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(Пра цяг. Па ча так у ну ма рах 

за 22 i 23 ве рас ня.)

Iван Iва на вiч 
МАР ТЫ НАЎ

Мы бы лi яшчэ пер ша курс нi ка мi, ка лi ў 

фае пер ша га па вер ха ўба чы лi не звы чай-

 ную для нас, яр кую аб' яву. Фiз мат вiн ша ваў 

свай го вы пуск нi ка Iва на Iва на вi ча Мар ты-

на ва з па спя хо вай аба ро най кан ды дац кай 

ды сер та цыi. Гэ та на вi на на мя не, на прык-

лад, па дзей нi ча ла па зi тыў на, мож на на ват 

ска заць, на тхнi ла. Да гэ та га ча су мы ўжо 

ад чу лi, што ву чыц ца на фiз ма це вель мi цяж-

ка, за не па спя хо васць ад лiч ва юць рэ гу ляр на 

i не шка ду ю чы, за да ча-мi нi мум — вы жыць, 

утры мац ца ў iн сты ту це. А тут — вы пуск нiк 

на ша га фа куль тэ та па сту пiў у ас пi ран ту ру i 

ад ра зу пас ля яе за кан чэн ня аба ра нiў ся, стаў 

кан ды да там фi зi ка-ма тэ ма тыч ных на вук у 

га лi не тэ о рыi ды фе рэн цы яль ных ураў нен-

няў. Ён жа змог! Зна чыць, не трэ ба ба яц ца i 

зда вац ца — мож на, па ста ра ўшы ся, i пэў ных 

вы шынь да сяг нуць.

Iван Iва на вiч быў ро дам з не вя лi кай вёс-

кi Пе ту хоў ка Ча вус ка га ра ё на. На ра дзiў -

ся ў час вай ны i зу сiм дзi цем па тра пiў

у канц ла гер, вы жыў, пас ля доб ра ву чыў ся, 

па сту пiў на наш фiз мат, i там яго пры кме цi лi 

вы клад чы кi. Па рэ ка мен да ва лi ў ас пi ран ту ру 

да пра фе са ра БДУ Ю. С. Баг да на ва. Юрый 

Ста нi сла ва вiч — ву чань ака дэ мi ка М. П. Яру-

гi на, за сна валь нi ка i на тхняль нi ка на ву ко вай 

шко лы су свет на га ўзроў ню, так са ма адзiн з 

са мых аў та ры тэт ных ма тэ ма ты каў Бе ла ру сi. 

Ён лi чыў Iва на Iва на вi ча ад ным з най леп-

шых сва iх вуч няў, пры гэ тым ша на ваў у iм 

перш-на перш ча ла ве чыя якас цi: чэс насць, 

ад каз насць, пры стой насць. Вы ха ва ны цяж-

кай вяс ко вай пра цай, па ба чыў шы на свае 

во чы зло, гвалт, ве ра лом ства i здрад нiц тва, 

Мар ты наў вы зна чаў ся аб вост ра ным па чуц-

цём спра вяд лi вас цi. Да сту дэн таў, ка лег, 

уво гу ле да лю дзей ад но сiў ся па важ лi ва, на-

ват кла пат лi ва, але да тае па ры, па куль не 

су ты каў ся з не пры стой нас цю i зла мыс нас цю. 

Вось та ды яго ад но сi ны да та ко га ча ла ве ка 

ста на вi лi ся прын цы по ва па тра ба валь ныя, а 

ча сам i не пры мi ры мыя.

Па куль мы ву чы лi ся на ма лод шых кур сах, 

Iван Iва на вiч быў у нас на мес нi кам дэ ка на. Ён 

шчы ра лю бiў свой фiз мат, iмк нуў ся, каб наш 

фа куль тэт быў най леп шы ў iн сты ту це, вель мi 

шмат ча су пра во дзiў са сту дэн та мi. Да па ма-

гаў рых та ваць кам са моль скiя i праф са юз ныя 

схо ды, удзель нi чаў з на мi ў су бот нi ках, пры-

сут нi чаў на ўсiх рэ пе ты цы ях пры пад рых тоў-

цы да кон кур саў мас тац кай са ма дзей нас цi. 

