
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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скага, М. Дабралюбава, Д. Пісарава, якія, па- яго 
словах, зрабілі цэлы пераварот у яго свядомасці. 

У 1931 г. педагагічны факультэт універсітэта па ра-
шэнню ўрада рэспублікі быў ператвораны ў Мінскі вы-
шэйшы педагагічны інстытут, а літаратурна-лінгвістыч-
нае аддзяленне Белдзяржуніверсітэта стала літаратур-
ным факультэтам гэтага інстытута. Студэнты поўным 
саставам былі пераведзены з універсітэта ў педінстытут. 
М. Ларчанка датэрмінова заканчвае інстытут і ў каст-
рычніку 1932 г. становіцца аспірантам Інстытута мовы, 
літаратуры і мастацтва Акадэміі навук БССР па секта-
ру беларускай літаратуры. 

1932 год — адзін з самых вызначальных у навуковай 
біяграфіі М. Ларчанкі. I не толькі таму, што ён стано-
віцца аспірантам, пад кіраўніцтвам I. Замоціна піша 
навуковую працу «Лірыка Якуба Коласа», каб праз 
чатыры гады паспяхова абараніць яе ў якасці канды-
дацкай дысертацыі. Менавіта ў 1932 г. Ларчанка надру-
каваў свой першы літаратурна-крытычны артыкул — у 
газеце «Віцебскі рабочы», пра творчасць членаў віцеб-
скай філіі «Маладняка». 3 таго часу, з таго невялікага 
крытычнага агляду і пачынаецца пяцідзесяцігадовы 
творчы шлях аднаго з буйнейшых беларускіх літарату-
разнаўцаў 

У 1939 г. адкрываецца філалагічны факультэт Бела-
рускага дзяржаўнага універсітэта. 3 таго года М. Лар-
чанка пачынае выкладчыцкую працу ва універсітэце, 
звязвае з універсітэтам усё сваё жыццё. 

У 1939 г. адбылася яшчэ адна памятная падзея ў 
жыцці М. Ларчанкі — ён стаў членам Саюза пісьменні-
каў СССР. А праз два гады, у сакавіку 1941 г., камуні-
сты універсітэта прынялі яго ў сваю сям'ю —ён стаў 
членам КПСС. 

3 першых дзён вайны М. Ларчанка — у радах дзею-
чай арміі, на Бранскім фронце. У адным з баёў быў 
цяжка паранены, доўгі час лячыўся ў вайсковых шпіта-
лях. Калі ж у 1943 г. на падмаскоўнай станцыі Сходня 
зноў пачынае працаваць Беларускі універсітэт, Ларчан-
ка, дэмабілізаваны з арміі ў сувязі з цяжкім ранением, 
становіцца загадчыкам кафедры беларускай мовы і 

1 Б ібліяграфію л ітаратуразнаўчых прац М. Р. Ларчанкі гл.: 
Працы кафедры беларускай л ітаратуры Б Д У імя У. I . Леніна : 
Бібліягр. даведнік / Склад . В. Рагойша.— Мн., 1968.—С. 31—39. 
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літаратуры і адначасова — дэканам філалагічнага фа-
культета. 

Пасляваенныя гады раскрылі не толькі арганізатар-
скі талент М. Ларчанкі, але і яго талент вучонага-літа-
ратуразнаўцы. Трэба сказаць, што яшчэ да вайны ён 
апублікаваў шэраг цікавых артыкулаў, у якіх па-нова-
му, глыбока і зусім арыгінальна ацэньваў некаторыя лі-
таратурныя з'явы. Так, адным з першых у беларускай 
літаратурнай крытыцы канца 30-х гадоў ён пачаў адмя-
таць вульгарна-сацыялагічны, нігілістычны погляд на 
паэму «Новая зямля» Я- Коласа, якую ён назваў «паэ-
май вялікай мастацкай сілы», выступіў з новай трак-
тоўкай яе ідэйнай скіраванасці і асобных вобразаў2. 
Адным з першых Міхась Рыгоравіч даў аб'ектыўную 
ацэнку творчасці такіх пісьменнікаў, як Ф. Багушэвіч, 
М. Багдановіч, Ядвігін Ш., Алесь Гарун 3. 

