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Алег Антонавіч Лойка, доктар філалагічных навук (1969), 
член-карэспандэнт HAH Беларусі (1989), лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі Беларусі імя Якуба Коласа (1990), прафесар кафедры 
беларускай лггаратуры XX ст., нарадзіўся 1 мая 1931 г. у Сло
жив. Станаўленне закладвалася ў сям'і фельчара, што заеда
ла ліхалецце першай сусветнай, грамадзянскай і Вялікай Ай- 
чыннай войнаў. Пасля заканчэння ў 1948 г. Беларускай Сло- 
німскай сярэдняй школы № 1 пасгупіў на філалагічны факуль
тет БДУ, які скончыў у 1953 г. і быў рэкамендаваны ў аспі- 
рантуру. За гады навучання выявіў здольнасці ўдумлівага да- 
следчыка, якія пацвердзіў абаронай кандыдацкай (1956) і док- 
тарскай (1969) дысертацый.

АА. Лойка прайшоў у Белдзяржуніверспэце ўсе факуль- 
тзцкія службовыя пасады: старшага выкпадчыка кафедры гіс- 
торыі беларускай лгтаратуры (1956), дацэнта (1962), прафеса- 
ра (1971), загадчыка кафедры (1985), дзкана (1991-1996).

Сярод калег ён вызначаецца педагагічным майстзрствам, пастаяннай распрацсўкай новых 
лекцый, тэм і семінараў. Ім прачытаны курсы лекцый па Тісторыі старабеларускай літаратуры", 
"Літаратуры XIX -  пачатку XX ст.", "Уводзіны ў лггаратуразнаўства", "Краязнаўства", спецкурсы 
па паэзіі, "Літаратурных славянскіх узаемасувязях" і інш. Паэтычнае майстэрства надае яго 
лекцыям стылістычную адметнасць, што адзначылі студзнты БДУ, Варшаўскага, Іенскага 
універсітэтаў Распрацаваны ў курсах лекцый матэрыял пакладзены ў аснову яго манаграфій, 
дапаможнікаў, падручнікаў для ВНУ. Гэта манаграфія "Новая зямля” Якуба Коласа: Вытокі, 
веліч, хараство" (1961), "Максім Багдановіч" (1966), "Беларуская паэзія пачатку XX стагоддзя: 
Некаторыя заканамернасці і асаблівасці" (1972), "Гісторыя беларускай літаратуры: Дакаст- 
рычніцкі перыяд" (1977, 1980, 1989), "Старабеларуская літаратура" (2001). Пяру А.А. Лойкі 
належаць 450 публікацый, сярод іх вылучым першае ў гісторыі Беларусі выданне ў серыі "ЖЗЛ" 
двух дакументапьна-мастацкіх раманаў-эсэ пра Янку Купалу (1982) і Францыска Скарыну 
(1989), якімі аўтар узняў на новы ўзровень навукова-біяграфічную галіну нацыянальнага 
літаратуразнаўства.

У асобе Алега Антонавіча Лойкі спалучаецца вучоны і паэт. У 1960 г. ён быў прыняты ў 
Саюз пісьменнікаў БССР. За гзты час ім выдадзена 33 зборнікі ўласных твораў. Да свайго 
70-годдзя выдаў кнігу паззіі "Ушанаванне" і кнігу лёсу "Галгофа", падрыхтаваную яго вучнямі ў 
паліграфічным прадпрыемстве "Слонімская друкарня" (2001), "Раўнакутны трохвугольнік, або 
Ад Палямона да Максіма Танка" (2001), кнігу перакладаў нямецкіх рамантыкаў "Сузор'е". У 
выдавецтве Акадэміі Падляскай (Польшча, Седльцз) выйшла кніга "Белыя клавішы", у якую 
ўкпючаны вершы, напісаныя паэтам па-польску. Разам э калегамі А.А. Лойка на філфаку БДУ 
ўсталяваў пастаянную паэтычную школу маладых пісьменнікаў.

Прафесар АА. Лойка ўважліва клапоціцца аб падрыхтоўцы маладых навукоўцаў. Пад яго 
кіраўніцтвам абаронены 15 дысертацый. Гэтай галіне яго дзейнасці падначалена праца Лойкі- 
старшыні Вучонага савета па абароне дысертацый у БДУ, члена Вучонага савета Інсгытута 
літаратуры імя Я. Купалы, праца члена рздкалегн часопісаў "Веснік БДУ" (серыя IV), "Бела
русь", "Спадчына", "Першацвет". Уклад Алега Антонавіча ў развіццё навукі, культуры, падрых- 
тоўку спецыялістаў-філолагаў адзначаны дзяржаўнымі ўзнагародамі: орденам Дружбы наро- 
даў, медалямі Ф. Скарыны, “Ветэрана працы", Ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР 
і інш. інтэрнацыянальная перакладчыцкая дзейнасць ушанавана ўзнагародамі: "Заслужены 
перад польскай культурай", сярзбраным знакам ГДР.

Калегі, сябры-філфакаўцы віншуюць Алега Антонавіча з 70-годдзем, жадаюць здароўя 
шчасця, поспехаў у творчай і навуковай дзейнасці.
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