За пом нi ла ся, што пас ля на шых вы ступ лен-

няў на сцэ не ён куп ляў для нас ве лi зар ны 

куль цу ке рак.

Пры ўсёй знеш няй стро гас цi Iван Iва на вiч 

ва ло даў унi каль ным па чуц цём гу ма ру i быў 

ар га нi за та рам мно гiх ро зыг ры шаў сва iх сяб-

роў. У той час ка лi ён аба ра нiў ды сер та цыю, у 

iн сты тут для пра цы на фiз ма це бы лi на кi ра ва-

ныя яго ра вес нi кi, так са ма ма ла дыя кан ды да-

ты фi зi ка-ма тэ ма тыч ных на вук: К. К. Жы лiк, 

Я. В. Ка ра бё нак, А. К. Лап коў скi. Усе бы лi 

яшчэ ха лас тыя, жы лi ў сту дэнц кiм iн тэр на це, 

сяб ра ва лi. Iван Iва на вiч пас ля рас каз ваў, што 

яны там вы раб ля лi.

У гэ ты ж час на геа гра фiч ны фа куль тэт 

пры еха ла вы кла даць ма ла дая, строй ная, 

ня звык ла для нас пры го жая асе цiн ка. Яна, 

без умоў на, не маг ла не пры цяг нуць да ся-

бе ўва гу гэ тых ха лас ця коў. А. К. Лап коў скi 

пры ўда рыў за ёю з усiм за па лам, але... уза-

ем нас цi не да мог ся. Мар ты наў i кам па нiя 

на зi ра лi з бо ку за гэ ты мi за ля цан ня мi i вы ра-

шы лi Ана то ля Кузь мi ча ра зы граць. Iван Iва-

на вiч апра нуў ся так, як тая асе цiн ка, пры лёг 

на ло жак, на крыў ся з га ла вой, а яго сяб ры 

ска за лi Лап коў ска му, што дзяў чы на вель мi 

за сму ча ная, не зра зу ме ла яго ад но сi ны да 

ся бе, пе ра жы вае, пла ча. Ана толь Кузь мiч 

iм гнен на кi нуў ся яе су па кой ваць, гла дзiў, га-

ва рыў лас ка выя сло вы, пры зна ваў ся ў сва iх 

па чуц цях. I рап там з га ла вы «дзяў чы ны» 

спа дае хуст ка i ад кры ва ец ца га рэз ны твар 

Мар ты на ва... Лап коў скi доў га не мог да ра-

ваць Iва ну Iва на вi чу гэ тую дур но ту, але з 

ча сам яна ўвай шла ў бяс крыўд ны фальклор 

iн сты ту та.

Мар ты наў быў ней кiм зям ным, рэ аль ным, 

блiз кiм да нас, сту дэн таў, ча ла ве кам. Стро-

гiм, але зра зу ме лым, у не чым i ары гi наль-

ным. <...>

Лек цыi да нас Мар ты наў прый шоў чы таць 

на трэ цiм кур се. Гэ та бы ла тэ о рыя функ цый 

са праўд ных пе ра мен ных. Ма тэ ма ты ку ён, 

без умоў на, ад чу ваў i ве даў. Але кан спект за 

iм пi саць бы ло ня прос та — вель мi iм пуль сiў-

ны, iмк лi вы, ча сам у яго дум кi апя рэдж ва лi 

сло вы. Та му да эк за ме ну мы рых та ва лi ся па 

пад руч нi ках. Ха рак тэр на, што як ву чо ны-ма-

тэ ма тык ён па тра ба ваў па ка заць ве ды, ра зу-

мен не вы кла дзе най тэ о рыi, а не ад ка зу вы-

ключ на па яго кан спек це. Iван Iва на вiч ба чыў 

здоль нас цi сту дэн таў, iх ад но сi ны да ву чо бы, 

ад кры та па ва жаў i пад трым лi ваў тых, хто 

пра яў ляў ста ран не. У нас на эк за ме не быў 

па цеш ны вы па дак. Мой ад на курс нiк Ва ле рый 

Iва ноў за быў ся до каз не злi чо нас цi мност ва 

са праўд ных лi каў i стаў па цi ху пра сiць мя не 

да па маг чы яму ў гэ тым. Мар ты наў i яго, i 

мя не ве даў як доб рых сту дэн таў, але нi як не 

мог зра зу мець, хто ка му пад каз вае. Так i не 

ра за браў ся, але ўсё пе ра тва рыў у жарт, як 

след пры ад ка зе апы таў шы абод вух, i кож-

на му з нас па ста вiў «вы дат на».

