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Пытанне сёння ставiцца так: цi пойдзем мы наперад, цi1 

будзем адкiнуты назад. Iнфляцыя, паrаршэнне жыцця, ма
ёмасная няр!)унасць, рост злачыннасцi, абвастрэнне мiжна
цыянальных адносiн выклiкаюць незадаволен!!сць J/Юдзей i 
няупэуненасць у заутрашнiм днi. 
Мы падышлi да выбарау, маючы у рэспублiцы каля 2 мiльё

нау чалавек, якiя жывуць за мяжой беднасцi, велiзарную 
нястачу жылля, масавыя захворваннi дзяцей i рэальную 
паrрозу знiшчэння нацыj пасля выбуху у Чарнобыл i i хiмiчна
rа атручвання ~ зямлi i паветра. 
Аrульначалавечыя, rуманiтарныя , культурныя каштоунасцi 

знаходзяцца пад паrрозай. 1 

Лiчу неабходным перад сваiмi выбаршчыкамi заявiць свае 

паз iцы ю i платформу па асноуных прынцыповых пытаннях. 

ПАЗIЦЫЯ 

Упэунены, што для развiцця нашаrа rрамадства патрабу
ецца: 

Забяспечыць дзяржауныя i канстытуцыйныя rарантыi ас
ноуных фундаментальных правоу i свабод чалавека. lx мiнi
мальны аб 'ём 'вызначаны у асноуных мiжнародных дакумен
тах i не павiнен абмяжоувацца у адн/\6аковым парадку нiякiмi 
рэспублiканскiмi, саюзнымi, пал iтычнымi орrанамi . 
ЛIЧУ НЕАБХОДНЫМ АДМЕНУ YCIX ЗАКОНАУ, ЯКIЯ 

СУПЯРЭЧАЦЬ ~ЕНСКАй КАНВЕНЦЫI 1989 Г . 
ПАТРЭБНА АДМОВ\ЦЦА ад вобразу дзяржавы-дабрадзей

кi народа. Нам патрэбна дзяр_жава - орган народнай улады, 
iнструмент rарманiзацыi rрамадства на аснове новай Кансты
туцыi. Раздзяленне заканадаучай, выканаучай i судовай ула-
ды павiнна быць абавязковым. . · 
РЭАЛIЗАВАЦЬ НА СПРАВЕ, А НЕ НА СЛОВАХ ПРЫН

ЦЫПЫ САЦЫЯЛЬНАй СПРАВЯДЛ\ВАСЦI. Адмянiць за~ 

·крытую ад rрамц,ства сiстэму ,льгот i прывiлей , наменклатур
нае размеркаванне даброт. 
У першую чарrу неабходна забяспечыць сацыяльную i 

эканамiчную абарону бяднейшых слаёу rрамадства - пенсiя-
.. • • u ' • • 

нерау, 1нвалщау, моладз 1, студэнцтва, ваеннаслужачых, адз1-

нокiх дзяцей i жанчын. Неабходна заканадауч а увесцi сiстэ
матычную кампенсацыю узрастання цэн i пакупной здольнасцi 

rубля усiм катэrорыям працуючых i пенсiянерам. 
С.ТВАРЫЦЬ УМОВЫ I ГАРАНТАВАЦЬ СВАБОДУ шыро

кiх кантактау з усiм светам, у першую чарrу; маладзёжных, 
навуковых, культурных i эканамiчных. Спауна выкарыстоуваць 
прыярытэтнае права краiн-членау ААН. 

Беларусь - раунапрауны член Арrанiзацыi Аб 'яднаных На
цый. ПАТРЭБНА пачаць рэальна карыстацца правамi, а не 
выконваць у ААН ролю статыста. Дабiцца неадкладна мiж
народнай дапамоri ААН пацярпеушым ад выбуху у Чарно
былi. Патрэбна,выкаЬыстоуваючы усе здольнасцi сусветнаrа 
таварыства - эканамiчныя, культурныя, навуковыя, нацыя
нальныя, асабiстыя кантакты, паспець ускочыць у 

адыходзsiчы цягнiк сучаснай цывiлiзацыi . 

