
Літаратура — галоўная любоў яго жыцця. Няімала 
сіл, намаганняў прыклаў ён, каб аднавіць несправядлі-
ва забытыя імёны, старонкі гісторыі беларускай літа-
ратуры. I не заўсёды яго захады сустракалі разумение, 
удзячнасць. Нярэдка здаралася якраз наадварот. 

...Па-ранейшаму ў студэнцкія аўдыторыі прыносіць 
ён добразычлівасць, упэўнены спакой, сее ў маладых ду-
шах разумнае, вечнае. 

1967 

Алег Л о й к а 
Беларускі дзяржаўны універеітэт 

Н А П Л Е Н Н Ы Р О С Т I А Б Н А У Л Е Н Н Е 

Звычайна мы ўсё ж вельмі адназначна разумеем 
літаратуру, не задумваючыся аб тым, што яна ёсць з 'ява 
не толькі ў слове, але і ў самім служэнні гэтаму слову, 
у самім далучэнні да яго ў тых ці іншых формах. I што 
гэта так, сведчыць жыццё і праца Міхася Рыгоравіча 
Ларчанкі — любімага ўсімі намі, яго вучнямі, выхаван-
цамі. Сялянскі сын, ён яшчэ і ў родных сваіх Хварасця-
нах, што на Магілёўшчыне, далучыўся да мастацкага 
слова, і яго адным з першых любімых успамінаў стала 
тое, як ён чытаў са школьнай і самадзейнай сцэны паэму 
«Тарас на Парнасе», выклікаючы захапленне далучанай 
тады, у 20-я гады, упершыню да скарбаў нацыянальнай 
літаратуры сялянскай і местачковай аўдыторый. А ўжо 
ўспамінамі яго апошніх студэнтаў канца 70-х гадоў ста-
ла тое, як слынны прафесар універсітэта, выкладчык 
старажытнай беларускай літаратуры, кожную сваю лек-
цыю пачынаў з паэтычнай пяцімінуткі, якая магла за-
цягнуцца і на паўлекцыі, бо прафесарава захапленне 
паэзіяй Максіма Багдановіча, Максіма Танка, як і леп-
шымі вершамі Яўгенія Еўтушэнкі, Яўгеніі Янішчыц, не 
ведала межаў. Паэзія ўвогуле была яго захапленнем, 
высвечвала асноўнае ў яго душы, рабіла яго вечна ма-
ладым, нястомным у спрыянні студэнтам, навуковай мо-
ладзі. Цераз любоў да паэзіі ён стаў выкладчыкам літа-
ратуры, настаўнікам, даследчыкам літаратуры, дэканам 
філалагічнага факультэта БДУ імя У. I. Леніна, докта-
рам філалагічных навук, прафесарам, заслужаным дзея-
чам навукі БССР. Усё жыццё — на службе ў літаратуры, 
у дарозе, што поклічам літаратуры прадвызначалася!.. 
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У крытыку і літаратуразнаўства малады аспірант Ін-
стытута мовы, літаратуры і мастацтва АН БССР Міхась 
Ларчанка ўваходзіў на пачатку 30-х гадоў. У 1939 г. як 
крытык ён быў прыняты ў Саюз пісьменнікаў БССР. 
Але сваё асобнае месца ў крытыцы і літаратуразнаўстве 
ён заняў у пасляваенны час, калі ў 1955 г. абараніў док-
тарскую дысертацыю, стаўшы самым першым доктарам 
філалагічных навук у беларускім савецкім пасляваен-
ным літаратуразнаўстве. Гэта прадвызначыла не толькі 
яго месца ў навуцы, але і лёс збіральніка, выхавальніка 
значнай кагорты нашых крытыкаў і літаратуразнаўцаў. 
На кафедры беларускай літаратуры ў БДУ імя У. I. Ле-
ніна, якой ён доўгі час загадваў, было ім сабрана каля 
дзесятка членаў Саюза пісьменнікаў, дзесяткамі лічац-
ца яго выхаванцы — кандидаты навук, а колькі разоў 
ён быў апанентам на абароне кандыдацкіх і доктарскіх 
дысертацый, таго сёння не далічыцца. I гэта наканавана 
было яму не толькі як першаму доктару-філолагу, але і 
як вельмі шчодраму душой чалавеку, які шчыра вітаў, 
падтрымліваў кожны талент, кожнага працаўніка на 
ніве філалогіі. 

