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Чалавек з вялікай літары 

 

Жыццё кожнага чалавека людзі характарызуюць па-рознаму. Але 

калі чалавек робіць добрае, карыснае людзям, яго жыццё заўсёды будзе 

высока ацэньвацца тымі, хто адчуваў на сабе гэту дабрыню, гэты 

клопат, і хто ведае, як часам няпроста быць добразычлівым чалавекам. 

Менавіта гэтыя якасці перш за ўсё кідаліся ў вочы кожнаму, хто 

сустракаўся з Віктарам Пятровічам. Калі яго ўспамінаеш, то перад 

вачамі паўстае вобраз лагоднага, спакойнага чалавека з цёплай, 

прыемнай усмешкай. 

Ва ўсіх справах В. П. Красней быў педантычным чалавекам у 

самым лепшым сэнсе гэтага слова, што дазваляла яму ўсе справы, за 

якія ён браўся, рабіць дакладна, скрупулёзна і своечасова. Алгарытм 

любога дакумента, які ён рыхтаваў, працуючы намеснікам дэкана 

філалагічнага факультэта, быў настолькі вывераным і абгрунтаваным, 

што кожны выканаўца мог выкарыстоўваць яго ў якасці узору для сваёй 

далейшай працы. 

Ці лёгка быць патрабавальным кіраўніком? Лёгка, калі толькі 

налева-направа раздаваць каманды, даручэнні, а самому з цяжкасцю 

ўяўляць сутнасць гэтых каманд і даручэнняў, калі не прадбачыць 

вынікаў сваіх патрабаванняў. Калі ж сам кіраўнік з’яўляецца ўзорам 

выканальнай дысцыпліны, то яго патрабаванні сорамна не выконваць. 

Віктара Пятровіча мы ведалі менавіта такім кіраўніком, такім 

намеснікам дэкана. 

Віктар Пятровіч быў кандыдатам філалагічных навук, хоць 

працаваў на пасадзе прафесара і меў званне прафесара, бо і па сваёй 

педагагічнай, і па навуковай, і па арганізатарскай дзейнасці адпавядаў і 

гэтай пасадзе, і гэтаму званню. Ён быў адным з асноўных спецыялістаў 

у галіне беларускай і, у цэлым, славянскай тэрміналогіі, таму пад яго 
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кіраўніцтвам было напісана шмат курсавых, дыпломных прац, 

прысвечаных гэтай праблематыцы. Яго шмат разоў запрашалі 

апаніраваць дысертацыі, рэцэнзаваць навуковыя працы. 

Пісаць падручнікі для школы, для вышэйшых навучальных 

устаноў – складаная праца. Гэта ведае кожны, хто займаўся такой 

справай. Вялікі педагагічны вопыт Віктара Пятровіча, разуменне 

спецыфікі такога роду выданняў дазвалялі яму на працягу многіх гадоў 

быць аўтарам падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, па якіх вучыліся і 

вучацца школьнікі і студэнты нашай краіны. Аўтарытэтнае слова 

прафесара-педагога В. П. Краснея заўсёды было важкім і ёмістым, калі 

ён браўся за напісанне рэцэнзій, калі даваў парады, калі звяртаў увагу 

на магчымасць палепшыць той ці іншы вучэбны матэрыял. 

Праводзячы чалавека на пенсію, мы часта выкарыстоўваем 

спалучэнне «заслужаны адпачынак», нават не задумваючыся над тым, 

хто гэты адпачынак заслугоўвае ў большай ці меншай меры. Проста 

прыходзіць такі час. Віктар Пятровіч гэты час сам вызначыў для сябе, 

хоць, як усім нам здавалася, мог бы яшчэ працаваць і прыносіць 

карысць факультэту, у чым мы яго імкнуліся пераканаць. Аднак Віктар 

Пятровіч пераканаў усіх у тым, што і на адпачынку чалавек можа 

прыносіць карысць сваім калегам, вучням, сваёй alma mater, сваёй 

краіне, што ён і рабіў да апошніх дзён жыцця, працягваючы займацца 

вучэбна-метадычнай дзейнасцю, апаніруючы дысертацыі, перадаючы 

вопыт наступным пакаленням студэнтаў, выкладчыкаў. Такія людзі не 

выкрэсліваюцца з нашай памяці, а застаюцца ўзорам таго, якім павінен 

быць выкладчык, вучоны і, самае галоўнае, – Чалавек. 

 

 

 

 


