.

І.А. Чарота нарадзіўся ў сялянскай сям'і на Палессі ў вёсцы Лыш- 
чыкі Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці. Сярэднюю адукацыю 
атрымаў у СШ № 2 Кобрына. У 1969-1974 гг. ён -  студэнт аддзялення 
рускай мовы і пітаратуры філфака БДУ. Пасля яго заканчэння тры 
гады працаваў выкладчыкам рускай мовы і літаратуры ў Паляцкішскай 
сярэдняй школе Воранаўскага раёна Гродзенскай вобласці.

3 1977 г. яго працоўная дзейнасць непарыўна звязана з філалагіч- 
ным факультетам Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Пройдзены 
ўсе ступені педагагічнай кар’еры: ад выкпадчыка да прафесара.

Навуковыя інтарэсы LA. Чароты, відавочна, акрэсліліся з часу з'яў- 
лення першых публікацый у друку ў 1978 г. Малады на той час навуко- 
вец аддаў перавагу тэме гісторыі літаратур і культур славянскіх наро- 

даў. Увага да творчасці Іва Андрыча з першых артыкулаў прадвызначыла яго навуковую накі- 
раванасць. Сёння Іван Аляксеевіч Чарота -  вядучы югаславіст рэспублікі, высокааўтарытэтны 
спецыяліст у галіне параўнальнага літаратуразнаўства. Важнай прыступкай да навуковых вяр- 
шынь стала абарона ў 1986 г. кандыдацкай дысертацыі “Творчество М.А. Шолохова и литера
турный процесс Югославии (1956-86)” (ЛДПІ, Ленінград). 3 1991 па 1994 г. -  навучанне ў дакта- 
рантуры. 3 1993 г. LA. Чарота працуе на новай кафедры славістыкі (першапачатковая назва). У 
1996 г. -  загадчык кафедры славянскіх літаратур. Ягоны кпопат з самага пачатку быў накірава- 
ны на тое, каб кафедра як структурная адзінка вядучага універсітэта краіны адпавядала патра- 
баванням сучаснасці.

У 1998 г. ён абараніў доктарскую дысертацыю “Беларуская літаратура ў працэсах нацыя- 
нальнага самавызначэння".

Прафесар LA. Чарота -  аўтар шэрага асноўных лекцыйных I спецыяльных курсаў, якія чыта- 
юцца ўпершыню ў ВНУ рэспублікі. У дапамогу студэнтам ім выдадзены манаграфіі, вучэбныя 
дапаможнікі, анталогіі, сярод якіх "Советская литература в связях и взаимодействиях: Начала 
сравнительного и системного анализа" (Мн., 1989), “Мастацкі пераклад на беларускую мову: Ac- 
новы тэорыі I практычныя рэкамендацыі" (Мн., 1997), “Югаславянскія літаратуры i культуры" 
(Мн., 1999 -  у сааўтарстве), Праграма “Псторыя славянскіх літаратур” (Мн., 2000 -  у сааўтарстве).

Артикулы вядомага навукоўца па питаниях беларуска-іншаславянскіх літаратурных сувя- 
зей вызначаюцца шырынёй погляду, глыбокім веданнем гісторыі літаратур славянскіх народаў. 
У іх акрэсліваюцца новыя падыходы да разгляду гісторыі беларускага мастацкага пісьменства, 
яго самабытнасці, адметнасці эстэтычнай сістэмы ў агульнаславянскім і еўрапейскім кантэкстах. 
Даследчык асэнсоўвае мастацтва як аснову самасвядомасці і нацыянальнага самавызначэння.

У галіне кампаратывістыкі і культуразнаўства плён працы LA. Чароты пазначаны такімі кні- 
гамі, як: “Беларуская савецкая літаратура за мяжой" (Мн., 1988 -  у сааўтарстве), “Пошук спрад- 
вечнай існасці: Беларуская літаратура XX стагодцзя ў працэсах нацыянальнага самавызначэн
ня” (Мн., 1995), “Сербская Праваслаўная царква" (Мн., 1998), "Беларуская мова i Царква” 
(Мн., 2000), “Косовская битва продолжается" (Мн., 2000), "Антолог^а белоруске поезде” 
(Београд, 1993), “Югаславянскія казкі” (Мн., 1999), “Антологйіа лирике источних Словена” 
(Београд, 2000), “Насустрач Духу: Анталогія беларускай хрысціянскай паэзіі” (Мн., 2001), 
“Насустрач Духу: Анталогія беларускай хрысціянскай прозы" (Мн., 2002) I інш.

