
18 

 

Ю. М. Лук’янюк, 
дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання 

Інстытута журналістыкі БДУ 
 

Бясконца добры, светлы чалавек… 
 

Памятаю і сёння першую лекцыю Віктара Пятровіча Краснея – 

майго выкладчыка, Настаўніка не толькі ў навуцы, але і па жыцці…  

Прасторная аўдыторыя філалагічнага факультэта. Лекцыя па 

дысцыпліне «Гісторыя беларускай літаратурнай мовы». Віктар Пятровіч 

у беласнежнай накрухмаленай сарочцы, строгім касцюме, са сваёй такой 

запамінальнай сціплай усмешкай, якую, аднойчы ўбачыўшы, не 

забудзеш ніколі. 

Прафесар гаварыў дастаткова моцна, вельмі выразна і акадэмічна. 

Здавалася, ён не выкарыстоўвае асаблівых аратарскіх прыёмаў. Аднак 

сама структура лекцыі, яе дыдактычная дасканаласць, глыбіня аналізу 

прыкладаў – усё гэта забяспечыла ўвагу ўсёй аўдыторыі. Мяне ўразіла 

логіка меркаванняў, тое, што складаны матэрыял падаваўся проста, 

зразумела, прадумана і даступна. Невыпадкова гэтая лекцыя нават праз 

столькі гадоў так добра мне помніцца. 

Жаданне назапасіць матэрыял і прааналізаваць тэрміналогію 

беларускай мовы прывяло мяне на семінар да Віктара Пятровіча Краснея. 

Мае даследаванні сталі дыпломнай працай, абароненай пад яго кіраўніцтвам. 

Як жа я радавалася, калі стала аспіранткай бясконца паважанага мной 

прафесара, аднаго з найбольш аўтарытэтных тэрмінолагаў краіны! 

Віктар Пятровіч быў яшчэ і выключным псіхолагам. Інтуітыўна 

ўбачыўшы маю любоў да філасофіі, ён адразу прапанаваў папрацаваць 

менавіта з філасофскай тэрміналогіяй, якая на той час не з’яўлялася яшчэ 

аб’ектам спецыяльнага даследавання. Сёння, аглядаючыся назад, магу з 

упэўненасцю сказаць: усё сапраўды было не зусім лёгка і бесклапотна, як 

і папярэджваў Віктар Пятровіч. Толькі дзякуючы тактоўнасці, 

вытрымцы, вялікаму навуковаму патэнцыялу, каласальнаму вопыту 

майго шаноўнага кіраўніка у мяне ўсё атрымалася. Яго веды, як 

тэарэтычных праблем у галіне тэрміналогіі, так і жывой практыкі, аказалі 

мне сур’ёзную падтрымку ў станаўленні мяне як даследчыка. Віктар 

Пятровіч быў Настаўнікам, улюбёным у беларускую мову і сваю 

прафесію, поўнасцю пазбаўлены дагматызму. 

Успаміны пра чалавека нагадваюць мазаіку. Успаміны – гэта 

вельмі асабістае… Пакуль мы жывем і помнім – будзе жыць ён і яго 

навуковая спадчына. Бясконца добры, таленавіты, светлы чалавек, з 

такой запамінальнай сціплай усмешкай… 


