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ПАВЕЛ АЛЕГАВІЧ ЛОЙКА 

22 кастрычніка 2010 г. 
раптоўна пайшоў з жыцця 
былы загадчык кафедры 
гісторыі Беларусі стара-
жытнага часу і сярэдніх 
вякоў, кандыдат гістарыч-
ных навук, дацэнт Павел 
Алегавіч Лойка. 

П.А. Лойка нарадзіўся 
12 ліпеня 1958 г. у Слоні-
ме Гродзенскай вобласці 
ў сям’і пісьменніка А.А. Лойкі. 
У 1980 г. скончыў гіста-
рычны факультэт БДУ, а ў 

1983 г. – аспірантуру Інстытута гісторыі АН БССР, 
пасля чаго паспяхова абараніў кандыдацкую ды-
сертацыю «Феадальная рэнта ў прыватнаўлас-
ніцкіх маёнтках Беларусі ў другой палове  
XVI–XVIII стст.». Любоў да гісторыі вызначыла 
яго далейшы навуковы і творчы лёс. Працуючы 
спачатку малодшым навуковым супрацоўнікам, 
потым навуковым супрацоўнікам, а з 1990 г. – за-
гадчыкам аддзела гісторыі Беларусі XIII–XVIII стст. 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, ён зрабіў 
істотны ўклад у айчынную медыявістыку і свое-
асаблівы прарыў у гістарычнай адукацыі, ства-
рыўшы першыя школьныя навучальныя дапамож-
нікі па айчыннай гісторыі ў незалежнай Беларусі. 

З 1994 па 2006 г. Павел Алегавіч – загадчык 
кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і 
сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта, а потым дацэнт. Актыўна займаўся дасле-
даваннем аграрнай гісторыі Беларусі, у сувязі з 
чым з’явіліся яго тры грунтоўныя манаграфіі: 
«Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі: Эвалю-
цыя феадальнай рэнты ў другой палове XVI – 
XVIII стст.» (1991); «Паўстанне сялян пад кіраў-
ніцтвам Вашчылы» (1988; у суаўт.); «І ўзняўся 
люд просты» (1992; у суаўт.). 

Актыўна вывучаў гісторыю Вялікага Княства 
Літоўскага, Рускага і Жамойцкага, падрыхтаваў 
грунтоўныя раздзелы ў «Нарысы гісторыі 
Беларусі» (1994, ч. 1); «Гісторыю сялянства 
Беларусі» (1997, т. 1) і інш. П.А. Лойка быў 

першым навукоўцам, які звярнуў увагу на 
неабходнасць выдання школьных дапаможнікаў 
па гісторыі Беларусі і напісаў падручнікі 
«Гісторыя Беларусі» – 7 кл.; «Гісторыя Беларусі 
IX–XI кл.» (у суаўт.). 

У апошнія гады свайго жыцця шмат часу зай-
маўся праблемай высвятлення ролі шляхты ў 
грамадска-палітычным жыцці ВКЛ у другой пало-
ве XVI – першай палове XVII ст., у сувязі з чым 
была напісана і надрукавана грунтоўная манагра-
фія «Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палі-
тычным жыцці Рэчы Паспалітай другой паловы 
XVI – першай трэці XVII ст.» (2002). Па дадзенай 
тэматыцы планавалася абарона доктарскай ды-
сертацыі. 

У цэнтры навуковых зацікаўленасцей П.А. Лойкі 
былі пытанні дзяржаўнага і грамадска-палітычна-
га развіцця ВКЛ у XVI–XVIII стст., а таксама куль-
турная спадчына краіны. Па гэтай праблематыцы 
ім былі распрацаваны некалькі спецкурсаў, у 
суаўтарстве апублікаваны навуковыя дапамож-
нікі, у тым ліку і для абітурыентаў. П.А. Лойка 
з’яўляўся аўтарам звыш 160 навуковых прац, 
падрыхтаваў 10 кандыдатаў навук. 

За заслугі ў вучэбна-выхаваўчай і навуковай 
працы Павел Алегавіч Лойка неаднойчы ўзнага-
роджваўся Ганаровымі граматамі Міністэрства аду-
кацыі Рэспублікі Беларусь, БДУ, грамадскіх арга-
нізацый рэспублікі. П.А. Лойка карыстаўся павагай 
у студэнтаў, калег-гісторыкаў, навукоўцаў і даслед-
чыкаў іншых спецыяльнасцей, з якімі яго звёў лёс. 

Светлая памяць аб добразычлівым чалавеку, 
сапраўдным педагогу і навукоўцу назаўсёды за-
хаваецца ў сэрцах тых, хто яго ведаў і працаваў 
разам з ім. 

Ю.Л. Казакоў, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
загадчык кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў 

А.Г. Каханоўскі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
загадчык кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу 
С.М. Ходзін, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
дэкан гістарычнага факультэта 


