
Памяці вучонага

МІКАЛАЙ ВАСІЛЬЕВГЧ РОЖЫН

Заўчасна пайшоў з ж ы цдя М ікалай Васільевіч Po- 
ж ы н — загадчык кафедры этыкі і эстэтыкі, доктар 
філасофскіх навук, прафесар.

М. B. Рожын нарадзіўся 29 ліотапада 1926 г. у вёсцы 
Цёмнае Нюксенскага раёна Валагодскай вобласді ў 
сям ’і селяніна-серадняка. Час рухаедда няўмольна. I 
так склаўся лёс М ікалая Васільевіча, што ён усё жыцдё 
даганяў яго, імкнучыся нагнадь гады, піто адняла 
вайна. Калі дяпераш няе пакаленне ў 17 год заканчвае 
школу і пастудае ў  ВНУ, то М ікалай Васільевіч у 1942 
г., скончыўшы 8 класаў, стаў калгаснікам, а семнац- 
дадігадовым хлапчуком пайшоў на фронт: курсант 
палкавой ш колы, разведчык, старшыня батальёну. 
Ц япераш няе пакаленне ў 22—23 гады канчае ВНУ, а 
М ікалай Васільевіч служыць у арміі, якой аддаў 10 
год, з іх амаль тры гады — фронту. I толькі ў 26-га- 
довым узросде, знаходзячыся ў Саведкай Арміі, ён 
канчае вячэрнюю школу і паступае на філалагічны 
факультэт Белдзяржуніверсітэта, дзе пасля завяршэн- 
ня вучэбнага курса атрымаў дыплом з адзнакай.

Пасля універсітэта прадуе дырэктарам сярэдняй школы ў Ж абінкаўскім  раёне 
Брэсцкай вобласді. 3 1960 па 1973 г. яго лёс зноў звязаны з універсітэтам: аспірант, 
выкладчы к, старэйшы вы кладчы к, дадэнт.

3 сакавіка 1973 па красавік 1981 г. — супрадоўнік сакратарыята AAH у Нью- 
Йорку і Вене. У ж ніўні 1981 г. вярнуўся ва універсітэт. Ізноў прадуе дадэнтам 
кафедры гісторыі філасофіі і логікі, з 1983 г. — загадчык кафедры эты кі, эстэтыкі 
і навуковага атэізму.

Усё ж ы ддё, наганяючы час, адняты вайной, М ікалай Васільевіч паспеў абараніць 
кандыдадкую і доктарскую дысертацыі, апублікавадь звыш 40 навуковых прац. Кола 
яго навуковых інтарэсаў вельмі шырокае: філасофская думка Беларусі, Кант і не- 
акантыянства, пазітывізм і неапазітывізм, махізм , экзістэнды ялізм ... Ён адзін з 
аўтараў вядомага вучэбнага дапамож ніка «Асновы марксісдка-ленінскай этыкі». У 
апошнія гады ўзмоднена займаўся праблемамі, ш ляхам і і сродкамі аналізу навуко
вых ведаў у сучаснай англа-амерыканскай філасофіі.

Ратная і мірная прада М. B. Рож ына адзначана ш матлікім і ўрадавымі 
ўзнагародамі: ордэнам Вялікай Айчыннай вайны H ступені, адзінацдадю медалямі, 
ганаровымі граматамі міністэрстваў вышэйшай адукады і СССР і БССР, рэктарата 
універсітэта.

М. B. Рожын быў чалавекам высокай культуры і інтэлігентнасці. Ён валодаў 
добрымі арганізацы йнымі здольнасдямі, цвёрдым, незалежным характарам. Кафед
ра шмат чым абавязана яго сумленню, чалавечнасці, разумнай разваж лівасді, якія 
дапамагалі падтрымлівадь у калектыве дэмакратычную атмасферу ў самы нес- 
прыяльны час.

I хаця смерць заўсёды прыходзідь начакана, аднак яна не мае ўлады над добрымі 
справамі. У М ікалая Васільевіча іх  было дастаткова. Ён выхаваў шмат таленавітых 
вучняў і даслядоўнікаў. Удзячная пам ядь аб ім я к  вучоным, педагогу, цудоўным 
чалавеку захаваецца ў сэрдах яго вучняў, сяброў, калег.
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