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Навуковец з душой паэта 

 

Час ідзе... Вось ужо год як у маім жыцці адбылася вялікая страта: 

не стала дарагога мне чалавека, майго навуковага кіраўніка − Віктара 

Пятровіча Краснея. Я ўдзячна лёсу, што ён дазволіў мне пэўны час мець 

магчымасць атрымліваць шчырыя і бескарыслівыя парады таленавітага 

навукоўца, удумлівага і разважлівага кіраўніка, сапраўднага беларуса з 

добразычлівай усмешкай на твары. Я думаю, што не аднаму пакаленню 

выпускнікоў філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта Віктар Пятровіч Красней менавіта такім і запоўніўся. Неяк у 

адной з апошніх нашых размоў з Віктарам Пятровічам я сказала, што ён 

вельмі цудоўна выглядае. У адказ пачула: «Хачу, каб людзі запомнілі 

мяне з усмешкай». 

Маё першае знаёмства з Віктарам Пятровічам было «завочным». 

Яшчэ на другім курсе, калі я марыла пра тое, што павінна стаць выдатнай 

паэткай (ну не менш, чым Цётка, школу імя якой я скончыла), адна з маіх 

сябровак-аднакурсніц Алена Леус наведвала семінар, які праводзіў 

Віктар Пятровіч. Алена прыходзіла пасля заняткаў і так натхнёна і цікава 

расказвала пра выкладчыка, пра беларускую навуковую тэрміналогію, 

што я не вытрымала і ўжо практычна напрыканцы 3 курса кінула свае 

недапісаныя вершы і напрасілася да Віктара Пятровіча на семінар, а 

затым «угаварыла» быць навуковым кіраўніком дыпломнай работы. 

Работа над дыпломам была настолькі цікавай (безумоўна, у 

першую чаргу для мяне), што, калі на стол леглі 162 ад рукі напісаныя 

старонкі, я зразумела – на гэтым спыняцца не хачу. І толькі цяпер, 

адпрацаваўшы больш за дваццаць гадоў ва ўніверсітэце, разумею, што 

ўсё гэта дзякуючы Віктару Пятровічу, які, з аднаго боку, душэўна, тонка 

і далікатна падыходзіў да нявопытнага студэнта, а з другога боку, 

цвёрда, напорыста і з веданнем справы «зацягваў» у свет навукі, 

з’явілася гэта жаданне. Таму, закончыўшы ўніверсітэт, я добра разумела, 

што хачу працягваць даследаванні ў галіне беларускай навуковай 

тэрміналогіі і не хачу развітвацца з Віктарам Пятровічам. 

Не ведаю, як адчуваюць сябе сучасныя маладыя людзі, што 

паступілі ў аспірантуру, магу толькі сказаць, што асабіста я была вельмі 
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шчаслівая і задаволеная, бо наперадзе мяне чакалі тры гады цудоўных 

сустрэч з навуковым кіраўніком. І я не памылілася, таму што кожная 

сустрэча з Віктарам Пятровічам давала мне шмат натхнення і надзеі на 

тое, што я ўсё змагу, што ў мяне ўсё атрымаецца. Ён ніколі не дазваляў 

сумаваць і маркоціцца, дапамагаў адчуваць сябе чалавекам упэўненым, 

мэтанакіраваным, апантаным беларускай навуковай тэрміналогіяй – 

такім, якім быў ён сам – сапраўдным патрыётам беларускай мовы, 

аўтарытэтам і сярод студэнтаў, і сярод калег.  

Кожная сустрэча з ім праходзіла цёпла і душэўна. Спачатку ён 

пытаўся пра здароўе бацькоў, прасіў перадаваць ім прывітанне, затым 

абавязкова пытаўся пра мужа і сына, хацеў ведаць пра іх дасягненні. А 

яшчэ па-бацькоўску цёпла даваў парады, як ладзіць не толькі навуковае, 

але і сямейнае жыццё, і напрыканцы абавязкова падмацоўваў свае 

довады вясёлым анекдотам. 

Яшчэ хочацца ўспомніць пра акуратны і прыгожы почырк Віктара 

Пятровіча. Я да сённяшняга дня захоўваю ўсе чарнавікі нашай работы, 

бо там ёсць праўкі, напісаныя яго рукой.  

Пасля абароны кандыдацкай дысертацыі, калі любімая кафедра 

гісторыі беларускай мовы віншавала нас з гэтай падзеяй, падышоў 

Браніслаў Аляксандравіч Плотнікаў і з сур’ёзным выразам твару (але не 

без усмешкі ў вачах!) запытаўся: «Ну, Віктар Пятровіч, расказвайце, як 

вы дажыліся да сённяшняга дня?». На такое пытанне Віктар Пятровіч з 

усёй уласцівай яму сціпласцю адказаў: «А што я? Я нічога такога не 

зрабіў. Яна пісала і дасылала, а чытаў і адпраўляў». 

Сёння мы гаворым, што Віктар –

таленавіты дырыжор. Бо як музычнаму інструменту для таго, каб ён 

загучаў, каб раскрылася сапраўдная сутнасць твора, неабходны 

віртуозны выканаўца, так і для маладога даследчыка важна трапіць у 

чуллівыя рукі майстра. 

Я ўдзячна лёсу за тое, што Віктар Пятровіч ёсць і будзе ў маім 

жыцці! Джон Лок казаў, што «памяць – гэта медная дошка, што пакрыта 

літарамі, якія час незаўважна выцірае, калі мы не аднаўляем іх разцом». 

Я магу сказаць, што памяць пра любімага выкладчыка выразана ў маім 

сэрцы назаўсёды. 

 

 

 

 


