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Пётр 
Пят ро вiч 
МАШ КОЎ СКI

У 1968 го дзе, ка лi я па сту пiў у Ма гi лёў-

скi пе дiнс ты тут, дэ ка нам фi зi ка-ма тэ ма-

тыч на га фа куль тэ та быў Пётр Пят ро вiч 

Маш коў скi. Не вя лi ка га рос ту, шчуп лень кi, 

сi вы, ха дзiў, ця га ю чы но гi па зям лi, га ва-

рыў цi ха, але мы ўсе iн ту i тыў на ад чу ва лi ў 

iм доб ра га ча ла ве ка. З пер шых дзён ву-

чо бы ў iн сты ту це ён стаў чы та ць нам курс 

эле мен тар най ма тэ ма ты кi. I прак тыч ныя 

за ня ткi вёў сам.

Пётр Пят ро вiч быў з па ка лен ня фран-

та вi коў. Iм, на вя лi кi жаль, бы ло не да на-

ву ко вых да следа ван няў, шчас цем для iх 

бы ло вы жыць. Та му Маш коў скi не меў нi 

ву чо най сту пе нi, нi ву чо на га зван ня. Ад нак 

яго ма тэ ма тыч ныя здоль нас цi, ма тэ ма тыч-

ная куль ту ра бы лi вi да воч ныя. Курс эле мен-

тар най ма тэ ма ты кi заў сё ды раз лi ча ны на 

па шы рэн не i па глыб лен не школь най пра-

гра мы. Ён быў ка рыс ны не толь кi змес там, 

на поў не ны мност вам за дач на прак тыч ных 

за ня тках, але i да ваў маг чы масць на вярс-

таць упу шча нае ў шко ле, пад рых та вац ца, 

пры гэ тым усiм сту дэн там ад на ча со ва, да 

вы ву чэн ня фун да мен таль ных раз дзе лаў 

вы шэй шай ма тэ ма ты кi. Слу ха лi мы лек-

цыi Пят ра Пят ро вi ча за ча ра ва на. Ён чы таў 

без кан спек та, роў на, мож на ска заць, без 

знеш нiх эмо цый. Але ад чу ва ла ся, што ён 

лю ба ваў ся ха раст вом ма тэ ма тыч ных кан-

струк цый, вы тан ча нас цю фор мул, ары гi-

наль нас цю за дач. У аў ды то рыю ўва хо дзiў 

дак лад на па зван ку, а на пе ра пы нак па мiж 

га дзi на мi лек цыi цi на пры кан цы яе, па чуў шы 

трэль зван ка, iшоў ад ра зу ж, мог на ват не 

да га ва рыць сказ.

На фiз мат у той год па сту пi ла 110 пер ша-

курс нi каў. Але пла на вых мес цаў бы ло толь кi 

сто. Жыц цё па ка за ла, што на пру жа насць ву-

чо бы на гэ тым фа куль тэ це вы трым лi ва лi не 

ўсе, та му на бi ра лi яшчэ дзе сяць так зва ных 

кан ды да таў. I вось мы па ды шлi да пер шай 

се сii. Пе рад па чат кам за лi каў i эк за ме наў 

для пер ша курс нi каў мы па вiн ны бы лi прай сцi 

ад па вед ны iн струк таж: пра вi лы ар га нi за цыi i 

пра вя дзен ня за лi каў i эк за ме наў, на шы пра-

вы i аба вяз кi, маг чы мас цi пе ра зда чы, кры тэ-

рыi па спя хо вас цi для атры ман ня сты пен дыi 

i коль касць «пра ва лаў», пас ля якiх iдзе ад-

лi чэн не. Тут мы ўпер шы ню па ба чы лi Пят ра 

Пят ро вi ча ў ро лi дэ ка на. Ён прый шоў да нас, 

маўк лi ва, уваж лi ва ўсiх агле дзеў i цi хiм го-

ла сам ска заў:

— Вас тут 110, а пас ля се сii па вiн на за-

стац ца не бо лей ста. Ста рай це ся. Жа даю 

пос пе хаў.

I пай шоў.