АДМОВIЦЦА АД ПРЫНЦЫПУ МАНАПОЛ\1 УЛАДЬ! i 
перайсцi да рэальнай, у тым лiку асабiстай, адказнасцi перад 
народам за прымаемыя рашэннi. Стварыць умовы i rарантыi 
правядзення рэферэндумау пры вырашэннi ycix аrульнанацыя
нальных праблем - rалоснасць ва ycix сферах дзейнасцi, 
уключаючы дзейнасць вышэйшых эшалонау улады. 
У сiм сёння бачны няздольнасць i нежаданне ·цяперашняй ад

мiнiстрацыi вырашаць асноуныя праблемы жыцця людзей . Па
збавiць улады асоб, якiя, прыкрываючыся · лозунrамi перабу

· ДОВЫ i сацыялiзму, iмкнуцца рэстаурыраваць сталiнiзм i 
брэжнеушчыну. Неабходна адмовiцца ад бюракратычна-ка
мандных прынцыпау у рабоце дзяржауных iнстытутау, асаб
лiва у rалiне iдэaлorii, навукi, палiтыкi, культуры , мастацтва . 

Платформа 
Заяуляю, што у выпадку майго абрання yciмi даступны

мi дэпутату сродкамi, абапiраючыся на давер i падтрымку 
выбаршчыкау, · буду дамаrацца: 

- Стварэння умоу эканамiчнай , сацыяльнай, палiтычнай 
абароненасцi асобы i буду перашкаджаць усялякiм спробам 
яе абмежавання. 

Канстытуцыя павiнна гарантаваць парадак змяняльнасцi ул а
ды . Скасаваць кааптацыю i бюракратычныя перастаноукi 
у вышэйшых эшалонах улады . 

- Неабходна спынiць развал эканомiкi i абядненне пра
цоуных. Прыняць законы аб уласнасцi i зямлi. Здзейс
нiць рэальную самастойнасць прадпрыемствау, спынiць раз
вiццё i умацаванне мафii, спынiць мiлiтарызацыю краiны. 

- Пераrляду аднабаковаrа, абмежаванаrа падыходу у га
л iне экa.sюrii. Спынiць лакiроуку вынiкау чар~i9быльскай траrе
дыi i irнараванне паrрозы экалаr iчнаму балансу рэспублiк i 
з боку дзеючых АЭС . 

Забаранiць захаванне хiмiчных, радыёактыуных i таксiчных 
адходау. 1 

,. 

Неабходна прыпынiць сельскаrаспадарчае прамысловае 
будаунiцтва, якое вядзецца за кошт экалаriчнаrа урону. 
Кожны чалавек павiнен мець права на абарону суда i экана

мi,1ную кампен сацыю за урон , якi быу нанесень1 яrо здароую у 
вынiку эка.~аriч ных злачын ствау . 

У НЕКАЛЬКI РАДКОf 

Драфесар Малевiч распрацавау новы навуковы 
напрамак радыёфiзiкi - статыстычная хранаскапiя 
субнанасекунднага вырашэння, якi мае прынцыповае 
~начэнне, для развiцця тэарэтычных падыходау да 
аналiзу i сiнтэзу радыёфiзiчных сiстэм вышэйшай да
кладнасцi. Яго pacnpaцoytci з'яуляюцца базай для 
стварэння тэхнiкi новых пакаленняу для даследа
вання хуткапрацякаючых працэсау у спектральнь~м 

дыя_пазоне ад ультрафiялетавай да iнфрачырвонай 
галtны спектра, у тым лiку i крайне слабай iнтэнсiу-
насцi на фоне шуму. - .. 
Пад кiраунiцтвам /гара Аляксандравiча Малевiча 

на кафедры ажыц1{яуляецца лtэтавая падрыхтоука 
наву~ова-iнжынерных кадрау для НВА «Планар». 

Я. АНЕГIН, 
генеральны дырэктар НВА «Планар», 

член-карэспандэнт АН БССР. 

