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Ле а нiд Аляк санд ра вiч 
ЛА ТО ЦIН

...Лё ня ста рэй шы за мя не на ча ты ры га-

ды, i так скла ла ся, што мы з iм ву чы лi ся 

ра зам у ас пi ран ту ры ў пра фе са ра Сто ля ра. 

Гэ та нас зблi зi ла яшчэ бо лей. У свай го на ву-

ко ва га кi раў нi ка мы бы лi ў ро лi ад' ютан таў. 

Су пра ва джа лi яго ў па езд ках на кан фе рэн-

цыi, асiс цi ра ва лi на на ву ко вых се мi на рах, 

су стра ка лi i пра во дзi лi яго гас цей з уся го 

Са вец ка га Са ю за. Бы ло вель мi цi ка ва зай-

мац ца на ву кай, кан так та ваць з ра зум ны мi, 

вы со ка аду ка ва ны мi людзь мi. Та ды на ба-

зе на ша га фiз ма та рэ гу ляр на пра во дзi лi ся 

кан фе рэн цыi рэс пуб лi кан ска га i ўсе са юз-

на га маш та ба най перш та му, што ў iн сты-

ту це пра ца ваў пра фе сар Сто ляр. Гэ та быў, 

без умоў на, ву чо ны су свет на га маш та бу, i мы 

з Лё нем ста ра лi ся яму да па ма гаць ва ўсiм. 

Як пра вi ла, су пра ва джа лi Аб ра ма Аро на вi ча 

i на тра ды цый ных бан ке тах пас ля кан фе-

рэн цый. На пэў най ста дыi пад пiт ку Ла то цiн 

заў сё ды рас па чы наў ад ну i тую ж пес ню «Са-

бра лi ся пры ма кi i пай шлi та пiц ца...» Лё ня 

заў сё ды ўсё ра бiў з аза ртам, i гэ ту пес ню 

вы кон ваў са ма за быў на. Але не ма гу не ска-

заць, што слу хаў я яго з за да валь нен нем, 

па коль кi сам у гэ ты пе ры яд жыў у це шчы.

Ле а нiд Аляк санд ра вiч стаў за гад ваць ка-

фед рай ме то ды кi вы кла дан ня ма тэ ма ты кi ў 

1989 го дзе, пас ля пра фе са ра Сто ля ра. Ён 

сам шмат пра ца ваў, па тра ба ваў вы нi каў i 

ад ас тат нiх. На ка фед ры вя ла ся iн тэн сiў ная 

на ву ко ва-ме та дыч ная ра бо та, аба ра ня лi ся 

ды сер та цыi, дру ка ва лi ся на ву чаль ныя да-

па мож нi кi, на ву ко выя ар ты ку лы. Два пя цi га-

до выя тэр мi ны за гад ван ня Ла то цi на прай шлi 

без праб лем. Ён пла на ваў за стац ца за гад-

чы кам i на трэ цi тэр мiн, але не ча ка на для яго 

i для нас уз нiк лi скла да нас цi. На ка фед ры 

сфар мi ра ва ла ся апа зi цыя за гад чы ку, якая 

пра па ноў ва ла Ле а нi да Аляк санд ра вi ча на 

трэ цi тэр мiн не рэ ка мен да ваць. Я ў гэ ты час 

пра ца ваў пер шым пра рэк та рам унi вер сi тэ та, 

ку ры ра ваў кад ра выя пы тан нi i аба вя за ны 

быў у сi ту а цыю ўмя шац ца. На гэ тай ка фед-

ры пра ца ва лi яшчэ мае сту дэнц кiя сяб ры, 

бы лыя мае ас пi ран ты, але я не стаў праз iх 

вы свят ляць пры чы ны су праць ста ян ня Ла то-

цi ну i тым бо лей не пла на ваў су тык нен ня яго 

пры хiль нi каў i пра цiў нi каў. Прос та прый шоў 

на па ся джэн не ка фед ры i ад ра зу, на ват нi-

ко га не вы слу хаў шы, ска заў:

— Я, як пер шы пра рэк тар, па вi нен па-

тра ба ваць ад за гад чы ка ка фед ры рэ зуль-

та тыў най ра бо ты. Аса бiс та я — ад яго i ад 

усiх яго су пра цоў нi каў. Па ўсiх па каз чы ках 

ва ша ка фед ра най леп шая ва ўнi вер сi тэ це. 