Сам Маш коў скi пры маў у нас эк за мен 

так са ма до сыць ары гi наль на. За пра сiў у 

аў ды то рыю пер шую пя цёр ку сту дэн таў. Па-

гля дзеў на нас, па клаў на стол стос бi ле таў, 

ад вяр нуў ся i пай шоў да акна. Гле дзя чы на 

ву лi цу, ска заў:

— Вы бi рай це!

Бi ле ты з роў на га сто са ўзля це лi ў па вет-

ра: iх пе ра бi ра лi, мя ня лi, аб мяр коў ва лi па мiж 

са бой вы бар. Пётр Пят ро вiч на ват не па ва-

роч ваў ся да нас. Пас ля спы таў ся:

— Вы бра лi?

За пi саў на шы проз вi шчы, ну ма ры бi ле-

таў i стаў ча каць ад ка заў. Зра зу ме ла, за 

се местр на лек цы ях i прак тыч ных за ня тках 

ён усiх нас доб ра вы ву чыў i аца нiў. Та му 

ады хо дзiў ад лiш нiх, з яго пунк ту гле джан ня, 

фар маль нас цяў. Але ад ка зы слу хаў уваж лi-

ва i ацэн кi бы лi аб' ек тыў ныя.

Iн тэр нат, у якiм мы жы лi, быў по бач з 

ву чэб ным кор пу сам. За ня ткi па чы на лiся 

а вось май га дзi не ра нi цы, але сту дэнц кае 

жыц цё на сы ча нае, роз на ба ко вае, вя сё лае, 

та му не ўсе сту дэн ты, асаб лi ва пас ля шум-

ных вя чэр нiх ме ра пры ем стваў, свое ча со ва 

пры хо дзi лi на пер шую па ру лек цый. I гэ та 

пры тым, што на вед ван не за ня ткаў бы ло 

аба вяз ко вым i да во лi стро га кант ра ля ва-

ла ся. Пётр Пят ро вiч прак ты ка ваў ра нiш нiя 

па хо ды ў iн тэр нат. Га ва рыў сва ёй сак ра тар-

цы ў дэ ка на це:

— Ва ля! Я пай ду ў iн тэр нат бу дзiць сва iх 

дзе так.

У па ко ях жы ло па 5-6 сту дэн таў, дзве-

ры нi ко лi на ключ не за чы ня лi ся, дэ кан, цi-

хень ка па гру каў шы, ува хо дзiў, зна хо дзiў пад 

коў драй спя ча га сту дэн та i шап таў:

— Во ва! Пра чы най ся! За ня ткi ўжо па ча-

лi ся, там ця бе ўсе ча ка юць!

Эфект атрым лi ваў ся не ве ра год ны. Та кiх 

па хо даў дэ ка на па на шых па ко ях мы ча мусь-

цi ба я лi ся. Про пуск за ня ткаў за ўваж на ска-

ра цiў ся.

Зда ра лi ся ў час та кiх ха джэн няў Пят ра 

Пят ро вi ча на па буд кi сту дэн таў i анек да тыч-

ныя гiс то рыi. Сту дэн ты геа фа ка ву чы лi ся ў 

дру гую зме ну, та му i спа лi даў жэй. Iх па коi 

бы лi на дру гiм па вер се, пры чым упе ра меж-

ку з на шы мi, фiз ма таў скi мi. Пётр Пят ро вiч, 

пе рад тым як увай сцi, гля дзеў вы ве ша ны на 

дзвя рах спiс жыль цоў. Проз вi шчы ўсiх сва iх 

сту дэн таў ён ве даў на па мяць. I гэ тым ра зам 

у кан цы спi са ўба чыў проз вi шча «Хла быс-

таў». Ён ве даў, што Са ша дыс цып лi най не 

вы зна чаў ся, i вы ра шыў зай сцi пра ве рыць, 

цi пай шоў ён да вось май га дзi ны на за ня ткi. 