З Iва нам Iва на вi чам мы з ча сам па сяб ра-

ва лi. Пры гэ тым не як на ту раль на, як быц цам 

так i па вiн на быць. Пры iм я па чы наў пра ца-

ваць асiс тэн там, шу каў ся бе ў на ву цы, аба-

ра няў ся, па сту по ва па ды маў ся па служ бо вай 

лес вi цы. Зблi жа ла нас i тое, што яго жон ка 

Зi на i да бы ла ма ёй зям ляч кай, яна ро дам з 

Бы ха ва, i мы з ёю час та пры гад ва лi род ныя 

абод вум нам мяс цi ны. Яна, да рэ чы, так са ма 

скон чы ла наш фiз мат i на ват не ка то ры час 

пра ца ва ла на фа куль тэ це.

Я вель мi ўдзяч ны Iва ну Iва на вi чу за тое, 

што ён па зна ё мiў мя не з гiс то ры кам Яка-

вам Iва на вi чам Тра шчан ком. Ён та ды быў 

су се дам Мар ты на вых, i мы ча сам збi ра лi ся 

ра зам у Iва на Iва на вi ча па ся дзець, па га ва-

рыць, вы пiць. Мар ты наў i Тра шча нок бы лi ў 

не чым па доб ныя — абод ва ра зум ныя, дзёрз-

кiя, бес кам пра мiс ныя, на чы та ныя, са сва i мi 

по гля да мi на жыц цё. Ста сун кi з iмi — гэ та 

са праўд ная шко ла раз вiц ця, пра фе сi я на лiз-

му. Якаў Iва на вiч да кан ца свай го жыц ця 

за ста ваў ся на шым на стаў нi кам. I не толь кi

на шым. Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр 

Ры го ра вiч Лу ка шэн ка быў ад ным з лю бi мых 

вуч няў Тра шчан ка. Мне — ужо як мi нiст ру 

аду ка цыi — да во дзi ла ся не ад на ра зо ва па 

да ру чэн нi Прэ зi дэн та на вед ваць Яка ва Iва-

на вi ча, каб вы свет лiць яго мер ка ван не па 

тым цi iн шым гiс то ры ка-па лi тыч ным пы тан нi. 

Для Прэ зi дэн та гэ та бы ло важ на, ён так са-

ма лi чыў Яка ва Iва на вi ча сва iм на стаў нi кам 

i да вя раў яму.

З ча сам Iван iва на вiч за няў па са ду пра-

рэк та ра па ра бо це са сту дэн та мi-за воч нi ка-

 мi, за ха пiў ся да след аван ня мi ў га лi не пе да -

го гi кi. Яго ча мусь цi заў сё ды цi ка вi лi ме та ды 

вы ха ван ня хлап чу коў. Ра бiў усё Мар ты наў 

энер гiч на, шы ро ка, мож на ска заць, аза ртна.

Лi дар па на ту ры, ён ча сам мог пе ра ўзы сцi 

су раз моў цу, ка ле гу, але пры гэ тым за ха пiц-

ца, ад хi лiц ца ад тэ мы, а то i зу сiм не па тра-

пiць у яе. Ужо ў час свай го рэк тар ства гля джу 

ве ча рам пра гра му аб лас но га тэ ле ба чан ня. 

Аб мяр коў ва юц ца псi ха ла гiч ныя праб ле мы 

ся мей ных ад но сiн. Два ўдзель нi кi — за гад-

чык ка фед ры псi ха ло гii да цэнт Э. Кат ля ро ва 

i пра рэк тар унi вер сi тэ та, да цэнт I. Мар ты наў. 