Та му, рэ ка мен ду е це вы Ле а нi да Аляк санд-

ра вi ча на на ступ ны тэр мiн цi не, я ўсё роў на 

на Са ве це ўнi вер сi тэ та бу ду ад стой ваць яго 

кан ды да ту ру. I ўпэў не ны, што прак тыч на ўсе 

чле ны Са ве та маё мер ка ван не i мер ка ван не 

рэк та ра, якое я тут так са ма прад стаў ляю, 

пад тры ма юць.

Ка фед ра Ла то цi на рэ ка мен да ва ла, ён 

уся го за гад ваў ёю двац цаць га доў. З Ле а нi-

дам Аляк санд ра вi чам звя за на i маш таб ная 

эпа пея пад рых тоў кi на ву чаль ных да па мож-

нi каў па ма тэ ма ты цы для ся рэд няй шко лы. 

Та кая за да ча ўзнiк ла ад ра зу пас ля на быц ця 

на шай кра i най не за леж нас цi. Па тра ба ва лi ся 

свае на цы я наль ныя пад руч нi кi па ўсiх прад-

ме тах. Мы з Б. Д. Ча ба та рэў скiм да гэ та га 

ча су ўжо бы лi су аў та ра мi не каль кiх на ву-

чаль ных да па мож нi каў для сту дэн таў па ал-

геб ры i тэ о рыi лi каў, i Мi нiс тэр ства аду ка цыi 

пра па на ва ла нам ства рыць аў тар скi ка лек-

тыў для пад рых тоў кi ву чэб на га комп лек су 

па ма тэ ма ты цы для 5—7 кла саў. У нас двух 

на ват су мнен няў не бы ло ў тым, што без 

Ла то цi на нам з гэ тай за да чай не спра вiц ца. 

Ён па га дзiў ся, а я вы му ша ны быў як пра-

рэк тар за няц ца пра цэ сам пе ра хо ду на ша га 

пе дiнс ты ту та ў ста тус унi вер сi тэ та, пас ля 

пад рых тоў кай док тар скай ды сер та цыi, у вы-

нi ку Ла то цiн i Ча ба та рэў скi за ста лi ся ў гэ тым 

пра ек це ўдвух. I яны блiс ку ча спра вi лi ся з за-

да чай: пад рых та ва лi на ву чаль ныя да па мож-

нi кi, ме та дыч ныя рэ ка мен да цыi для на стаў нi-

каў, да дат ко вую лi та ра ту ру па ма тэ ма ты цы, 

пры чым для 5—11 кла саў ся рэд няй шко лы. 

Гэ тыя да па мож нi кi вы тры ма лi 18 вы дан няў 

на бе ла рус кай i рус кай мо вах. Па ро дзе сва-

ёй служ бы я вы ву чаў шмат па доб ных прац 

i сме ла сцвяр джаю, што ў Ча ба та рэў ска га i 

Ла то цi на яны вы са как лас ныя.

Я лю бiў слу хаць Ле а нi да Аляк санд ра вi-

ча на на ву ко вых се мi на рах. Ён заў сё ды да 

iх грун тоў на рых та ваў ся. На прык лад, шмат 

ка му з нас для на ву ко вай ра бо ты па трэб ны 

бы лi ста тыс тыч ныя ме та ды для ра зу мен ня 

i ацэн кi рэ зуль та таў пе да га гiч ных да сле да-

ван няў. Ле пей за ўсiх iмi ва ло даў Ла то цiн. 

