Микола Петрович Савицький
(16.03.1935 — 24.07.2018)
24 липня 2018 р. на 84-ому році життя відійшов у вічність відомий чеський лінгвіст Микола Петрович Савицький.
М. П.Савицький народився 16 березня 1935 р. у Празі в родині російського емігранта міжвоєнного періоду Петра Савицького, відомого в Чехії
як поета, історика, географа, педагога. Після закінчення гімназії Микола
Савицький вступив на філософський факультет Карлового університету, де
вивчав російську та українську мови. Уся його професійна діяльність ученого-мовознавця була пов’язана з академічними установами: після закінчення
Карлового університету (1963 р.) з 1964 р. він працював спочатку в Кабінеті
іноземних мов, Інституті чеської мови, а до кінця свого життя — у Слов’янському інституті Академії наук Чеської Республіки. Кандидатську дисертацію захистив 1974 р.
Коло наукових інтересів М. П.Савицького було дуже широким: від теоретичної лінгвістики в синхронії та діахронії до прикладної лінгвістики, зокрема двомовної лексикографії. Він брав участь у створенні таких колективних
праць, як «Українсько-чеський словник» у двох томах (Прага, 1994–1996),
«Великий чесько-російський словник» (Прага, 2005), «Українсько-чеський
та чесько-український словник» (Прага 2008). У співавторстві з О. Лешкою
та Р. Шишковою написав першу в історії чеської лінгвістики академічну
«Граматику сучасної української мови» (Прага, 2001) у зіставленні з чеською мовою. Відомі також його праці з проблем синтаксису, дискурсивного
аналізу тексту.
З 1992 по 2010 р. М. П. Савицький завідував відділом лінгвістичної славістики та лексикографії Слов’янського інституту АН Чеської Республіки.
На цей час припадають його систематичні дослідження неологічних явищ у
лексиці та фразеології чеської, української й російської мов. М. П. Савицькому належить заслуга в розбудові сучасної чеської неології та неографії
в порівняльному аспекті. Результатом цієї праці була публікація серії статей (напр.: Martincová O., Savický N.. Hybridní slova a některé obecné otázky
neologie // Slovo a slovesnost.— 1987.— Rоč. 48.— S. 124–139; Sádlíková M.,
Savický N., Šišková R.. Ke konfrontačnímu studiu dynamiky slovní zásoby // Československá rusistika.— 1988.— Rоč. 33. N 2.— S.56-60) і словників (Savický
N. P., Šišková R., Šlaufová E.. Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů.
— Praha, 1999.— 133 s.; Krejčířová I., Sádlíková M., Savický N. P., Šišková
R., Šlaufová E. Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů.— 2-é, podstat.,
dopln. a oprav. vydání.— Praha, 2004.— 285 s.).
М. П. Савицький мав визнаний авторитет серед лінгвістів за кордоном.
Він, зокрема, був членом редколегії журналу «Мовознавство» (з 2005 по
2017 рр.), а також друкував тут свої статті (Савицький М.П. Український
синтаксис з погляду діахронічної типології // Мовознавство.— 2006.—
№ 2–3.— С. 45–49).
Високі професійні якості поєднувалися у М. П. Савицького з інтелігентністю, тактовністю, доброзичливістю. Світла пам’ять про Миколу Петровича Савицького, талановитого вченого та високопорядну людину, назавжди
залишиться в пам’яті його українських колег і друзів.
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