Увай шоў i, да свай го здзiў лен ня, за ўва жыў, 

што па тра пiў да дзяў чат, якiя спа лi. Ад ра зу 

раз вяр нуў ся, але на ўнут ра ным ба ку дзвя рэй 

су тык нуў ся ва чы ма ўжо з iн шым спi сам — 

гра фi кам прыбор кi па коя, i там так са ма, 

ся род дзя во чых проз вi шчаў, апош нiм ста-

я ла проз вi шча Хла быс та ва. Пётр Пят ро вiч 

кан чат ко ва раз гу бiў ся, але бу дзiць нi ко га 

не ад ва жыў ся. Гэ та гiс то рыя ўсiх нас раз-

веся лi ла. Мы ж ве да лi, што Са ша сяб руе з 

дзяў чы най, якая ву чыц ца на геа фа ку, i так 

час та бы вае ў iх па коi, што яны ўклю чы лi яго 

ў спi сы жыль цоў.

У Маш коў ска га бы лi вель мi ары гi наль-

ныя, але на дзi ва дзейс ныя ме та ды вы ха-

ван ня. Ад ной чы мой ста рэй шы брат, так-

са ма сту дэнт фiз ма та, тра пiў ся з кам па нi яй 

на вы пiў цы ў па коi iн тэр на та. I ме на вi та ён 

быў ар га нi за та рам гэ та га ме ра пры ем ства. 

За та кi ўчы нак па гра жа ла ад лi чэн не з iн сты-

ту та, а для яго гэ та быў поў ны крах. Во ва 

ўжо быў жа на ты, у яго на ра дзiў ся сын i, ра-

зу ме ю чы не па збеж насць па ка ран ня, зна хо-

дзiў ся ў мар кот ным ста не. Бра ту пе рад алi, 

што яго вы клi кае дэ кан. Ён прый шоў у пры-

зна ча ны час, па гру каў, па чуў за пра шэн не 

ўвай сцi i ўба чыў Пят ра Пят ро вi ча за ра бо-

чым ста лом. Дэ кан зай маў ся пад рых тоў кай 

рас кла ду. Уба чыў шы бра та, пад няў га ла ву 

i ска заў:

— А, Радзь коў! За ходзь!

I зноў схi лiў ся над рас кла дам. Так пра хо-

дзi ла дзе сяць хвi лiн, двац цацць, паў га дзi ны, 

со рак хвi лiн. Дэ кан пра цуе, брат, пе ра мi-

на ю чы ся з на гi на на гу, стаць. I вось Пётр 

Пят ро вiч па ды мае га ла ву i га во рыць:

— Ну, ты ўсё зра зу меў?

— Так, Пётр Пят ро вiч, та ко га бо лей не 

паў то рыц ца!

— Та ды iдзi!

Гэ ты ўрок брат, бу ду чы ды рэк тар шко лы, 

за пом нiў на ўсё жыц цё.

На ўсiх на шых схо дах, кам са моль скiх, 

праф са юз ных, Маш коў скi заў сё ды пры сут-

нi чаў i вы сту паў. Га ва рыў, як звы чай на, спа-

кой на, цi ха, але па тра ба валь на. Ад ной чы на 

ней кiм схо дзе Пётр Пят ро вiч не па га дзiў ся 

з пра па но вай праф са юз ных ак ты вiс таў i з 

тры бу ны стаў тлу ма чыць ча му. У гэ ты час 

стар шы ня пра фка ма Тац ця на Хаў бок, зна-

хо дзя чы ся по бач з тры бу най, спа чат ку жэс-

та мi, гры ма са мi па ча ла за во дзiць нас, каб 

мы шу мам, кры ка мi ста лi пя рэ чыць дэ ка ну. 

Ён ба чыў яе спро бы, але не звяр таў на гэ та 

нi я кай ува гi. Га ва рыў, як i ра ней, спа кой на, 

цi хiм го ла сам. I быў пе ра ка наў чы. На за ха ды 

Тац ця ны мы не пад да лi ся.

Не як ад ной чы на фа куль тэц кiм пар тый-

ным схо дзе пра фе сар Сто ляр за явiў, што 

ў нас ня ма за ўваж ных зру хаў у на ву ко вай 

пра цы, у ву чэб на-вы ха ваў чым пра цэ се. Яго ў 

гэ тым эма цы я наль на пад тры маў да цэнт Жы-

лiк. Та ды Пётр Пят ро вiч пад ня ўся i зноў жа 

спа кой на ска заў:

— Па ва жа ныя Аляк сандр Аро на вiч i Кан-

стан цiн Кан стан цi на вiч! Не губ ляй це час на 

вы кла дан не сва iх iдэй i iх аб мер ка ван не. 