М. Ларчанка належаў да ліку вучоных-адналюбаў, 
якія ўсё жыццё працуюць звычайна над распрацоўкай 
адной або дзвюх-трох тэм. Праўда, тэмы гэтыя шырокія, 
даюць добры прастор для палёту даследчыцкай думкі і 
творчага натхнення. У Ларчанкі былі тры такія тэмы. 

Першая — станаўленне і развіццё рэалізму ў бела-
рускай літаратуры. На гэтую тэму М. Ларчанка напі-
саў і абараніў у 1956 г. доктарскую дысертацыю, якая 
затым выйшла ў дзвюх кнігах — «На шляху да рэаліз-
му» (1958) і «Па шляху рэалізму» (1959). У свой час 
гэтыя кнігі сталі для студэнтаў своеасаблівымі падруч-
нікамі па беларускай літаратуры XIX ст., а ў беларускай 
навуцы пра літаратуру ажывілі даследаванне ўзнятай 
праблемы, беларускай літаратуры ўвогуле. 

Другая запаветная тэма вучонага — узаемадзеянне 
беларускай літаратуры з іншымі славянскімі, перш за 
ўсё — усходнеславянскімі. Распрацоўка гэтай тэмы па-
чалася яшчэ да вайны з артыкулаў пра сувязі Пушкіна, 
Някрасава, Горкага з беларускім прыгожым пісьменст-
вам. Працягвалася ў пасляваенных брашурах «Твор-
часць М. Багдановіча» (1949), «А. М. Горкі і беларуская 
літаратура» (1951), «Гогалеўскія традыцыі ў белару-
скай літаратуры» (1952), у даследаванні «Сувязі бела-

2 Ларчанка М. Паэмы вялікай мастацкай сілы: «Новая зямля» 
і «Сымон-музыка» Я. К о л а с а / / Л і т . і мастацтва,— 1939,— 11 чэрв. 

3 Ларчанка М . Ф. К. Багушэвіч / / Багушэвіч Ф. Выбр. тв .— Мн . ,
1940; Ён жа. Творчасць М. Багдановіча // Багдановіч М. Выбр. тв .— 
Мн . ,  1940; Ён жа. Алесь Г а р у н / / Б е л а р у с ь , — 1 9 4 6 . - № 2. 
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рускай літаратуры з літаратурамі суседніх славянскіх 
народаў у другой палове XIX стагоддзя» (1958). Аднак 
найбольш поўнае ўвасабленне тэма набыла ў грунтоў-
ных манагрвфіях, такіх як «Славянская супольнасць» 
(1963), «Яднанне братніх літаратур» (1974), «Жывая 
спадчына» (1977), «Літаратурнае пабрацімства славян» 
(1984). 3 часам не толькі пашырылася геаграфія да-
следаванняў вучонага—з усходнеславянскага літара-
турнага ўзаемадзеяння да агульнаславянскага; не толь-
кі пабольшалі храналагічныя рамкі літаратуразнаўчага 
аналізу — з нейкіх паўтара вякоў да двух-трох. Удаска-
налілася сама методыка аналізу, вучоны пачаў заста-
соўваць асобныя, найбольш перспектыўныя яе формы 
(напрыклад, літаратурную тыпалогію). Увёў ён ва 
ўжытак і новыя, невядомыя раней літаратуры факты. 

Каб убачыць своеасаблівы «почырк» вучонага, яго 
стыль як летапісца братніх літаратурных узаемасувя-
зей, спынімся падрабязней толькі на адной, мабыць, са-
май характэрнай для яго кнізе — «Яднанне братніх лі-
таратур». 