Духоунаrа i культурнага щщыянальнаrа абнаулення 
rрамадства. Карэннага змянення утылiт;;~рнаrа, прагматычна
rа падыходу да праблемы адукацы i , нацыянальнай культуры, 
мастацтва i мовы . ' Адмены iсную•1ай сiстэмы адмiнiстрацый
наrа кiравання адукацыяй i культур ай. 
Наша сiстэма адукацыi сёння не вырашае дадзеных пра

б.~ем . Адукацыя у нас знаходзiцца «за парогам цывiлiза
цы i » . Яна ' не з' арыентав ана на раскрыццё iнтэлектуальных 
здольнасцей чал авека i акамяне:Ла пад прыгнётам традыцый
ных догмау. 
Выступаю за вольны прыём-запiс ва унiверсiтэты. Гэта не 

буржуазная раскоша, а жыццёвая неабходнасць. 
Выступаю за стварэнне новаrа вольнаrа нацыянальнаrа Бе

ларускаrа унiверсiтэта з асабiстай сiстэмай лiцэяу i ка
леджау па усёй рэспубл iцы. Новы нацыянальны Беларускi 
унiверсiтэт здольны у кароткiя тэрмiны стварыць аб 'ек
тыуныя умовы для натуральнаrа, а не камандна-дэкларатыу
наrа распаусюджання у rрамадстве заняпаднай нацыянальнай 
культуры, мовы, ·н ацыянальных мастацтвау, лiтаратуры i наву
кi. 

Упэунены, што ёсць выхад з крызiснай сiтуацыi, асаблiва 
у нашай рэспублiцы, якая , нягледзячы на 1<ансерватызм к iр ау
нiцтва, валодае маrутным iнтэ.~ектуал ьным патэнцыял а м. 

1. А. МАЛ ЕВ\Ч. 

Што я 

-сваиrо 

думаю npa 
nрафесара 

' Асабiста я мяркую пра l га-
ра Аляксандравiча, у пер

шую чаргу , па тых лекцыях, 

якiя ён нам чытае. Не ведаю, 
магчыма, гэта звязана з тым, 

што lгар Аляксандравiч мае 
вопыт выкладання у замеж

ных унiверсiтэтах, але на яго 

занятках мы сапрауды адчу

лi патрэбу атрымлiваць веды. 
Ен нiколi не прад'яуляе да 

нас дагмат'i!.1чных патраба
ванняу. На практычных за
нятках патрабуе не cyxi пера
клад асобнай часткi прачы
танага курса, а умення выка

рыстоуваць тэорыю ва ус iм 

аб ' ёме, дае магчымасць 
праявiць сваю эрудьщыю . 

, 1 само вык~аданне матэры-

V 

дуе так, каб мы не аутама
тычна завучвалi яго, а бачылi 
i разумелi увесь ход розду
мау, вучылiся думаць, выка

рыстоуваць свае веды для 

вырашэння канкрэтных задач. 

Зараз шмат гавораць аб 
неабходнасцi увядзення пра
грэсiуных метадау выкладан
ня у ВНУ. Дык вось, мне зда

ецца, у аснове навучання усё 
роуна будуць ляжаць уза
емаадносiны · выкладчыка i 
студэнта - настаунiка i вуч

ня. 1 для мяне вельмi важна , 

што я адчуу на сабе, што зна
чыць, калi прафесар размау

ляе з табой, як з калегай . 

>---------- -----------------......,1 ялу lгар Ал яксандрав_i_ч бу-

А. ШАfЩО, 
студэнт V курса факультэта 
радыёфiзiкi i электронiкi. 
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lrap Аляксандравiч МАЛЕВ\Ч нарадзiуся у лiстападзе 1941 
года у Мiнску. З 1946 да 1965 года жыу на Грушаускiм 
п асёлку. Закончыу сярэднюю школу No 3 r. Мiнска. Пачынау 
працоуны шлях слесарам на ваrонарамонтным заводзе. Пра
цавау электрамантажнiкам i наладчыкам апаратуры. Закон
чыу у 1966 rодзе Мiнскi радыётэхнiчны iнстытут i у 1971 - ас
пiрантуру Белдзяржунiверсiтэта iмя У . \. Ленiна. 
Больш дваццацi rадоу працуе ва унiверсiтэце. Член КП СС. 

