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МІХАСЬ ЯЎГЕНАВІЧ ЦІКОЦКІ 

Айчынная навука, уні-
версітэцкае братэрства,
журналісцкая супольнасць
панеслі горкую і непапраў-
ную страту. 24 сакавіка
2012 г. пайшоў з жыцця
заснавальнік беларускай
стылістыкі, таленавіты жур-
наліст, дбайны даследчык
роднай мовы, просты і
шчыры ў адносінах, цал-
кам аддадзены навуковай 

справе беларус, хто прысвяціў сваё жыццё
Бацькаўшчыне, аддаў сваё сэрца людзям – сту-
дэнтам, калегам, родным... 

Доктар філалагічных навук, прафесар, заслу-
жаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь,
заслужаны работнік Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта, заслужаны журналіст Рэспублікі
Беларусь Міхась Яўгенавіч Цікоцкі нарадзіўся
20 лютага 1922 г. у Бабруйску. У 1933 г. сям’я
пераехала ў Мінск, дзе ў 1941 г. ён закончыў
сярэднюю школу. Восенню 1943 г. М. Цікоцкі ў
складзе супрацьтанкавага батальёна пайшоў на
фронт, ваяваў на 1-м, 2-м і 3-м Беларускіх
франтах. Летам 1944 г. пад Кобрынам быў пара-
нены. Узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны
I ступені, двума медалямі «За адвагу».  

Пасля дэмабілізацыі ў 1946 г. М. Я. Цікоцкі
паступіў вучыцца на аддзяленне журналістыкі БДУ.
Працаваў у рэдакцыях газет «Савецкі селянін» 
і «Калгасная праўда», у часопісе «Вожык». 
Вучыўся ў завочнай аспірантуры. 

З 1953 г. М. Я. Цікоцкі шчыруе на факультэце
журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта спачатку ў якасці выкладчыка, дацэнта
кафедры тэорыі і практыкі савецкага друку, а ў
1965 г. і яе загадчыка. У навуковым пошуку Міхась
Яўгенавіч знайшоў для сябе прыярытэт – стыліс-
тыку, якой прысягае на ўсё жыццё. У кастрычніку
1969 г. заснаваў кафедру стылістыкі і літара-
турнага рэдагавання, якой кіраваў дваццаць гадоў.  

Невычэрпная моц жыцця, натхненне, спагад-
лівае сэрца і сяброўскае стаўленне да людзей,
дасведчанасць і высакародная інтэлігентнасць
сышліся ў асобе юбіляра – арыстакрата па наву-
ковым духу і вытанчанага ў філалагічным гусце
стыліста. Імя беларускага вучонага непарыўна
звязана з гісторыяй нашай краіны. Асаблівы
клопат М. Цікоцкага – родная мова. З болем і на-
ват адчаем Міхась Яўгенавіч гаварыў пра вы-
падкі абыякавага стаўлення да яе, духоўнай
занядбанасці і недалёкасці ва ўсведамленні, што
значыць тытульная мова народа. Відаць, вытокі
любові да роднага слова можна знайсці ў сям’і.
Бацька М. Цікоцкага – народны артыст СССР
Яўген Карлавіч Цікоцкі – адзін з заснавальнікаў
беларускіх оперы і сімфоніі, чые творы, напіса-
ныя ў класічнай і рамантычнай манеры, маюць
моцны ўплыў народных матываў. Сыну ж нака-
навана было стаць заснавальнікам айчыннай
стылістыкі – навукі, вызначальнай у развіцці
мовазнаўства ХХ ст.  

Пад клапатлівым і дбайным вокам даследчы-
ка пачала фарміравацца стылістыка публіцыс-
тычных жанраў – сімбіёз філалагічнай навукі,
у якой арганічна спалучыліся набыткі лінгвістыкі,
літаратуразнаўства і журналістыкі. Сімвалічна, што
аўтарам «Стылістыкі публіцыстычных жанраў»
стаў прафесар Цікоцкі, кнігі, якая і па сёння зас-
таецца адзінай у сваім родзе. Яе ў свой час выву-
чалі нават у Маскоўскім дзяржаўным універсітэце. 

Фарміраваўся новы навуковы напрамак –
стылістыка тэксту. І зноў прафесар Цікоцкі стаў
першым на Беларусі: выдаў падручнік «Сты-
лістыка тэксту», у якім увасобіў мару любога
стыліста – з’яднаць у адно цэлае элементныя
складнікі тэксту праз асобу яго стваральніка. 

Сотні журналістаў удзячны Настаўніку за
добразычлівасць, чуласць, розум, высакарод-
насць і прафесарскую інтэлігентнасць, вытрымку
і талерантнасць. Дзе ёсць газета, часопіс,
рэдакцыя, там б’ецца, сэрца, рэхам аддаюцца
словы Міхася Яўгенавіча Цікоцкага. 