Мар ты наў, па ха рак та ры не па се да, па ле мiст, 

час та пе ра бi вае Кат ля ро ву, хо ць i вi да воч на 

са сту пае ёй у ра зу мен нi аб мяр коў ва е ма га 

пы тан ня. Тая ледзь ве па спя вае вы во дзiць 

тэ му ў па трэб нае рэ чы шча.

Клi чу на заўт ра ра нi цай да ся бе Iва на 

Iва на вi ча i ка жу яму, што ён — пра рэк тар, 

прад стаў ляе кi раў нiц тва ўнi вер сi тэ та, та му 

не па вi нен са сту паць за гад чы цы ка фед ры. 

Ад па вед на, цi трэ ба грун тоў на рых та вац ца, 

тым больш па пы тан нi, дзе ты не пра фе-

сi я нал, цi сыс цi з пра гра мы. Iван Iва на вiч 

сы шоў з пра гра мы, але па доб ныя раз мо вы 

нi як не ўплы ва лi на на шы служ бо выя i сяб-

роў скiя ад но сi ны. Мар ты наў на мае пра лi кi 

i не да пра цоў кi ўказ ваў ка рэкт на, але без 

са рам лi вас цi.

Ёсць яшчэ гiс то рыя, якая, я ўпэў не ны, не 

за кон чы ла ся да гэ та га ча су. I яна так са ма

звя за на з ха рак та рам Мар ты на ва, яго ўпар-

т асцю пры да сяг нен нi мэ ты, якую ён пе рад 

са бой па ста вiў.

Су стра каю ва ўнi вер сi тэ це мi нiст ра аду-

ка цыi В. I. Стра жа ва. Ён пры быў з дзе ла вым 

вi зi там, але вы хо дзiць з ма шы ны ўзбу джа ны, 

абу ра ны, ад ра зу за яў ляе:

— Радзь коў, еду да ця бе ва ўнi вер сi тэт, па 

да ро зе ўклю чаю ра дыё i чую, як твой пра рэк-

тар Мар ты наў на кi нуў ся на мя не з кры ты кай, 

што я не даю ход яго ма на гра фii i тым са мым 

пе ра шка джаю ўка ра нен ню пра ве ра ных, ак-

ту аль ных, на  дзi ва не аб ход ных гра мад ству 

ме та даў вы ха ван ня юна коў. Ты раз бя ры ся, 

што ў ця бе за пра рэк тар!

Гiс то рыя для мя не не но вая. Iван Iва на вiч 

са праў ды на пi саў кнi гу пра тое, як трэ ба вы-

хоў ваць хлоп чы каў. Пi саў кнi гу грун тоў на, 

ка рыс таў ся ар хi ва мi, су час ны мi да след аван -

ня мi ў га лi не пе да го гi кi i псi ха ло гii, «да ста ваў» 

кож на га з нас, спра бу ю чы ўцяг нуць у гэ ту 

праб ле ма ты ку. Але, са мае га лоў нае, па пку 

з ру ка пi сам сва ёй кнi гi на да дзе ную тэ му ён

дэ ман стра тыў на, пры лю дзях, час цей за ўсё 

на вя лi кiх схо дах уру чаў но ва му на зна чэн цу 

на па са ду мi нiст ра аду ка цыi. Яе атры ма лi 

Л. У. Су хнат, М. I. Дзям чук, В. А. Гай сё нак, 

прый шоў час i В. I. Стра жа ва. Вось той i ўскi-

пеў. У мя не не за ста ва ла ся вы ха ду, як са мо-

му пра чы таць ру ка пiс, ра за брац ца з гэ тай 

пра цай Мар ты на ва. Пра шу пры нес цi мне яго 

па пку. Пра чы таў на ад ным ды хан нi. Жы ва, 

пе ра ка наў ча, прос та, цi ка ва. Ка жу Iва ну Iва-

на вi чу:

— Ме то ды ку вы ха ван ня хлоп чы ка ў сям'i 

i ў гра мад стве вы вы бу доў ва е це ў асноў ным 

на пры кла дзе жыц ця Iва на Гроз на га. Але ж 

гэ та вы ха ван не перш за ўсё ца ра. На ўрад цi 

гэ та па ды хо дзiць для лю бо га хлопца.