Ён быў любімцам студэнтаў. I кожны верасень, кож-
ны набор студэнтаў, кожнае іх папаўненне ён вітаў так, 
як вітаў у верасні 1964 г., з якога ў мяне ў архіве за-
стаўся рукапіс яго «Слова да студэнтаў-філолагаў у су-
вяз! з пачаткам новага навучальнага года». Toe слова 
ім тады было запісана па маёй просьбе — для факуль-
тэцкай насценгазеты «Слова філолага». Такім чынам, 
у тым, даўнім ужо сёння 1964 г., тое слова М. Р. Лар-
чанкі студэнты спачатку чулі, а пасля чыталі. Няхай жа 
сённяшні студэнт яго хоць прачытае, каб хоць цераз 
літаральны запіс — па-за непаўторнасцю голасу, мане-
ры гаварыць, умения ўваходзіць у душу аўдыторыі — 
адчуць слова таго, хто выхоўваў, хто натхняў словам. 

Запіс слова М. Р. Ларчанкі цытую з самымі неістот-
нымі скарачэннямі дзвюх-трох агульнавіншавальнага 
характару заключных фраз. 

С Л О В А Д А С Т У Д Э Н Т А У - Ф І Л О Л А Г А У 

Яшчэ Шэкспір вуснамі Гамлета сказаў: «Якое цуда прыро-
ды - чалавек! Краса сусвету, вянец усяго існуючага!..» 

А. М. Горкі адзначаў, што самая прыгожая пасада — быць на 
зямлі чалавекам. 
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У новай Праграме К П С С запісана: усё д л я чалавека, усё ў 
чалавеку. 

Вядома, што мастацкая л ітаратура, па вызначэнню А. М. Гор- 
кага, гэта перш за ўсё — чалавеказнаўства , першаэлементам якога 
з ' яўляецца мова. Адсюль выключна вялікае выхаваўчае значэнне 
мастацкай л ітаратуры ў справе станаўлення чалавека ў чалавеку. 
Э . М е ж э л а й ц і с аднойчы падкрэсл іў , што с а м а е ц я ж к а е с т а ц ь 
самому чалавекам і памагчы ў гэтым другому. Думаю, што галоўная 
роля ў гэтым складаным працэсе станаўлення чалавечнасці ў 
чалавеку належыць настаўніку, выкладчыку мовы і л ітаратуры. 

Настаўн ік ! Якое ц у д о ў н а - з м я с т о ў н а е , п р ы г о ж а е слова! 
Удумайцеся толькі! У ім ва ўсім сваім харастве змяшчаецца паняцце 
чалавека з вялікай літары, чалавека , які памагае другому 
чалавеку стаць еапраўдным чалавекам. Ён закл ікан выхоўваць 
маладое падрастаючае пакаленне людзей у духу камуністычнай 
маралі , самай чалавечнай маралі на зямлі. 

Паняцце настаўнік роўнае паняццю пісьменнік. Ён у такой жа 
ступені — калі не ў большай — з 'яўляецца інжынерам чалавечых 
душ, як і пісьменнік. Як сапраўдным пісьменнікам, так і сапраўдным 
н а с т а ў н і к а м м о ж н а с т а ц ь тольк і т а д ы , кал і м а е ш а д п а в е д н а е 
прызванне, маеш талент любіць людзей і ў асаблівасці дзяцей, калі 
ўмееш пранікаць у іх псіхалогію, у іх душы, умееш разумець іх, 
клапаціцца аб іх, жыць разам з імі і для іх. 

Н а с т а ў н і к , як і п ісьменнік ,— чароўны сейбіт р а з у м н а г а , 
добрага , вечнага на бязмернай ніве бессмяротнага чалавечага 
жыцця . . . П а м я т а й ц е гэта! Б у д з ь ц е д о б р ы м і студэнтамі , к а б быць 
сапраўднымі настаўнікамі!. . 

Вуснае слова ёсць вуснае слова. Цяпер я шкадую, 
што так мала прасіў Міхася Рыгоравіча пераносіць на 
паперу ягонае вуснае слова, бо былі б у нас запісы ўсяго, 
з чым ён звяртаўся да студэнтаў у сваім шматгадовым з 
імі яднанні, сёння нам было б куды лягчэй і разумець і 
абагульняць вопыт М. Р. Ларчанкі — педагога, выхавацеля 
і студэнтаў і навукоўцаў. 