LA. Чарота -  член Саюза беларускіх пісьменнікаў, у якім узначальвае бюро секцыі мастац
кага перакладу I літаратурных сувязей. Юбіляр -  признаны майстар i даследчык мастацкага пе- 
ракладу. На беларускую мову перакпадае творы сербскай, харвацкай, македонскай, славен- 
скай, польскай I іншых літаратур. 3 беларускай перакпадае на сербскахарвацкую мову. На яго- 
ным рахунку больш за 650 друкаваных перакладаў. На старонках перыядычных выданняў, на 
беларускім радыё I тэлебачанні LA. Чарота часта выступав з артыкуламі па питаниях 
сучаснага літаратурнага працэсу.

Прафесар LA. Чарота з'яўляецца навуковым кансультантам Беларускай Энцыклапедыі, сак- 
ратаром камісіі Беларускага Экзархата Рускай Праваслаўнай царквы і выканаўчым рэдактарам 
часопіса “Праваслаўе".

Шматгранная навуковая, перакпадчыцкая, грамадская праца юбіляра адзначана шэрагам 
айчынных I зарубежных узнагарод, сярод якіх міжнародная прэмія імя князя Канстанціна
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Астрожскага (Польшча, 1999), Ганаровая грамата Саюза пісьменнікаў Сербіі (2000), прэмія 
сербскага часопіса “Збигьа" (2000), ордэн Прападобнага Сергія Раданежскага ІІІ ступені (2002).

Калегі, вучні шчыра віншуюць Івана Аляксеевіча з юбілеем, жадаюць яму здароўя, далей- 
шых навуковых поспехаў, шчасця і дабрабыту.

М.В. Трус,
кандидат філалагічных навук

MIKAiIАЙ РЫГОРАВІЧ ПРЫГОДЗІЧ
Доктар філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі бе- 

ларускай мовы Мікалай Рыгоравіч Прыгодзіч нарадзіўся 1 студзеня 
1953 г. у вёсцы Лышча Пінскага раёна. Пасля заканчэння Лышчанскай 
сярэдняй школы ў 1970 г. паступіў у Беларускі дзяржаўны універсітэт, і 
з таго часу ўсё яго свядомае жыццё, грамадская, навуковая і адміні- 
страцыйная дзейнасць звязаны з універсітэтам. Скончыўшы ў 1975 г. 
аддзяленне беларускай і рускай мовы і літаратуры, М.Р. Прыгодзіч па- 
ступае ў аспірантуру пры кафедры беларускай мовы, а пасля заканчэн
ня працуе выкладчыкам гэтай кафедры, ст. выкладчыкам, дацэнтам, а 
з 1993 г., калі кафедра беларускай мовы падзялілася на кафедру су- 
часнай беларускай мовы i кафедру гісторыі беларускай мовы, -  загад
чикам апошняй (адначасова -  намеснікам дэкана 1996-1998). У 1982 г. 
лад навуковым кіраўніцтвам прафесара Л.М. Шакуна абараніў кандыдац- 
кую дысертацыю, а ў 2000 г. -  доктарскую.