У трох раздзелах кнігі — «Руска-беларускае літара-
турнае яднанне», «Літаратурнае яднанне Беларусі і 
Украіны» і «Літаратурнае яднанне Беларусі з заходнімі 
і паўднёвымі славянамі» — даследуюцца прыватныя 
аспекты пералічаных праблем. Так, у першым раздзеле 
кнігі аўтар гаворыць пра пушкінскія і някрасаўскія тра-
дыцыі ў беларускай паэзіі, пра сувязі М. Лермантава з 
беларускай літаратурай, у тым ліку пра творы вялікага 
рускага паэта, бліскуча перакладзеныя на беларускую 
мову народным паэтам Беларусі Аркадзем Куляшовым. 
М. Ларчанка прасочвае ўплыў рускай класічнай літара-
туры на станаўленне творчай індывідуальнасці Я. Ко-
ласа, раскрывае ўсю сукупнасць выказванняў М. Баг-
дановіча пра рускую літаратуру. Распрацоўваючы 
пытанне пра генезіс сацыялістычнага рэалізму ў бела-
рускай літаратуры, літаратуразнавец спыняе нашу ўва-
гу на горкаўскіх традыцыях у рэалізме Янкі Купалы і 
Якуба Коласа. «Русказнаўчы» 'раздзел кнігі найбольш 
важкі як па ахопу матэрыялу, так і па глыбіні і арыгі-
нальнасці яго асвятлення. 

Што да літаратурнага яднання Беларусі і Украіны, 
то аўтар манаграфіі звяртае ўвагу толькі на некаторыя 
прыватныя праявы літаратурных узаемасувязей (уплыў 
Ф. Скарыны на ўкраінскае кнігадрукаванне, гістарыя-
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графія беларуска-ўкраінскіх культурных сувязей і г. д.). 
Найбольш поўна М. Ларчанка даследуе шаўчэнкаўскія 
традыцыі ў творчасці Я. Купалы, сувязі М. Багдановіча 
з Украінай і ўкраінскай культурай і ўспрыманне Я. Ко-
ласам творчасці вялікага Кабзара. 

Сувязям беларускай літаратуры з літаратурамі за-
ходніх і паўднёвых славян прысвечаны асобныя агляды 
беларуска-польскіх, беларуска-чэшскіх, беларуска-сла-
вацкіх, беларуска-балгарскіх і беларуска-югаслаўскіх 
літаратурных узаемаадносін. Сюды далучаюцца і раз-
вагі даследчыка пра скарынінскія традыцыі ў кнігадру-
каванні краін славянскага свету. 

У асноўным два віды літаратурных сувязей цікавяць 
М. Ларчанку: генетычныя (розныя праявы ўплыву ад-
наго пісьменніка на другога) і кантактныя (пераклады, 
стылізацыя, перайманне, творчыя сустрэчы пісьменні-
каў, ацэнка творчасці аднаго пісьменніка другім і г. д.). 
Спыняецца ён і на тыпалагічных сыходжаннях літаратур. 
Прычым матэрыял, як правіла, разглядаецца ў храна-
лагічнай паслядоўнасці. Перад намі, па сутнасці, сін-
тэтычнае даследаванне беларуска-іншаславянскіх літа-
ратурных сувязей, своеасаблівы падручнік гэтага пред-
мета. Як у любым выданні такога тыпу, у ім няма 
поўнага ахопу ўсіх фактаў, затое ёсць пэўная навуковая 
канцэпцыя, сістэматызацыя матэрыялу, яго лагічнае 
абагульненне. 

М. Ларчанка не пазбягае навуковых спрэчак, не абы-
ходзіць дыскусійных пытанняў, імкнецца ўздзейнічаць 
на сучасны літаратурны працэс. 3 ім можна спрачацца, 
не згаджацца, але не прымаць яго пункт погляду, за-
ставацца раўнадушным да яго разваг — нельга. У пры-
ватнасці, гэта адносіцца да вывадаў даследчыка пра 
станаўленне метаду сацыялістычнага рэалізму ў бела-
рускай літаратуры. 