Ад ра зу па чы най це ду маць, як iх рэа лi за ваць. 

Не ад клад ва ю чы, зай мi це ся спра вай!

На па чат ку ся мi дзя ся тых у iн сты ту це змя-

нiў ся рэк тар, ён па чаў да кi раў нiц тва фа-

куль тэ таў, ка федр пры цяг ваць кан ды да таў 

на вук, да цэн таў. Пят ру Пят ро вi чу да вя ло ся 

сыс цi на па са ду на мес нi ка дэ ка на. Ён пе ра-

жы ваў, хоць знеш не гэ та бы ло не пры кмет на. 

Пра цяг ваў усю ды вы каз ваць сваю па зi цыю 

i стры ма на, але на стой лi ва, яе ад стой ваць. 

Ад чуў, што да лё ка не ўсiм i не заў сё ды гэ та 

па да ба ец ца, да пра ца ваў да шас цi дзе ся цi 

га доў i сы шоў на пен сiю. Ку пiў дом у вёс цы i 

зу сiм пе ра браў ся ту ды жыць. На фа куль тэ-

це з'яў ляў ся адзiн раз у год, каб за пла цiць 

пар тый ныя ўзно сы, хоць на ват не пры яз-

джаў на схо ды. Зна хо дзiў мя не, та ды ўжо 

на мес нi ка дэ ка на, ад во дзiў ку ды-не будзь у 

ку ток i пра сiў:

— Са ша! Рас ка жы мне, што тут у нас за 

год ад бы ло ся?

Я i ця пер па мя таю гэ тыя на шы раз мо вы. 

Пётр Пят ро вiч пры яз джаў у зi мо вым па лi то, 

яно бы ло кры шач ку пры сы па на се нам (па-

доб на на тое, што ён ак тыў на зай маў ся сель-

скай гас па дар кай), во чы яго бы лi жы выя, 

вя сё лыя, смех шчы ры. Яго цi ка вi лi гiс то рыi 

са мыя роз ныя, лi та раль на пра ўсiх вы клад-

чы каў, ла ба ран таў, сту дэн таў. Мы звы чай на 

га ва ры лi па дзве-тры га дзi ны за пар i гэ та, 

пэў на, ад ны з са мых леп шых мо ман таў май-

го жыц ця...

Аляк сандр 
Яў ста фа вiч 
НЕ СЦЕ РАЎ

Элект ра тэх нi ку Не сце раў ве даў. Ён не 

меў нi ву чо най сту пе нi, нi ву чо на га зван ня, 

але ўспры маў ся на мi як са мы вы со кi пра фе-

сi я нал. Стро гi i на лек цы ях, i на прак тыч ных 

за ня тках, i на ла ба ра тор ных пра цах, ён нi ко лi 

не жар та ваў, са сту дэн та мi тры маў дыс тан-

цыю, i мы ўсе ве да лi, што ён на эк за ме не 

над звы чай па тра ба валь ны. Але слу хаць яго 

лек цыi бы ло ад но за да валь нен не. Я па сва ёй 

пры ро дзе не «тэх нар», але элект ра тэх нi кай, 

дзя ку ю чы Аляк санд ру Яў ста фа вi чу, пра нiк-

ся. Мне з iм бы ло цi ка ва.

Не сце раў да сту дэн таў быў уваж лi вы — 

уба чыў, у пры ват нас цi, што мы з Ва ле ры-

ем Iва но вым за хоп ле ныя ма тэ ма ты кай (на 

чац вёр тым кур се, ка лi ён да нас прый шоў 

чы таць лек цыi, мы ўжо зай ма лi ся ў гурт ку 

да цэн та Бра нi сла ва Мi хай ла вi ча Ар хi па ва). 

Та му асаб лi ва нас не тры во жыў i не на пруж-

ваў, хоць ад ной чы вы гнаў нас з лек цыi. Мы з 

Ва ле рам ад не ча га рас смя я лi ся i нi як не маг-

лi спы нiц ца. Аляк сандр Яў ста фа вiч не стаў 

раз бi рац ца, хто з нас вi на ва ты ў та кiх па во-

дзi нах, вы да лiў з аў ды то рыi абод вух. Але гэ-

та нi як не ска за ла ся на яго ад но сi нах да нас. 