Гісторыка-літаратурныя ж, літаратуразнаўчыя пра- 
цы М.Р. Ларчанкі — гэта цэлая гістарычная паласа 
нашага пасляваеннага літаратуразнаўства. Яе найперш 
трэба назваць паласой шырокафрантальнага першаа-
дкрыцця, першаназапашвання фактаў і новага асэнсаван-       
ня іх. Няхай пасля таго адбывалася і дасюль адбываец- 
ца іх пераасэнсаванне, але гэта ніяк не памяншае заслуг 
першапраходцы, якім быў М. Р. Ларчанка ў пазнанні 
старажытнай і новай беларускай літаратуры XIX — 
пачатку XX ст. Яны ім асэнсоўваліся ў першыя пасля- 
ваенныя гады і на пачатку 50-х гадоў. I сёння нас можа 
здзіўляць аб'ём паднятага тады дзеля асэнсавання ма-
тэрыялу — з фальклору, са старабеларускай літарату-
ры, з літаратуры XIX — пачатку XX ст.— паднятага 
адным чалавекам, адным даследчыкам. Матэрыял вы-
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вучаўся на фоне агульнага сацыяльна-г істарычнага 
развіцця грамадства , народа, у неадрыўнасці ад 
шляхоў рэвалюцыйна-сацыяльнага і нацыянальна-
вызваленчага рухаў, прычым не толькі ў Беларусі, але 
і ў Расіі, на Украіне, у Польшчы. 

Кантэкставае вывучэнне літаратуры патрабавала 
ведання не толькі заканамернасцей і асаблівасцей раз-
віцця роднай літаратуры, але і суседніх — рускай, укра-
інскай, польскай, літоўскай, латышскай, чэшскай. Так 
адбывалася падключэнне да кампаратывістыкі, да вы-
вучэння супольшчыны славянскага агульнакультурнага 
і літаратурнага адзінства. Не дзіва, што потым, у 60— 
70-я гады, М. Р. Ларчанка стане асобным даследчыкам 
і літаратурных сувязей, і славянскай супольнасці: час 
у беларускім літаратуразнаўстве будзе дыферэнцыра-
ваць тэмы, і ў новых умовах М. Р. Ларчанка сцвердзіць 
сябе як першы аўтарытэт асобных ужо дзялянак бела-
рускага сучаснага літаратуразнаўства. Але ў 50-я гады, 
напачатку іх першы з першапраходцаў павінен быў ве-
даць і акідваць вокам усё, і М. Р. Ларчанкі стала на 
гэта. Стала, як гэта сёння відаць, перш за ўсё таму, што 
ён убачыў і зразумеў, на што можна і трэба абаперціся, 
што і хто можа дапамагчы, падтрымаць. 

Тэарэтычным грунтам даследаванняў М. Р. Ларчанкі 
сталі працы рускіх рэвалюдыйных дэмакратаў — В. Р. 
Бялінскага, М. А. Дабралюбава, М. Г. Чарнышэўскага, 
а таксама Максіма Горкага. У абодвух слоўцах «Ад аў-
тара», якімі адкрываюцца фундаментальныя кнігі М. Р. 
Ларчанкі «На шляхах да рэалізму» (1958) і «Па шляху 
рэалізму» (1959), выказваецца шчырая падзяка даслед-
чыка акадэмікам А. I. Бялецкаму і П. Глебку, прафеса-
рам Я. П. Кірылюку, I. М. Лушчыцкаму, I. В. Гутараву, 
сектару гісторыі літаратуры народаў СССР Інстытута 
сусветнай літаратуры імя А. М. Горкага. Такім чынам, 
лепшыя навукоўцы Масквы і Мінска, выдатныя дзеячы 
ўкраінскага савецкага літаратуразнаўства шмат у чым 
і паспрыялі паспяховаму вырашэнню надзвычай маш-
табных задач, якія стаялі перад М. Р. Ларчанкам як 
даследчыкам роднай літаратуры ў 50-я гады. 