Большасць беларускіх літаратуразнаўцаў лічыць, 
што сацыялістычны рэалізм як метад пачаў сваё раз-
віццё толькі пасля 1917 г., разам са станаўленнем са-
цыялістычнага ўкладу жыцця. У М. Ларчанкі свой 
пункт погляду на гэты конт. Разважаючы пра творчы 
метад дарэвалюцыйных Я. Купалы і Я. Коласа, ён пад-
крэслівае, што ўжо тады іх крытычны рэалізм з'яўляўся 
«своеасаблівым рэалізмам». Гэта своеасаблівасць за-
к л ю ч а й с я ў тым, што ў ім паступова зараджаліся тэн-
дэнцыі ці элементы рэалізму сацыялістычнага, Выклі-
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кана гэта было канкрэтнымі гістарычнымі ўмовамі, у 
якіх разгортвалася творчасць класікаў беларускай 
літаратуры, уплывам на іх вызваленчых ідэй пралетары-
яту, некаторых рээалюцыйных пісьменнікаў, у першую 
чаргу М.Горкага. Я. Купала і Я. Колас перанялі і Ца-
наватарску развілі горкаўскія традыцыі рэвалюцыйнага 
гуманізму, пралетарскага інтэрнацыяналізму і 
палымянага патрыятызму («Там», «Адвечная песня», 
«Раскіданае гняздо» Я. Купалы, «Новая зямля», 
«Мужык», «Выбары старшыны» Я- Коласа). Гэта, у 
прыватнасці, выявілася ў пільнай увазе беларускіх 
пісьменнікаў да чала-века працы, яго думак і 
пачуццяў, у сцвярджэнні неабходнасці рэвалюцыйнага 
пераўтварэння свету, адкрытай падтрымцы 
рэвалюцыйных падзей 1905—1907 гг., адмаўленні 
ўласніцкай псіхалогіі і маралі. Ідэі пралетарскага 
гуманізму, якія заключаюцца, паводле Горка-га, у тым, 
што праца — аснова не толькі жыцця, але і чалавечнасці, 
тыя, хто не працуюць,— не людзі, а чалавекападобныя, 
што чалавек працы павінен быць сапраўдным 
гаспадаром жыцця,— гэтыя ідэі і творчыя традыцыі М. 
Горкага сталі для Я. Купалы і Я- Коласа пуцяводнай 
зоркай. I хоць сацыялістычны рэалізм як творчы метад, 
новая эстэтычная сістэма ўзнікае ў іх творчасці ў 20-я 
гады, пачынаючы са знамянальных Купалавых твораў 
«На смерць Сцяпана Булата» (1921), «Арлянятам» (1923), 
«Безназоўнае» (1924), перакладу на беларускую мову 
«Інтэрнацыянала» (1921), Коласавай лірыкі 1921 —1925 
гг., яго апавяданняў пра грамадзянскую вайну («Сяргей 
Карага», «Дачакаўся», «Крывавы вір»— 1923), аповесці 
«На прасторах жыцця» 

(1926),— усё ж, як паказвае даследчык, «крытычны 
рэалізм беларускіх класікаў пачатку XX ст. якасна 
адрозніваецца ад крытычнага рэалізму беларускіх 
пісьменнікаў другой паловы XIX ст. перш за ўсё тым, 
што ён змяшчае ў сабе яўныя тэндэнцыі або пэўныя 
элементы сацыялістычнага рэалізму» 4. Адбывалася ж 
гэта пад уздзеяннем рэвалюцыйных падзей, барацьбы 
рабочага класа і яго партыі, творчай дзейнасці М. 
Горкага і яго ідэйна-мастацкіх пазіцый. 

Даследчык высвятляе вузкія месцы ў міжславянскім 
літаратурным  яднанні,  звяртае на іх  увагу  літаратурнай 
грамадскасці.  Так,        заўважае   ён, «факты  сведчаць,         што 

4 Ларчанка М. Яднанне братніх л ітаратур — М н . , 1974 — С . 119. 
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беларуская літаратура ў братняй Югаславіі слаба па-
пулярызуецца, пераклады на мовы югаслаўскіх народаў 
сустракаюцца рэдка... Беларускімі літаратарамі зроб-
лена больш, хоць яшчэ далёка недастаткова, што па-
трэбна было б зрабіць» 5. Падобныя заўвагі, якімі на-
сычана кніга «Яднанне братніх літаратур», асабліва 
каштоўныя, таму што яны фарміруюць цвярозы погляд 
на рэчы, дапамагаюць суадносіць рэальныя дасягненні 
з некаторымі ўпушчэннямі. 