Больш за тое, па на шай прось бе ён пад рых-

та ваў курс лек цый i на спе цы яль ным се мi-

на ры пад ра бяз на азна ё мiў усiх ах вот ных з 

на ву ко вы мi ас но ва мi гэ тых ме та даў.

Ле а нiд Аляк санд ра вiч — пра ца го лiк ва 

ўсiм. Наш з iм агуль ны сяб ра, ды рэк тар ма-

гi лёў ска га лi цэя № 1, так са ма бы лы ас пi рант 

пра фе са ра Сто ля ра, Пётр Шы лаў рас каз ваў 

мне, што быў на ле цi шчы Ла то цi ных. Та ко га 

iдэа льна га ўчаст ка, ар га нi за ва на га ў вы гля-

дзе тэ рас па ўсiх пра вi лах мас тац тва ага род-

нiц тва, ён у жыц цi сва iм не ба чыў.

Я да кан ца не ве даю пры чын, па якiх Ле а-

нiд Аляк санд ра вiч, ужо амаль ся мi дзе ся цi га-

до вы, пай шоў з на ша га фiз ма та ў Ма гi лёў скi 

iн сты тут МУС. Там ён пра цуе да цэн там ка-

фед ры апе ра тыў на-по шу ка вай дзей нас цi, 

ву чыць бу ду чых афi цэ раў мi лi цыi ло гi цы 

мыш лен ня. Iм па шчас цi ла, Ла то цiн заў сё ды 

ву чыць якас на, з улас цi вы мi яму на стой лi-

вас цю i аза ртам.

А я ўпэў не ны, што i гэ та яго не апош няе 

за хап лен не.

Ва сiль Ва сi ле вiч 
ПЯТ РОЎ

На на шым фiз ма це Ва сiль Ва сi ле вiч Пят-

роў дэ ман стра ваў са бой най вы шэй шы ўзро-

вень iн тэ ле кту i гра нiч ную сцiп ласць. У яго 

бы ло су ро вае дзя цiн ства i, уво гу ле, ня прос ты 

лёс. Ад ной чы да фiз ма таў скай пер ша кра са-

вiц кай «Гу ма ры ны» мы за ду ма лi вы пус цiць 

на сцен ную га зе ту з наз вай «Ка лi мы бы лi 

ма ла дыя...» Па пра сi лi ка лег-вы клад чы каў 

пры нес цi свае фо та здым кi, дзе яны бы лi ад-

люст ра ва ны ма лень кi мi, яшчэ дзець мi. Iдэя 

ака за ла ся не толь кi цi ка вай, але яшчэ i кра-

наль най. Вы клад чы кi пры но сi лi фо та здым кi, 

дзе яны ў да школь ным уз рос це, у ма лод-

шых кла сах. Бы лi фо та здым кi i да ва ен ныя, 

i зроб ле ныя ад ра зу пас ля вай ны, дзе дзе цi 

на ват апра ну тыя бы лi ў вай ско вую фор му. 

Пры нёс фо та зды мак i Ва сiль Ва сi ле вiч. На 

iм бы ла па ра шчас лi вых ма ла дых лю дзей, 

муж чы на i жан чы на, з ма ле чай на ру ках. 

Пят роў са сля за мi на ва чах стаў нам тлу-

ма чыць: «Гэ та мае баць кi, а я ў iх на ру ках. 

Фо та зды мак зроб ле ны ў 1937 го дзе. У гэ тым 

са мым го дзе баць ку i ма цi арыш та ва лi, бо-

лей я iх нi ко лi ў жыц цi не ба чыў. I нi чо га не 

ве даю пра iх лёс».