I тут нельга не ўспомніць і тыя цытаты, якія ў якас-
ці эпіграфаў былі вынесены М. Р. Ларчанкам у яго кні-
гах 1958 1959 гг., бо яны якраз сёння для нас — як бы 
першасны ключ да разумения таго, на чым у цэлым ба-
зіравалася, абапіралася ў М. Р. Ларчанкі ягонае асэн-
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саванне гісторыі роднай літаратуры, з якіх канцэпцый 
ён зыходзіў, з чаго пачыналася яго канцэптуальнасць. 

I так, калі цытатай з А. М. Горкага М. Р. Ларчанкам 
бралася сцвярджэнне вялікага пісьменніка аб тым, што, 
«не ведаючы мінулага, немагчыма зразумець сапраўдны 
сэнс сучаснага І мэты будучага», то гэтым вельмі ж 
канкрэтна акрэслівалася пазіцыя даследчыка, дзеля 
чаго гісторыя роднай літаратуры стала прадметам яго 
даследавання, мэтай яго працы, каб, урэшде, быць мэтай 
усяго жыцця: дзеля справы далейшага паспяховага раз-
віцця роднай літаратуры! I ўсё гэта вынікала з актыў-
най грамадзянскай пазіцыі даследчыка, з яго патрыя-
тычнай ідэі — не проста з любові да літаратуры, а з 
думак аб гістарычным лёсе народа. 

3 В. Р. Бялінскага ў кнігах М. Р. Ларчанкі 1958— 
1959 гг. было ўзята аж два эпіграфы: да першай з іх 
са сцвярджэннем таго, што «мастацтва, як выражэнне 
свядомасці таго або іншага народа і ўсяго чалавецтва ў 
вядомую эпоху,— ёсць як бы біенне пульсу яго жыцця, 
а таму і развіццё і гісторыя мастацтва цесна звязаны з 
развіццём і гісторыяй народа і чалавецтва». Эпіграфам 
да кнігі 1959 г. сталі наступныя словы з В. Р. Бялінска-
га: «Паколькі літаратура не ёсць з'ява выпадковая, а 
выйшла з неабходных унутраных прычын, то яна павін-
на развівацца гістарычна, як нешта жывое і арганічнае, 
незразумелае ў сваіх прыватнасцях, але зразумелае 
толькі ў храналагічнай паўнаце і цэласнасці сваіх пра-
цэсаў». Гэтым, як бачым, даследчыкам роднай літара-
туры вельмі выразна пракламаваўся яго асноўны тэзіс 
разумения літаратуры як мастацкай старонкі народнага 
жыцця, яе невыпадковасці; знаходзіла сваё абвяшчэнне 
таксама ж і жаданне даследчыка , ўбачыць і зразумець 
нацыянальную літаратуру «як нешта жывое і арганіч-
нае». 

Эпіграфам жа з М. Г. Чарнышэўскага ўжо як бы 
акрэслівалася ўласна прафесіянальнае крэда — больш 
вузкае ў параўнанні з агульнаграмадскім, агульнаэстэ-
тычным, але ад таго не менш значнае, бо яно звяза-
на з тэарэтычным паглыбленнем у прадмет. Крэда ў 
Чарнышэўскага гучала так: «Без гісторыі прадмета ня-
ма тэорыі прадмета; але і без тэорыі прадмета няма на-
ват мыслі аб яго гісторыі, таму што няма паняцця аб 
прадмеце, яго значэнні і граніцах». 3 гэтага крэда зноў 
жа выразна відно, што як гісторык літаратуры М. Р. 
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Ларчанка меў на мэце працаваць толькі дзеля паглыб-
лення яе тэарэтычнага разумения, усвед^мляючы, што 
тэорыі нельга выбудаваць без вывучэння гісторыі. 3 
усведамлення ўсяго гэтага і пачынаўся М. Р. Ларчанка 
як даследчык гісторыі роднай літаратуры. 

Як ужо гаварылася, асобнай дзялянкай працы М. Р. 
Ларчанкі ў апошнія гады яго жыцця стала даследаван-
не сувязей і ўзаемаўплываў літаратур славянскага свету. 
Шмат сілы ён аддаў і вывучэнню беларускай старажыт-
най літаратуры. Па яго падручніку студэнты працягва-
юць вывучаць гісторыю беларускай старажытнай літа-
ратуры і сёння, а яго манаграфіі «Славянская суполь-
насць» (1963), «Яднанне братніх літаратур» (1974), 
«Жывая спадчына» (1977) застаюцца жывой спадчынай 
аднае са значных фігур беларускага літаратуразнаўст-
ва пасляваеннага часу. 

