Нашы юбіляры

П А В Е Л ІВ А Н А В ІЧ Т К А Ч О У
Споўнілася 60 год з дня нарадж эння члена
рэдкалегіі наш ага часопіеа, заслуж анага работніка вышэйшай школы БССР, загадчы ка кафедры
рускай класічнай літаратуры, доктара філалагічных навук, прафесара П аўла Іванавіча Ткачова.
П асля заканчэння аддзялення журналістыкі
філалагічнага факультэта Белдзяржуніверсітэта
ім я У. I. Леніна ў 1955 г. ён працаваў у газетах
«Зорька» і «Піянер Беларусі». 3 1964 па 1967 г.
вучыўся ў аспірантуры пры кафедры рускай літаратуры, затым працаваў старшым выкладчыкам,
выконваючы абавязкі загадчы ка гэтай ж а кафед
ры. У 1970 г. абраны загадчы кам кафедры рускай
класічнай літаратуры, якую ўзначальвае і сёння.
На працягу многіх год П. I. Ткачоў чытае
студэнтам-філолагам БДУ курс рускай класічнай
літаратуры, спецкурсы па актуальных праблемах
тэорыі літаратуры. Як пісьменнік П. I. Ткачоў
з’яўляецца аўтарам звыш 20 мастацкіх кніг, якія
з прыхільнасцю прыняты беларускім і ўсесаюзным
чытачом. Многія творы яго перакладзены на мовы
народаў Еўропы і А зіі •— англійскую, нямецкую, іспанскую, польскую, персідскую,
а таксам а на мовы народаў СССР.
М астацкае бачанне і гістары чная дакладнасць, спалучаныя ў адзінае цэлае і
пам нож аны я на сакавітую бытавую дэталь, нарадзілі моцны сплаў вобраза і думкі. Гэтым перш за ўсё вызначаецца стыль аповесцей і апавяданняў, што склалі
аднатомнік выбраных твораў «Час світальнай зоркі».
Як навукоўца П. I. Ткачоў унёс значны ўклад у развіццё тэарэтычных праблем рускай літаратуры. Bh выдаў шэсць манаграфій, сярод якіх важнейш ымі з’яўляю цца «Вечны бой: Памфлетное наследие Ярослава Галана и традиции Горького»
(1970), «Иду на «Вы»: Заметки о памфлете» (1975), «Границы жанра» (1977), «Са
тиры злой звенящ ая струна: Природа смеха в памфлете» (1980), «Силуэты» (1983);
надрукаваў звыш 200 артыкулаў, эсе па праблемах літаратуры і публіцыстыкі;
стварыў некалькі вучэбна-метадычных дапам ож нікаў для студэнтаў і ш кольнікаў;
напісаў прадмовы і каментарыі да кніг I. А. Крылова, М. А. Н якрасава, Л. М. Талстога, М. А. Дабралюбава, А. А. Блока, П. П. Баж ова, М. C. Ш агінян, Ч. Айтматава і інш.
Павел Іванавіч Ткачоў — член Саюза пісьменнікаў і Саюза ж урналістаў СССР.
Ён узнагародж аны двумя медалямі, Граматай, Ганаровай граматай Вярхоўнага Caвета БССР, Граматамі Міністэрства народнай асветы БССР, ЦК ВЛКСМ, яму прысвоена званне «Выдатнік вышэйшай адукацыі СССР»; з ’яўляецца намеснікам
старшыні рэдакцыйна-выдавецкага Савета выдавецтва «Юнацтва», членам рэдкалегій часопісаў «Веснік БДУ», «Бярозка», членам рэвізійнай кам ісіі СП БССР.
Прынцыповы і адначасова спагадлівы чалавек, Павел Іванавіч карыстаецца
заслуж аны м аўтарытэтам у ш матлікім калектыве філалагічнага факультэта, Белдзяржуніверсітэта, творчай інтэлігенцыі рэепублікі. П аж адаем юбіляру моцнага
здароўя, асабістага ш часця, далейшых творчых поспехаў.
У. М. Лазоўскі