Ва сiль Ва сi ле вiч спе цы я лi за ваў ся на тэ а-

рэ тыч най фi зi цы. Лек цыi чы таў са ма за быў-

на. У мя не склад ва ла ся ўра жан не, што ўсе 

гэ тыя скла да ныя фор му лы i iх ра шэн нi прос-

та «вы нi ка юць» з яго са мо га. Ён нi ко лi нi ў 

якiя кан спек ты не пад гляд ваў, не збi ваў ся, 

не блы таў ся. Вы со кi клас вы клад чы ка ВНУ! 

Яго на ву ко выя за цi каў лен нi бы лi ў кас ма ло-

гii, у фi зi цы ўлад ка ван ня Су све ту — гра вi-

та цый ныя, элект ра маг нiт ныя па лi, агуль ная 

тэ о рыя по ля, чор ныя дзiр кi, ка лап сы зо рак 

i шмат што iн шае — усё вель мi да лё кае i 

вель мi за гад ка вае. Усе гэ тыя аб' ек ты i ўза-

е ма дзе ян не па мiж iмi Пят роў вы ву чаў на 

ма тэ ма тыч ных ма дэ лях, што, без умоў на, 

па тра ба ва ла шы ро кiх спе цы яль ных ве даў i 

на пру жа най пра цы. Вы нi кi сва iх да сле да ван-

няў ён рэ гу ляр на дру ка ваў у аў та ры тэт ных 

усе са юз ных i за меж ных на ву ко вых ча со пi-

сах. Але кан ды дац кую ды сер та цыю Ва сiль 

Ва сi ле вiч так i не аба ра нiў. Ён быў для мя не 

на столь кi па ва жа ны ву чо ны, што не толь кi 

да па ма гаць яму, але на ват пы таць яго пра 

ра бо ту над ды сер та цы яй я не мог.

Фiз мат ша на ваў, па ва жаў Пят ро ва i як 

узор на га сем' я нi на. Ён вель мi апе ка ваў ся i 

над сва ёй жон кай, i над сва i мi дзець мi. Не, 

пад каб луч нi кам ён не быў. Мы ўсе ба чы лi, 

што не толь кi ў ка лек ты ве, але i ў жыц цi, 

у тым лi ку i ў сям'i, ён быў са праўд ны iн тэ-

лi гент.

Зда ра ла ся, што Ва сiль Ва сi ле вiч чы таў 

аст ра но мiю, а пас ля смер цi К. К. Жы лi ка 

яму ўво гу ле да ру чы лi гэ ты курс. Вось праз 

Пят ро ва я i да ве даў ся, што ў нас, у iн сты ту-

це, ёсць усё ж та кi вель мi ма гут ны тэ ле скоп. 

Ён яго рас па ка ваў, са браў, на ла дзiў i ар га-

нi за ваў для сту дэн таў на зi ран нi за зор ным 

не бам. I не толь кi для сту дэн таў, але i для 

ўсiх ах вот ных па лю ба вац ца дзiў най пры га-

жос цю кос ма су так са ма. Ад ной чы ён i мя не 

лi та раль на вы цяг нуў з ка бi не та, уз ру ша на 

за явiў шы, што та кiя па дзеi ў жыц цi пра пус-

каць нель га. I мы з iм прос та ка ля ву чэб на га 

кор пу са ў тэ ле скоп на зi ра лi пра хо джан не 

Ве не ры па со неч ным дыс ку. Маё за хап лен-

не аст ра но мi яй — ад Жы лi ка i Пят ро ва. I яно 

не гас не з га да мi! У нас у сям'i ёсць свой 

тэ ле скоп, i мае дзе цi, уну кi, сяб ры, су се дзi 

рэ гу ляр на лю бу юц ца ха раст вом рэ лье фу 

Ме ся ца, «па ла са тым» Юпi тэ рам i яго спа да-

рож нi ка мi, коль ца мi Са тур на. Усе ве да юць i 

здоль ны па ка заць на нач ным не бе асноў ныя 

су зор'i, бес па мыл ко ва ад роз нi ва юць пла-

не ты ад зо рак. I гэ та ўсё так са ма ад май го 

фiз ма та.