Увогуле ж у пасляваенным часе наша літаратура-
знаўства развівалася, як гэта сёння відаць, даволі вы-
разна акрэсленымі этапамі як у залежнасці ад чарго-
вых сваіх задач, так і ад канцэптуальных змен у ім. I 
трэба сказаць, што абсягі літаратуразнаўчых здабыткаў 
М. Р. Ларчанкі ў цэлым не супадаюць з якім-небудзь 
адным з этапаў развіцця нашага пасляваеннага літара-
туразнаўства, хоць з некаторымі з іх яго сувязь бачыц-
ца больш акрэслена, чым з іншымі. Так, увогуле больш 
грунтоўнае наша літаратуразнаўства ў пасляваенным 
часе пачалося тады, калі з'явіліся ў ім першыя манагра-
фіі пра асобных пісьменнікаў. Было тое на пачатку 50-х 
гадоў, з выхадам у свет манаграфій Яўгена Мазалько-
ва — пра Янку Купалу, Ю. С. Пшыркова — пра Якуба 
Коласа. Першымі манаграфіямі 50-х гадоў былі і адна-
праблемныя — па творчасці аднаго якога-небудзь пісь-
менніка, як то манаграфіі М. Н. Бареток пра станоўчага 
героя творчасці Я. Коласа, А. А. Семяновіча — пра да-
рэвалюцыйную прозу Я. Коласа. I другой ужо хваляй у 
нас у канцы 50-х гадоў пайшлі манаграфіі абагульняю-
ча-праблемныя. Першай сярод іх і была манаграфія 
М. Р. Ларчанкі «На шляхах да рэалізму». 

60-я гады сталі гадамі праблемна-жанравых прац 
(аб прозе 20—30-х гадоў — Ю. С. Пшыркова, аб паэзіі 

20—30-х г а д о ў — Н . С. Перкіна, аб праблемах бела-
рускага рамана — А. М. Адамовіча). 60-я гады сталі 
таксама часам далейшага тэарэтычнага асэнсавання 
праблем развіцця беларускай літаратуры пачатку XX ст. 
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(кнігі В. У. Івашына аб метадзе беларускай літаратуры 
пачатку XX ст.). У 60-я гады даследаванні М. Р. 
Ларчанкі аказаліся больш звязанымі з паглыбленнем 
нашага літаратуразнаўства ў тэорыі метаду, чым з 
яго ўвагай да жанрава-стылявых асаблівасцей роднай 
літаратуры. Прычым, калі ў 50-я гады працы М. Р. 
Ларчанкі выразна спалучаліся з гларыфікадыяй 
крытычнага рэалізму як метаду новай беларускай 
літаратуры дакастрычніцкага часу, з безумоўнай 
данінай некаторым крытыка-гістарычным схемам таго 
часу, што займелі затым азначэнне панрэалізму, то 
ў 60-я і 70-я гады ў даследаваннях М. Р. Ларчанкі 
выразна адбілася яго імкненне пераадоледь 
панрэалістычныя ўстаноўкі, і асабліва гэта дало пра 
сябе знаць у кнізе «Жывая спадчына» (раздзелы 
«Роздум пра традыцыі і наватарства», «Пра беларускі 
рамантызм», «Узаемаўзбагачэнне»). 