I ўжо зу сiм ле ген да, звя за ная з Аляк санд рам 

Яў ста фа вi чам. На фiз ма це ў той час быў Ва-

сiль Ка ва лёў. Ён та ле на вi та чы таў на сцэ не 

ўрыў кi з ра ма наў Мi ха i ла Шо ла ха ва. Ка лi ён 

рас каз ваў пра пры го ды дзе да Шчу ка ра, за ла 

не прос та смя я ла ся, усе лi та раль на пла ка лi 

ад сме ху. Але ву чо ба, асаб лi ва прад ме ты 

фi зi ка-ма тэ ма тыч на га цык ла, Ва сю да ва лi ся 

з цяж кас цю. Без не зда валь ня ю чых ад знак у 

яго не абы хо дзi ла ся нi ад на се сiя. Ад лi чэн ня 

з фiз ма та яму ўда ва ла ся па збег нуць та му, 

што ўсе вы клад чы кi чу лi яго вы ступ лен нi 

на сцэ не. I рап там мы да вед ва ем ся, што на 

эк за ме не па элет ра тэх нi цы Ва ся атры маў 

«вы дат на». I гэ та ў са мо га Не сце ра ва?! Гэ та 

бы ло на столь кi не ча ка на, што мы ад ва жы-

лi ся спы таць у Аляк санд ра Яў ста фа вi ча, за 

што ён Ва сю ўсё ж та кi па ста вiў най вы шэй-

шы бал. Не сце раў ад ка заў, не ха ва ю чы ся:

— Я двац цаць га доў вы кла даю элект ра-

тэх нi ку, але пер шы раз у жыц цi ўба чыў, як з 

да па мо гай рук i ног мож на па ка заць пра цу 

трох фаз на га элет ра ру ха вi ка!

Не сце раў быў са праўд ным фiз ма таў цам, 

та му пас ля яго i жы вуць ле ген ды.

Пе ра клаў з рус кай мо вы 

Мак сiм ВЕ Я НIС.

(Пра цяг бу дзе).

ЛЮСТЭРКА ЛЁСУ
Ад рэ дак цыi. У вы да вец тве «Мас тац кая 
лi та ра ту ра» вый шла кнi га док та ра 
пе да га гiч ных на вук, пра фе са ра ма тэ ма ты кi, 
за слу жа на га дзея ча на ву кi Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь Аляк санд ра РАДЗЬ КО ВА 
«Мой фiз мат». Ву чо ны доў гi час пра ца ваў 
у Ма гi лёў скiм дзяр жаў ным унi вер сi тэ це 
iмя А. Ку ля шо ва. Прай шоў усе сту пе нi — 
ад сту дэн та да рэк та ра гэ тай на ву чаль най 
уста но вы. Асноў ны пе ры яд «ма гi лёў ска га 
жыц ця» Аляк санд ра Мi хай ла вi ча — ву чо ба 
i пра ца на фi зi ка-ма тэ ма тыч ным фа куль тэ це. 
Пра сва iх ка лег — на стаў нi каў, ста рэй шых 
та ва ры шаў, па плеч нi каў — i рас каз вае 

А. Радзь коў у кнi зе «Мой фiз мат». Ча сам 
рас каз вае з гу ма рам, ча сам — з раз лi кам 
на па ву чаль насць. Не ка то рыя ста рон кi 
кнi гi ву чо на га i пе да го га мы пра па ноў ва ем 
чы та чам «Звяз ды».
На га да ем, што з 2003 па 2010 год 
Аляк сандр Радзь коў — мi нiстр аду ка цыi 
Бе ла ру сi. У 2010—2014-м — пер шы 
на мес нiк кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi 
Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь. 
У 2014—2015-м — па моч нiк Прэ зi дэн та 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь. З 2007 па 2018 год — 
стар шы ня Рэс пуб лi кан ска га гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Бе лая Русь».

Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ З кнігі «МОЙ ФIЗ МАТ»


