
Нашы юбіляры

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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