Не ду маю, што я пе ра ка наў Мар ты на ва. 

Бо лей та го, упэў не ны, што ён пра цяг вае ата-

ка ваць сва i мi iдэ я мi чар го вых мi нiст раў.

Бы ло яшчэ ад но цi ка вае за хап лен не Iва на

Iва на вi ча: ён за ня ўся вы ву чэн нем маг чы-

 мас цяў ча ла ве ча га моз га. Атры ма ныя ў час 

да след аван няў рэ зуль та ты i вы сно вы ён дэ-

ман стра ваў нам на са бе, за клi ка ю чы ак тыў на 

iх вы ка рыс тоў ваць у паў ся дзён най прак ты цы. 

У пры ват нас цi, ён быў глы бо ка ўпэў не ны ў 

ка рыс цi вус на га лi чэн ня для раз вiц ця па мя цi i 

ўво гу ле мыс лен ня. Ве даў мност ва ары гi наль-

ных, вель мi эфек тыў ных пры ёмаў та ко га лi ку, 

на стой лi ва за клi каў на стаў нi каў ма тэ ма ты кi

вы ка рыс тоў ваць iх на ўро ках. Пе рад на мi ж 

вы сту паў з дэ ман стра цы яй зу сiм фе на-

 ме наль ных здоль нас цяў моз га, якiя ён змог 

раз вiць дзя ку ю чы ўпар тым i сiс тэ ма тыч ным 

за ня ткам. Ся дзiм на яго па пу ляр най лек цыi. 

Ён па каз вае нам маг чы мас цi сва ёй па мя цi. 

Про сiць дзе сяць пры сут ных ка лег на зваць па 

ад ным пя цi знач ным лi ку. Яго асiс тэнт за пiс-

вае гэ ту лiч ба вую пас ля доў насць на дош цы. 

Iван Iва на вiч па ва роч ва ец ца да гэ та га за пi су, 

хвi лi ны тры яго вы ву чае i пас ля без нi вод най 

па мыл кi пра га вор вае!

Яшчэ ад на тэ ма аб' яд ноў ва ла мя не з Iва-

нам Iва на вi чам. Мы рэ гу ляр на чы та лi ча со-

пi сы «На ука и жизнь», «Знание — сила», 

«Природа». Ка лi яны ў чы таль най за ле бы лi 

на ру ках, то, як пра вi ла, у яго цi ў мя не. I Мар-

ты наў быў заў сё ды «на бi ты» цi ка вы мi звест-

ка мi, фак та мi з су час ных да следа ван няў.

Мне за раз не ха пае ка ла ры ту гэ тай 

асо бы.

Пе ра клаў з рус кай мо вы 

Мак сiм ВЕ Я НIС.

(Працяг бу дзе).

Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ

З кнігі «МОЙ ФIЗ МАТ»
Люс тэр ка лё су ЗЯМ ЛЯ — 

ДЛЯ ЖЫЦ ЦЯ, 
КОС МАС — 

ДЛЯ IН ДУСТ РЫI
У Бе ла ру сi за ра джа ец ца 

адзiн з са мых гран ды ёз ных 

кас мiч ных пра ек таў. Та кi 

вы вад мож на зра бiць 

па вы нi ках III Мiж на род най 

на ву ко ва-прак тыч най 

кан фе рэн цыi «Без ра кет ная 

iн дуст ры я лi за цыя блiз ка га 

кос ма су: праб ле мы, iдэi, 

пра ек ты», якая прай шла 

ў Мар' i най Гор цы.

Вя лi кую цi ка васць да ме ра пры ем-

ства пра явi лi на ву коў цы, да след чы кi 

i вы на ход нi кi з На цы я наль най ака дэ-

мii на вук Бе ла ру сi, вя ду чых ВНУ на-

шай кра i ны, Ра сii i Укра i ны, Iн сты ту та 

кас мiч ных да сле да ван няў i тэх на ло гiй 

(Бал га рыя), Яге лон ска га ўнi вер сi тэ та 

(Поль шча), МТРIЗ Ака дэ мii (Гер ма нiя), 

XAMK (Фiн лян дыя), RMIT University 

(В'ет нам), Аме ры кан ска га ўнi вер сi тэ-

та ў ААЭ, про фiль най Ка мi сii ААН, а 

так са ма з Эс то нii, Iта лii, Iн дыi, Вя лi ка-

бры та нii, iн шых кра iн.