Навуковая дзейнасць М.Р. Прыгодзіча вызначаецца маштабнасцю 
i рознабаковасцю яго інтарэсаў. Прыярытэтныя напрамкі -  гістарычнае словаўтварэнне, славян
ская кампаратывістыка, беларуская палеаграфія, гісторыя беларускай мовы і мовазнаўства, 
інавацыйныя працэсы ў лексіка-фразеалагічным складзе сучаснай беларускай мовы і інш. За час 
выкладчыцкай працы ён распрацаваў лекцыйныя курсы «Пстарычная граматыка беларускай 
мовы», «Псторыя беларускай літаратурнай мовы», «Беларуская палеаграфія» (упершыню ў 
практыцы ВНУ РБ), спецкурсы «Крыніцазнаўства гісторыі беларускай мовы», «Беларуская мова 
ў даследаваннях лінгвістаў XIX ст.», спецсемінары «Старабеларускае пісьменства», «Марфемны i 
словаўтваральны аналіз», «Словаскладанне ў беларускай мове» і інш. М.Р. Прыгодзіч з’яўляўся 
каардынатарам міжнароднага праекта «Змены ў сучасных славянскіх мовах: 1945-1995 гг.», які 
выконваўся па праграме ЮНЕСКА і рыхтаваўся пад эгідай Міжнароднага камітэта славістаў. 
Вынік гэтай працы -  калектыўная манаграфія «Беларуская мова: Najnowsze dzieje języków 
słowiańskich» (Opole, 1998). Увогуле, шырокі дыяпазон навуковых пошукаў даў багаты плён: са- 
мастойна ці ў сааўтарстве падрыхтаваны і выдадзены: «Шчодрасць слова» (1990), слоўнікі 
«Асобна, разам, праз злучок» (1994), «Старабеларускі лексікон» (1997), «Пішам без памылак» 
(2002), «Пстарычная граматыка беларускай мовы: Зборнік практыкаванняў» (1999), манаграфія 
«Словаскладанне ў беларускай мове», больш за 160 артыкулаў, многія з якіх змешчаны ў фун
даментальных выданнях «Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі», «Беларуская мо
ва: Энцыклапедыя», «Беларуская Энцыклапедыя». М.Р. Прыгодзіч -  удзельнік шматлікіх міжна- 
родных навуковых канферэнцый і семінараў (Венгрия, Польшча, Расія, Украіна) і разам з тым 
арганізатар падобных канферэнцый на філфаку БДУ (1996, 1997, 2001), ініцыятар правядзення 
навуковых чытанняў, прысвечаных вядомым навукоўцам (М.А. Жыдовіч, М.І. Жыркевіч, 
Е.С. Мяцельская), што знайшло падтрымку на іншых кафедрах.

Яшчэ ў студэнцкія гады М.Р. Прыгодзіч звярнуў на сябе ўвагу як ініцыятыўны арганізатар, 
таму неаднаразова выбіраўся ў склад кіруючых органаў розных грамадскіх арганізацый, дзе 
заўсёды працаваў плённа і з высокай адказнасцю за даручаную справу. Ha працягу шасці гадоў 
(1981-1986) ён узначальваў Клецкі занальны штаб студэнцкіх будаўнічых атрадаў (ЗІІІ СБА) 
Мінскай вобласці і на працягу пяці гадоў (1988-1992) -  Лоўхскі 3LLI СБА Карэльскай АССР. 
Шматлікія ганаровыя граматы і ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга -  заслужаныя ўзнагароды 
за вялікую працу па арганізацыі студэнцкага будаўнічага руху.

Арганізатарскі талент М.Р. Прыгодзіча ў поўнай меры праявіўся і ў тым, што кафедра, якой 
ён кіруе амаль дзесяць гадоў, з першых дзён свайго існавання заявіла пра сябе як дружная і 
дзеяздольная каманда, у складзе якой удала спалучаюць сваю педагагічную, навуковую i 
метадычную дзейнасць выкладчыкі розных пакаленняў i якая папаўняецца маладымі здоль- 
нымі выхаванцамі кафедры.

М.Р. Прыгодзіч як загадчык кафедры, член вучонага савета філалагічнага факультэта, 
рэдакцыйных калегій часопісаў «Веснік БДУ. Серия 4», «Роднае слова», «Беларуская мова i 
літаратура», саветаў па абароне дысертацый (НАН Беларусі, МДПУ імя Максіма Танка) і інш. 
надае шмат увагі арганізацыі вучэбнага працэсу, выхаванню навуковай моладзі, адкрыццю 
новых цікавых рубрик на старонках навуковых і навукова-метадычных выданняў.

М.Р. Прыгодзіч -  адзін з тых супрацоўнікаў філалагічнага факультэта, які карыстаецца па- 
вагай і аўтарытэтам сярод студэнтаў, аспірантаў і калег-выкпадчыкаў. У яго асобе спалучаюц- 
ца широкая эрудиция і нястомная працавітасць, сардэчнасць і душэўнасць, адкрытасць і шчы- 
расць. Верыцца, што наперадзе ў яго яшчэ больш значныя новыя дасягненні і адкрыцці на ніве 
служэння яго вялікасці Роднаму Слову.

В.П. Красней,
кандидат філалагічных навук, прафесар
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