I было так, што, ужо будучы патрыярхам беларускага 
пасляваеннага літаратуразнаўства, маючы сваімі вучнямі 
акадэмікаў і прафесараў, бачачы на ўласныя вочы 
вынікі таго вялікага ўздыму, якога дасягнула наша 
беларускаё літаратуразнаўства да пачатку 80-х гадоў у 
цэлым, М. Р. Ларчанка і тады не перастаў займаць у 
літаратурным прадэсе не толькі гістарычна ім 
сцверджанае ўжо месца першапраходды, але і месца 
актыўнага прадаўжальніка першаадкрыццяў. I аб гэтым 
асабліва сведчылі ў яго манаграфіі «Жывая спадчына» 
старонкі, прысвечаныя даследаванню жыцця і 
творчасці Францыска Скарыны і Міколы Гусоўскага, як 
раней — у кнізе «Яднанне братніх літаратур» — раздзелы 
з матэрыяламі пра літаратурныя сувязі Беларусі з 
Чэхіяй, Балгарыяй, Югаславіяй. М. Р. Ларчанка ўмеў 
увогуле і прывітаць, і ацаніць уклад новых даследчыкаў 
так, каб,. не захіляючы яго, прапагандуючы яго, пайсці ў 
чымсьці далей пасля гэтага і ў сваіх вывадах, 
абагульненнях. Прычым М. Р. Ларчанка заўсёды 
намагаўся ўлічваць думкі як сваіх выхаванцаў, так і 
сваіх апанентаў, каб застацца на вышыні даследчыцкай 
думкі, на яе пярэднім краі. I што гэта было якраз так, 
аб тым могуць пасведчыць сёння адносіны М. Р. Лар  -
чанкі як да прац  С. Александровіча, М. Грынчыка,             
В. Каваленкі, I. Навуменкі, А. Мальдзіса, так і да 
канцэпцый Р. Бярозкіна, У. Конана і іншых,— адносіны, 
што ў поўні сябе выяўлялі ў самых апошніх 
манаграфіях М. Р. Ларчанкі,  асабліва ж — у «Жывой 
спадчыне». 
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М. Р. Ларчанка за найлюбімейшую сваю тэму меў 
тэму традыцый і наватарства. Традыцыі ён даследаваў 
дзеля наватарства, наватарства разумеў як працяг тра-
дыцый. Зробленае М. Р. Ларчанкам у нашым літарату-
разнаўстве працавала толькі на працяг яго поспехаў, а 
гэта значыць, на наватарства. I наша асэнсаванне Укла-
ду нашага настаўніка ў беларускае літаратуразнаўства 
няхай жа ідзе на той жа працяг, на плённы рост і 
абнаўленне!.. 

В. П. Р а г о й ш а 
Беларускі дзяржаўны універсітэт 

Л Е Т А П І С Е Ц Б Р А Т Н І Х С У В Я З Е Й 

Сёлета, у год слаўнага 70-годдзя Вялікага Кастрыч-
ніка і 65-годдзя стварэння Саюза Савецкіх Сацыялі-
стычных Рэспублік, мы з удзячнасцю прыгадваем кож-
нага, хто ўнёс свой уклад у развіццё сацыялістычнай 
культуры, хто сваёй нястомнай працай мацаваў вясёл-
кавыя маеты дружбы паміж савецкімі народамі. У шэ-
рагу даследчыкаў і летапісцаў братніх сувязей адно з 
першых месц належыць Міхасю Рыгоравічу Ларчанку. 

М. Ларчанка нарадзіўся 14 лістапада 1907 г. у вёсцы 
Хварасцяны на Магілёўшчыне. Пасля вучобы ў школе 
сялянскай моладзі і Магілёўскім педагагічным тэхніку-
ме здольны юнак, пераадолеўшы розныя жыццёвыя 
цяжкасці і матэрыяльныя складанасці, у 1929 г. пасту-
піў на літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педфака 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 

У той час ва універсітэце чыталі лекцыі такія вядо-
мыя вучоныя, як прафесары I. Замоцін, Я. Барычэўскі, 
С. Вальфсон, М. Піятуховіч, П. Бузук. Яны, а таксама 
некаторыя іншыя выкладчыкі рабілі многае для таго, 
каб не толькі даць студэнтам пэўную суму ведаў, але і 
прывіць ім уменне самастойна здабываць гэтыя веды. 
Гэта было асабліва важна ў той час, у гады так званага 
брыгадна-лабараторнага метаду навучання, калі студэн-
ты рыхтаваліся да экзаменаў разам, адказваў «брыга-
дзір», а адзнаку атрымліваў кожны ў сваю залікоўку 
індывідуальна. Ларчанка імкнуўся ў вучобе да індыві-
дуальнасці. Так, ён паглыблена і зусім самастойна ава-
лодваў рускай і сусветнай літаратурнай класікай, вы-
вучаў крытычныя працы В. Бялінскага, М. ЧарнышэЎ-
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