Трэцяя тэма, над якой не пакідаў усё жыццё праца-
ваць вучоны,— гэта вусная народная творчасць, суадно-
сіны літаратуры вуснай і пісьмовай. М. Ларчанка быў 
адным з аўтараў вучэбных дапаможнікаў «Беларуская 
вусна-паэтычная творчасць» (1966) і «Беларуская на-
родна-паэтычная творчасць» (1979). 

Дарэчы, стварэнне падручнікаў і вучэбных дапамож-
нікаў для сярэдніх школ і вышэйшых навучальных уста-
ноў — яшчэ адна сфера навуковай дзейнасці прафесара, 
заслужанага дзеяча навукі БССР М. Ларчанкі. Апрача 
ўжо названых выданняў, ён з'яўляецца адным з аўтараў 
«Нарыса па гісторыі беларускай літаратуры» (1956), 
вучэбнага дапаможніка «Старажытная беларуская лі-
таратура» (1968; разам з П. Ахрыменкам). Пэўны час, 
з 1952 па 1957 г., вучні восьмых, дзевятых і дзесятых 
класаў рэспублікі вывучалі беларускую літаратуру па 
падручніках, адным з аўтараў якіх таксама быў Лар-
чанка. 

Гаворачы пра М. Ларчанку як вучонага, нельга не 
сказаць і пра яго вучэбна-педагагічную дзейнасць. 

Колькі тысяч студэнтаў слухалі яго лекцыі, здавалі 
яму экзамены і залікі, каб потым сеяць «разумнае, доб-
рае, вечнае» ў чыстых дзіцячых сэрцах! А хіба менш 
яму, як свайму навуковаму кіраўніку, абавязаны ко-
лішнія аспіранты — усе тыя чатыры дзесяткі кандыда-
таў навук, якія пісалі свае работы пад кіраўніцтвам 
прафесара М. Ларчанкі?! Шэсць яго вучняў абаранілі 
доктарскія дысертацыі. Ларчанка валодаў і рэдкім ар-
ганізатарскім талентам. «Калі б Міхась Ларчанка не 
напісаў нават аднае кніжкі, не быў навуковым рэдак-
тарам і аднае манаграфіі,— заўважыў вядомы белару-
скі мовазнавец і пісьменнік Фёдар Янкоўскі,— ён усё 
адно заслужыў бы нашу ўдзячнасць... Міхась Ларчанка 

5 Ларчанка М. Яднанне братніх літаратур,— С. 225—226. 
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гадаваў і выхоўваў, ствараў і стварыў цэлы вялікі ка-
лектыў, дружны і працавіты, літаратараў-літаратура-
знаўцаў, гістоцыкаў літаратуры, крытыкаў, вучоных-
педагогаў. Я ведаю не адну-дзве літаратурныя кафедры 
на Беларусі і не адну-дзве за яе межамі. Але не ведаю 
І адной такой, як кафедра беларускай літаратуры Бела-
рускага дзяржаўнага універсітэта» 6. 

М. Ларчанка загадваў кафедрай беларускай літара-
туры БДУ імя У. I. Леніна з 1943 па 1971 год. I заўсёды 
ён быў душой кафедральнага калектыву, адным з най-
больш аўтарытэтных і паважаных людзей на кафедры, 
настаўнікам моладзі, дарадчыкам старэйшых. 

Значныя заслугі ў М. Ларчанкі і перад беларускай 
мастацкай літаратурай. Многія члены Саюза пісьменні-
каў БССР — выхаванцы Беларускага дзяржаўнага уні-
версітэта, а значыць, і выхаванцы Ларчанкі. У асобных 
выпадках ён і непасрэдна ўплываў на літаратурны і 
жыццёвы лёс некаторых пісьменнікаў. 