Ар га нi за тар кан фе рэн цыi — мiж на-

род ны не ка мер цый ны фонд EcoSpace, 

кам па нii-парт нё ры — ТАА «Аст ра iн жы-

нер ныя тэх на ло гii», ЗАТ «Струн ныя 

тэх на ло гii», СФГ Юнiц ка га.

Бы лi аб агу льне ны вы нi кi на ву ко вых 

ра бот, якiя ажыц цяў ля юц ца ў све це 

па вы ра шэн нi гла баль ных, у тым лi-

ку эка ла гiч ных, праб лем су час нас цi 

геа кас мiч ны мi срод ка мi, а так са ма па 

са цы яль ных, эка на мiч ных, пра ва вых 

ас пек тах рэа лi за цыi пра гра мы без ра-

кет най iн дуст ры я лi за цыi блiз ка га кос-

ма су; перс пек ты вах iн жы нер на-тэх на-

ла гiч на га асва ен ня кос ма су ў рам ках 

пра гра мы «ЭкаС вет»; асаб лi вас цях 

ар га нi за цыi шы ро ка маш таб ных гру-

за-па са жыр скiх па то каў па марш ру це 

Зям ля—Блiз кi кос мас—Зям ля.

Га ва ры ла ся аб прын цы пах ства-

рэн ня, кан стру я ван ня, тэ о рыi i раз лi-

ку транс парт на-iнф ра струк тур на га 

геа кас мiч на га комп лек су — агуль на-

пла не тар на га транс парт на га срод ку 

Юнiц ка га (АТС); асаб лi вас цях пра ек-

та ван ня, по шу ку ра шэн няў бiя ла гiч на-

га i эка ла гiч на га ха рак та ру для за бес-

пя чэн ня ўстой лi ва га функ цы я на ван ня 

за мкну тай ла каль най эка сiс тэ мы i за-

ха ван ня бiя раз на стай нас цi на пла не це

Зям ля, асва ен ня тэ ры то рый з не спры яль-

 ны мi ўмо ва мi для жыц ця ча ла ве ка,

а так са ма для ства рэн ня маш таб най 

ма дэ лi бу ду ча га ча ла ве ча га па се лi-

шча ў кас мiч най пра сто ры — жы ло га 

кас мiч на га клас та ра «Эка Кас ма Дом»

(ЭКД); асаб лi вас цях ства рэн ня эк ва-

та ры яль на га лi ней на га го ра да ў якас цi 

не ад' ем на га кам па не нта сет кi струн ных 

да рог TransNet, а так са ма на зем най 

iнф ра струк ту ры АТС i яго ўзлёт на-па-

са дач най эс та ка ды.

Па вы нi ках кан фе рэн цыi ар га нi-

за цый ным ка мi тэ там i ўдзель нi ка мi 

пры ня ты шэ раг важ ных ра шэн няў. 

У пры ват нас цi, ад зна ча на над звы чай 

вы со кая важ насць да лей ша га раз -

вiц ця тэ мы шы ро ка маш таб на га асва ен -

ня блiз ка га кос ма су i пе ра за груз кi 

зям ной iн дуст рыi на кас мiч ны век тар 

раз вiц ця.

Пад крэс ле на знач насць геа кас-

мiч на га пра ек та пла не тар на га маш-

та бу — АТС — як адзi на маг чы ма-

га з iн жы нер на га пунк ту гле джан ня 

транс парт на-ла гiс тыч на га ра шэн ня 

па iн дуст ры яль ным асва ен нi блiз ка га

кос ма су i рэа лi за цыi пра гра мы «Эка-

С вет». Ад зна ча ны пер ша рад нае зна чэн-

 не i вi да воч ная ак ту аль насць раз вiц ця 

су пра цоў нiц тва па мiж кра i на мi све ту з 

мэ тай рэа лi за цыi пра грам «ЭкаС вет» 

i SpaceWay.

Уладзімір ПАЎЛАЎ.
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