Бы ла яшчэ ад на смеш ная, ды i кра наль-

ная так са ма гiс то рыя, звя за ная з Ва сi лём 

Ва сi ле вi чам. Ён прый шоў да мя не як да 

рэк та ра, каб па дзя лiц ца не ча ка най для яго 

ра дас цю. Увесь свя цiў ся ад шчас ця. Да ла-

жыў, што яму пра па ноў ва юць член ства ў 

Нью-Ёрк скай ака дэ мii на вук. Шчы ра здзiў-

ляў ся, як яны да ве да лi ся пра яго на ву ко выя 

да сяг нен нi, як вы со ка iх аца нi лi. Я, ра зу ме-

ю чы, што гэ та рас паў сю джа ны па тым ча се 

«раз вод» на гро шы, цi ха пы та ю ся:

— Ва сiль Ва сi ле вiч, коль кi?

Ён спа чат ку не ра зу мее пы тан ня. Я пе-

ра пыт ваю:

— Коль кi гро шай яны про сяць для пер ша-

па чат ко ва га ўзно су?

Ва сiль Ва сi ле вiч, пры хо дзя чы ў ся бе, сум-

на ад каз вае:

— Пяць сот до ла раў. Але та кiх гро шай у 

мя не ня ма...

Ва сiль Ва сi ле вiч Пят роў — гэ та не пад роб-

ная шчы расць i чыс цi ня май го фiз ма та.

Пе ра клаў з рус кай мо вы 

Мак сiм ВЕ Я НIС.
(Заканчэнне. 

Пачатак у нумары ад 25 верасня)

Люс тэр ка лё суЛюс тэр ка лё су

Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ

З кнi гi «МОЙ ФIЗ МАТ»

Старт ме ра пры ем ству даў 

на мес нiк кi раў нi ка Ад мi-

нiст ра цыi Прэ зi дэн та Анд-

рэй КУН ЦЭ ВIЧ. Вi та ю чы 

гас цей, ён пад крэс лiў, што 

Ле нiн скi ка му нiс тыч ны са юз 

мо ла дзi ады граў у гiс то рыi 

на шай дзяр жа вы вель мi важ-

ную ро лю.

— Ме на вi та ма ла дая 

энер гiя, эн ту зi язм i га ра чае 

жа дан не ру хаць сваю кра i-

ну на пе рад да зва ля лi кам-

са моль цам са вец ка га ча су 

брац ца за рэа лi за цыю са-

мых ам бi цый ных i скла да ных 

пра ек таў: ад асва ен ня ца-

лiн ных зя мель да бу даў нiц-

тва пра мыс ло вых гi ган таў 

i ма гiст ра ляў. I па вя лi кiм 

ра хун ку сён ня, на ват ка лi 

прай шло ўжо столь кi га-

доў, ас но вай эка на мiч на га 

па тэн цы я лу мно гiх дзяр жаў 

на пост са вец кай пра сто ры 

з'яў ля ец ца спад чы на ўдар-

ных кам са моль скiх бу доў-

ляў. Бе ла русь — не вы клю-

чэн не. Але га лоў нае тое, 

што кам са мол аб' яд ноў ваў 

i за ра джаў шчы рым го на-

рам за сваю Баць каў шчы ну, 

са праўд ным па тры я тыз мам 

i ве рай у свой на род.

Ан дрэй Кун цэ вiч пра-

цы та ваў сло вы з вя до май 

кам са моль скай пес нi «Бы ла 

бы стра на — и не ту других 

за бот», якiя ак ту аль ныя i 

сён ня.

— За раз бе ла ру саў упар-

та спра бу юць су тык нуць iл-

ба мi, пе ра ка наць у тым, што 

ў нас не тая ўла да, не той 

сцяг, не той са юз мо ла дзi. 

