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В. П. Рагойша , 
доктар філалагічных навук, 

прафесар кафедры тэорыі літаратуры БДУ 

 
 

Студэнцкі стараста 

 

З былым (на вялікі жаль!) кандыдатам філалагічных навук, 

прафесарам, прафесарам кафедры беларускай мовы БДУ, а калісьці – 

дэмабілізаваным сяржантам Віктарам Пятровічам Краснеем, проста 

Віцем Краснеем (Чырванеем – як за вочы і нават у вочы многія называлі 

яго) я пазнаёміўся ў далёкім ужо верасні 1958 года. Тады мы адначасова 

паступілі на беларускае, дакладней – беларуска-рускае аддзяленне 

філалагічнага факультэта БДУ імя У. І. Леніна ў ліку пяцідзесяці 

шчасліўчыкаў. Кажу – шчасліўчыкаў, бо за бортам нашага філалагічнага 

карабля засталося нямала цікавых і цікаўных абітурыентаў, найперш 

тых, хто, як і я, не меў двухгадовага працоўнага стажу ці службы ў арміі. 

Такіх тады прымалі толькі ў ліку 5 % ад агульнай колькасці студэнтаў. 

Прычым, нам, медалістам, трэба было яшчэ і пацвердзіць медаль – здаць 

на «выдатна» два экзамены... 

Факультэцкае начальства адразу ўлічыла сяржанцкую вывучку і 

«камандзірскі» вопыт Віктара – прызначыла старастам нашага 

аддзялення. Функцыю гэту ён цярпліва выконваў на працягу ўсіх пяці 

гадоў. Трэба прызнаць, старастам ён быў адменным: гультаям, 

прагульшчыкам заняткаў спуску не даваў, сам паказваў прыклад у 

вучобе, у фізічнай працы (а тады мы кожны год ездзілі «на бульбу», 

удзельнічалі ў будаўніцтве галоўнага корпуса ўніверсітэта, працавалі ў 

час бясконцых «суботнікаў» на іншых мінскіх навабудоўлях), у 

выкананні патрульных абавязкаў «народных дружыннікаў» і інш. Наш 

дэкан шаноўны прафесар Міхась Рыгоравіч Ларчанка не раз ставіў 

Віктара ў прыклад старастам курса суседніх аддзяленняў – рускага і 

журналістыкі, адзначаў падзякамі і рознымі граматамі. 

У арганізацыі студэнцкага жыцця на курсе Віктару самааддана 

дапамагаў і яго аднагодак, наш нязменны камсамольскі сакратар Мікола 

Пашкевіч – таксама былы сяржант Савецкай Арміі. Дзякуючы найперш 

іх ініцыятыве і арганізацыйным здольнасцям на працягу пяці гадоў мы, 

апрача вучобы, сістэмна авалодвалі культурай у самым шырокім сэнсе 

гэтага слова – ад культуры паводзін да культуры маўлення. За невялікім 

выключэннем, нават тагачасныя першакурснікі былі сталымі людзьмі, з 

немалым жыццёвым вопытам. Але, з другога боку, з прабеламі ў ведах, з 

рознымі ідэйнымі і маральнымі прынцыпамі, з памылкамі ў маўленні, 
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асабліва беларускім (выяўлялася армейская служба ў далёкіх ад Беларусі 

вайсковых акругах). Адразу ж на курсе была наладжана ўзаемадапамога 

ў падрыхтоўцы да практычных заняткаў, да залікаў і экзаменаў, асабліва па 

лацінскай, стараславянскай, замежных мовах. На курсавых камсамольскіх 

сходах бурна абмяркоўваліся «антымаральныя ўчынкі» некаторых 

аднакашнікаў. Былі вызначаны дні выключна беларускага маўлення 

паміж сабой. Сталі рэгулярна праводзіцца экскурсіі па літаратурных 

мясцінах Мінска (з абавязковым фатаграфаваннем, што пасля вельмі 

спатрэбілася пры стварэнні выпускных фотаальбомаў), у музеі, на розныя 

выстаўкі, культпаходы ў тэатры (найперш на спектаклі па «праграмных» 

творах, з наступным абмеркаваннем іх), сустрэчы з вядомымі 

пісьменнікамі і г. д. За час вучобы арганізавалі і некалькі турысцкіх 

паходаў па мясцінах, звязаных з жыццём і творчасцю Адама Міцкевіча, 

Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка і іншых духоўных волатаў 

зямлі беларускай. Усё гэта дазволіла не толькі як след вывучыць розныя 

філалагічныя прадметы, але глыбей авалодаць культурнай, гістарычнай 

спадчынай роднага і суседніх народаў, спасцігнуць таямніцы роднага 

слова, стаць сапраўднымі спецыялістамі-гуманітарыямі, патрыётамі 

Бацькаўшчыны. Урэшце, па заканчэнні БДУ выявіць сябе ў розных 

галінах народнай гаспадаркі, адукацыі, культуры, навукі. 

Так распарадзіўся лёс, што з Віктарам Пятровічам Краснеем мы 

пасля плячо ў плячо нямала гадоў прапрацавалі выкладчыкамі на 

філалагічным факультэце нашага ўніверсітэта. «Мая» кафедра 

беларускай літаратуры, дзе я распачаў свой працоўны шлях яшчэ ў 

1967 г., а таксама кафедра тэорыі літаратуры, якую я ўзначаліў у 1994 г., 

і «яго» родная кафедра беларускай мовы заўсёды знаходзіліся ў дружных 

стасунках, рабілі, як мы кажам, адну справу – па магчымасці ўздымалі і 

ўздымаем на новы ўзровень беларускую філалагічную навуку, выхоўвалі 

і выхоўваем не толькі высокакваліфікаваных спецыялістаў, але і 

свядомых грамадзян, патрыётаў. Але гэта, як кажуць, ужо зусім іншая 

гісторыя... 

А закончыць сваё слова пра майго шматгадовага таварыша, калегу, 

аднакашніка, мне хацелася б прысвечаным яму даўнім вершам, у якім 

згадваецца наш агульны студэнцкі час: 
 

 Помніш, Віця, дружа Віця, 

 Як хадзілі мы на Свіцязь 

 І ў прыкуску з дымам, ветрам 

 У лясных глыталі нетрах 

 Свіцязянскае паветра? 
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  Млела возера прад намі, 

 Млелі ў возеры мы самі, 

 І бялелі па парадку, 

 Нібы скрылікі аплаткаў, 

 У сасонніку палаткі. 

  Невадок закідваў Месяц. 

 Добры ўлоў злавіцца меўся. 

 Мы ж, забыўшы ўсё на свеце, 

 Адганялі рыбу песняй 

 Ад яго срабрыстых сецяў. 

  Як жа смачна гатавалі 

 Дзве кухаркі нашы – Валі! 

 Век не знойдзеш параўнання 

 Не нябеснай – іхняй манне 

 Свіцязянскага снядання! 

  Рукзаком нарэжаш плечы – 

 Твае раны сон залечыць. 

 Ох, палатка-прыманюшка! 

 Лепш, чым свежая пампушка, 

 Пахне хвойная падушка! 

  З маладым такім імпэтам 

 Абыйсці б нам хоць паўсвету, 

 Падзяліць па роўнай долі 

 І скупую лыжку солі, 

 І дарожныя мазолі! 

  Не забудзься ж, дружа Віця, 

 Як хадзілі мы на Свіцязь!.. 

 

 

 

 