Адзін толькі прыклад. 
Яшчэ ў ваенны час, на падмаскоўнай Сходні, выклад-

чык Белдзяржуніверсітэта М. Ларчанка арганізаваў ся-
род студэнтаў-філолагаў літаратурны гурток. На гуртку 
абмяркоўваліся творы Івана Мележа, Міколы Лобана, 
Марыны Бареток і іншых. Менавіта тады Ларчанка па-
раіў маладому I. Мележу паказаць свае першыя апавя-
данні Кузьму Чорнаму. Ён, дарэчы, і арганізаваў суст-
рэчу — класіка беларускай прозы з гіачынаючым тады 
літаратарам. Праз Ларчанку К. Чорны запрасіў I. Меле-
жа да сябе, у маскоўскую гасцініцу «Якар». Яшчэ не 
ачуняўшы ад цяжкой хваробы, Чорны тым не менш 
падрабязна «разабраў плюсы і мінусы» апавяданняў 
будучага аўтара «Палескай хронікі». Сустрэча з майст-
рам мастацкага слова на ўсё жыццё засталася ў памяці 
I. Мележа, у многім вырашыла яго далейшы літаратур-
ны лёс. 

У архіве універсітэта, у асабістай справе I. Мележа, 
захоўваюцца многія дакументы, да з'яўлення якіх меў 
самае непаерэднае дачыненне М. Ларчанка. Гэта І пра-
таколы Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі 1945 г., на 
якіх стаіць подпіс экзаменатара Ларчанкі, і рэкаменда-
цыя ў аспірантуру, падпісаная Ларчанкам — загадчы-
кам кафедры, і многае іншае. Безумоўна, будучыя гісто-

6 Янкоўскі Ф. Прыпыніся на ч а с і н у — М н . , 1979,—С. 173. 
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рыкі літаратуры яшчэ не раз адшукаюць у архіўных 
сховішчах дакументы, напісаныя ці падпісаныя разма-
шистым ларчанкаўскім почыркам. 

Нарэшце, нелыа не згадаць актыўнай грамадскай 
працы М. Ларчанкі. Ажио да сваёй смерці (31 ліпеня 
1981 г.) ён з'яўляўся членам Савета па абароне доктар-
скіх дысертацый пры Інстытуце літаратуры імя Янкі Ку-
палы АН БССР, членам рэдакцыйнай калегіі «Весніка 
БДУ», старшынёй секцыі родных моў і літаратур На-
вукова-метадычнага савета па вышэйшай філалагічнай 
адукацыі пры Мінвузе СССР. Са студзеня 1964 г. па 
кастрычнік 1971 г. Міхась Рыгоравіч працаваў у Камі-
тэце па Ленінскіх і Дзяржаўных прэміях СССР у галіне 
навукі. 

Такім ён быў і застаўся ў памяці ўсіх, хто яго ве-
даў , - вучоны і педагог Міхась Рыгоравіч Ларчанка. 

В. В. К а з л о в а 
Беларускі дзяржаўны універсітэт 

Я Г О К Л О П А Т Ы 

Вялікае шчасце для людзей мець настаўнікам чала-
века, узброенага не толькі рознабаковымі ведамі, бага-
тым вопытам жыцця, але і надзеленага гуманістычным 
светаўспрыняццем, светлай душой, грамадзянскай па-
трабавальнасцю і любоўю да працоўных. У маім лёсе 
такой асобай быў Міхась Рыгоравіч Ларчанка. 

Цяжкі і незабыўны час. 1943 год. Ідзе Вялікая Ай-
чынная вайна. Беларусь акупіравалі нямецкія фашысты. 
Але народ яе не скарыўся карычневай чуме, ён распаліў 
полымя ўсенароднай барацьбы з ворагам. 

1943 год. Кастрычнік. Пад Масквой у сціплым лясным 
пасёлку на чыгуначнай станцыі Сходня распачаў сваю 
работу Беларускі дзяржаўны універсітэт. Вестка аб 
аднаўленні дзейнасці старэйшай навучальнай установы 
Беларусі, створанай па спецыяльнаму дэкрэту, падпіса-
наму У. I. Леніным у 1919 г., вельмі хутка распаўсюдзі-
лася па краіне, дайшла і да роднай Беларусі. 

На Сходню паляцелі паштоўкі і пісьмы ад юнакоў 
і дзяўчат, якія спяшаліся даведацца, калі і як можна 
пачаць вучобу ў БДУ. Адным з тых, хто адказваў на 
шматлікія пісьмы і сустракаў студэнтаў, быў Міхась 
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