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Мінула 25 гадоў з таго часу,калі ў ГрДМУ пачалі выкладаць на роднай мове. Ініцыятар —
старшы выкладчык кафедры рускай і беларускай моў, намеснікдэкана медыка-
псіхалагічнага факультэта, «Чалавек года Гродзеншчыны — 2013» Віктар Варанец.

Карэспандэнт «МВ» сустрэлася з Віктарам Іванавічам і спытала пра станоўчыя бакі і 
праблемы выкладання на беларускай мове ў вышэйшай медыцынскай навучальнай установе.

Віктар Іванавіч, адкуль у вас палкая любоў да роднага слова?

Я нарадзіўся і вырас у Гародні. Вучыўся ў рускамоўнай школе — альтэрнатывы не было. 
Спасцігаў беларускую мову ў рамках прадметнага вывучэння. Наш родны горад — на мяжы з 
Літвой і Польшчай, і мы з сябрамі ўвесь час дзівіліся, чаму літоўцы размаўляюць па-літоўску, 
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палякі па-польску, а мы, беларусы, чамусьці па-руску? Каб выправіць гэта, мы, студэнты 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, пачалі размаўляць паміж сабою 
толькі на беларускай мове.  

Пасля заканчэння ўніверсітэта размеркавалі ў Раціцкую сярэднюю школу Гродзенскага раёна. 
Наступныя два гады выкладаў беларускую мову і літаратуру ў гродзенскай школе-гімназіі № 
30 (цяпер гімназія № 1 імя акадэміка Я. Ф. Карскага ), з 1992-га працую ў ГрДМУ. Тады амаль 
40 % студэнтаў увогуле не вывучалі беларускую мову ў школе. Прарэктарам па вучэбнай 
рабоце ў той час быў Уладзімір Сямёнавіч Васільеў, які зацікавіўся гэтай праблемай і 
вырашыў для студэнтаў 1–2 курсаў увесці факультатыў. А ўжо праз некалькі гадоў у ВНУ 
нашай краіны з’явіўся прадмет «Беларуская мова. Прафесійная лексіка». Таму можна смела 
сказаць, што наш медуніверсітэт — адзін з першых няпрофільных ВНУ, дзе пачалі выкладаць 
беларускую мову.  

Няпроста было шукаць прафесійную лексіку?

Сапраўды, гэта было дастаткова праблематычна. У трохтомным «Руска-беларускім слоўніку» 
Кандрата Крапівы знайшлося ўсяго толькі крыху больш за 70 медыцынскіх тэрмінаў. Але ж 
было дакладна вядома, што яшчэ з часоў Вялікага Княства Літоўскага беларусы неяк называлі 
свае хваробы, часткі цела, унутраныя органы. І я пачаў актыўны пошук медыцынскіх тэрмінаў. 
У выніку ў 2005 годзе выйшаў «Руска-беларускі медыцынскі слоўнік», які ўключаў больш за 5 
тысяч тэрмінаў, з якіх 2 тысячы ўласнабеларускія. Гэта стала своеасаблівым трамплінам для 
таго, каб урэшце выпусціць «Тлумачальны руска-беларускі слоўнік медыцынскіх тэрмінаў». 
Апошняе выданне «Дыялектны слоўнік медыцынскіх тэрмінаў Беларусі» пабачыла свет 
сёлета. Дыялектная мова — выдатная крыніца для папаўнення медыцынскай 
беларускамоўнай тэрміналогіі.  

Першапраходцам вам даводзілася быць пастаянна?

Так. Слоўнікаў не было — мусіў скласці, падручнікаў не было — вырашылі і гэтую праблему. 
Сёлета падрыхтаваў дапаможнік для лячэбнага і педыятрычнага факультэтаў. Да маёй 
вялікай радасці атрымаў доўгачаканы грыф Міністэрства адукацыі — і ў чацвёртым квартале 
гэтага года кніжка будзе надрукавана. Як бачыце, самі забяспечваем сябе ўсім неабходным: 
падручнікамі, метадычнымі распрацоўкамі, праграмамі выкладання і г. д.  

Прыемна адзначыць, што студэнты любяць беларускую мову. Былі выпадкі, калі прыходзілі да 
нас і старшакурснікі — прасілі арганізаваць для іх факультатыў. Кіраўніцтва просьбу 
задаволіла — і ўжо з верасня ў нас будзе працаваць факультатыў для чацвёртага курса на 
лячэбным факультэце.  

Да ўсяго вы яшчэ кіруеце і літаратурным клубам «Катарсіс»...

Клуб быў створаны ў 1999 годзе і налічваў шэсць студэнтаў-паэтаў і двух выкладчыкаў. Сёння 
мы ўжо выпусцілі тры калектыўныя паэтычныя зборнікі, рыхтуем чацвёрты. Пяты год запар 
праводзім літаратурны конкурс, у якім бяруць удзел студэнты ўніверсітэта. Апошнія тры гады 
ўдзельнічаюць усе аматары прыгожага пісьменства з розных рэгіёнаў Беларусі.  

Прыемна адзначыць, што наш клуб — актыўны ўдзельнік рэспубліканскага конкурсу 
літаратурнай творчасці студэнтаў «Аўтограф».
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Па выніках мінулага года ён прызнаны лепшым у намінацыі «Проза» і трэцім у намінацыі 
«Паэзія».  

Вашы ўласныя літаратурныя творы таксама не засталіся па-за ўвагай?

Пісаў спачатку вершы — выдаў паэтычны зборнік «Рамізнік». Цяпер аддаю перавагу прозе, 
люблю гістарычную тэматыку. Летась маё апавяданне «Таямніца Фары Вітаўта» адзначана ў 
ліку пераможцаў у конкурсе апавяданняў газеты «Звязда». У мінулым годзе мая падборка 
гістарычных апавяданняў надрукавана ў літаратурным альманаху «Новы Замак».

Калі падсумаваць набыткі, якія з іх вы лічыце самымі значнымі і што б яшчэ хацелася 
зрабіць?

Самае галоўнае, я давёў, што ў нас ёсць уласнабеларуская медыцынская тэрміналогія: нічога 
не выдумляў, а знайшоў тое, што калісь забылася.  

Хацелася, каб у выкладчыкаў беларускай мовы з няпрофільных ВНУ было сваё прафесійнае 
аб’яднанне. Нам вельмі патрэбна падтрымка НАН Беларусі ў справе распрацоўкі і 
«легалізацыі» прафесійнай лексікі. Вельмі важна адчуваць зацікаўленасць не толькі 
студэнтаў, але і Міністэрства аховы здароўя.  

Будзем імкнуцца і далей множыць набытае, каб не згубіць сваю адметнасць і гонар звацца 
беларусамі.  
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