Мы вы дат на ве да ем, чым 

за кан чва ец ца та кая ры то ры-

ка — раз бу рэн нем ду хоў ных 

i све та по гляд ных асноў гра-

мад ства, а за iм — i дзяр жа-

вы. Та му аба ра ня ю чы на шы 

каш тоў нас цi i сiм ва лы, гiс то-

рыю i тра ды цыi, мы за хоў ва-

ем на шу кра i ну, на шу лю бi-

мую Бе ла русь, у якой, як мы 

маг лi пе ра ка нац ца, моц ны 

Прэ зi дэнт, муд ры на род, вы-

дат ная мо ладзь, а зна чыць, 

ёсць i бу ду чы ня.

Свя точ ны ве чар быў па-

дзе ле ны на не каль кi тэ ма тыч-

ных бло каў: «Кам са моль скiя 

сэр цы», «Вер насць», «Сла-

ва», «Лю боў», «Сяб роў ства» 

i «Ма ла досць». Пры сут ныя 

ўспа мi на лi гiс то рыю раз вiц ця 

кам са моль ска га ру ху, спя-

ва лi i тан ца ва лi... Ве тэ ра ны, 

раз маў ля ю чы па мiж са бой i з 

ма лод шым па ка лен нем, ад-

зна чы лi, што апош нiя ста лi 

для iх год най зме най.

— Су час ная мо ладзь, 

хоць i не сто пра цэн таў, але 

пад трым лi вае на шы тра ды-

цыi, — па дзя лiў ся ве тэ ран 

кам са моль ска га i сту дат-

ра даў ска га ру ху Аляк-

сандр СТА СЕ НЯ. — Яны 

пры ма юць удзел у ра бо це 

сту дэнц кiх атра даў, пра цу-

юць у сель скай гас па дар цы. 

На ват ад зна чы лi ся на бу-

доў лi Бе ла рус кай атам най 

стан цыi. Гэ та за слу гоў вае 

па ва гi.

Пад час су стрэ чы з най-

больш ак тыў ным прад стаў нi-

ком пе ра ем нi ка кам са мо ла — 

Бе ла рус ка га рэс пуб лi кан ска-

га са ю за мо ла дзi — Анд рэй 

Кун цэ вiч уру чыў га на ро выя 

гра ма ты Ад мi нiст ра цыi Прэ-

зi дэн та. А пас ля для ўсiх 

гас цей у вы ка нан нi са лiс таў 

На цы я наль на га ака дэ мiч-

на га кан цэрт на га ар кест ра 

Бе ла ру сi пад кi раў нiц твам 

Мi ха i ла Фiн бер га пра гу ча лi 

вя до мыя не каль кiм па ка лен-

ням пес нi.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та да дзе на 

Бе ла рус кiм 

рэс пуб лi кан скiм 

са юзам мо ла дзi.

Ма ла дзёж ны рухМа ла дзёж ны рух

ДЫЯ ЛОГ ПА КА ЛЕН НЯЎ: АБ ТРА ДЫ ЦЫ ЯХ I БУ ДУ ЧЫ НI
Свя точ ны кан цэрт, пры све ча ны 100-год дзю кам са мо-
ла Бе ла ру сi, прай шоў у Мiн ску. На су стрэ чу са бра лi ся 
кi раў нi кi дзяр жаў ных ор га наў, ве тэ ра ны кам са моль-
ска га ру ху (якiя, да рэ чы, пры еха лi з роз ных кут коў 
кра i ны) i iх пе ра ем нi кi — ак ты вiс ты Бе ла рус ка га рэс-
пуб лi кан ска га са ю за мо ла дзi, а так са ма шмат лi кiя iн-
шыя ах вот ныя. На ўра чыс тым ве ча ры ў До ме афi цэ раў 
для мно гiх з'я вi ла ся маг чы масць уба чыць сва iх ста рых 
сяб роў, ус пом нiць цёп лыя мо ман ты сту дат ра даў ска га 
жыц ця.