Прафесар , доктар фiзiка-матэматычных навук. Лаурэат Дзяр
жаунай прэмii БССР у rалiне навукi i тэхнiкi. Лаурэат прэ
мii Л_енiнскаrа камсамола рэспублiкi у rалiне навукi i тэхнiкi. 
Аутар трох кнir , дзве з якiх перакладзены за мяжой. Апуб

л iкавау больш за 200 навуковых раб~л. Аутар амал о...sr а 
вынаходнiцтвау . 
Запрашауся для чытання лекцый i навуковай работы у 

Фiнляндыю , ФРГ, ЗША ( Гарвардскi, С,энфарДскi, Тэхаскi 
унiверсiтэты). · 
Жанаты, м ае дачку i унучку. 

ил мой поrляд 

Слова ,npa каnегу 
Я выдатна ведаю Irapa 

\ . • 111 кr андравiча п а рабоце у 
Бе .11 дзяржунiверсiтэце. Мы 
ч аста сустракаемся з iм, аб

мяркоуваем актуальныя пы
таннi оптыкi i радыёфiзiчных 
дадаткау. 1. А. Малевiч ак
тыуна працуе над стварэннем 
радыёфiзiчных сiстэм дыстан

цыйнаrа зандзiравання высо
каrа вырашэння , якiя вельмi 

важныя для вывучэння стану 

нава кол ьн аrа асяроддзя i 
атмасферы, мора, зямной па
верхнi . 

Пры непасрэдным удаеле 
lrapa Аляксандравiча у Бе
л арускiм дзяржауным унi
версiтэце створаны Навуко
вы цэнтр аэракасмiчнай дыяг
ностыкi прыродных рэсурсау 
Зямлi. Ен як намеснiк дырэк
тара кiруе i с ам карпатлiва 

займаец ца вывучэннем эка
лаriчных праблем , у караняе 

самыя сучасныя _навуковыя 

метады зандзiравання нава
кольнаrа асяроддзя. 

Вынiкi даследаванняу 1. А. 
Малевiча прызнаны у наву 
ковым свеце. Ен паспяхова 
абаранiу док'тарскую дысер~ 
та'цыю у lнстытуце фiзiкi АН 
БССР. Вядомы спецыялiст у 
rалiне оптыкi i радыёфiзiкi 
з Дзяржаунаrа аптычнаrа 
iнстытута у Ленiнградзе, 

· член -карэспандэнт АН СССР 

А. М. Бонч-Бруевiч, 'якi вы
ступау у якасцi апанента, вы
сока ацанiу работу lrapa 
Аляксандравiча. 

Сёння манаrрафii прафеса
ра \. А . Малевiча шырока 
вядомыя у нашай кр аiне, пе
раведзены за мяжой. 

М. ЕЛЬЯШЭВIЧ, 
акадэмiк АН БССР, 
лаурэат Ленiнскай 

i Дзяржаунай прэмiй 
СССР. 

J 
У НЕКАЛЬКI РАДКОf 

На працягу многiх гадоу прафесар /гар Аляк
сандравiч Малевiч вядзе актыуную работу у Навуко
вь~м савеце .4Н СССР. Ен з 'яуляецца арганiзатарам 
трох У сесаюзных нар ад па статыстычных метадах 
апрацоукi даных дыстанцыйнага зандзiравання на
вакольнага асяроддзя. Навуковы савет АН СССР па 
праблематыцы «Статыстычная радыёфiзiка» шматра
зова адзначау дасягненнi /. А. Малевiча fj галiне 
дыстанцыйнай дыягностыкi навакольнага асярод
дзя, як важныя i важнейшыя. 

Ю. КОБЗАРАУ, 
старшьшя Навуковага савета Прэзiдыума 
АН СССР па праблеме «Статыстьiчная 

радыёфiзiка», акадэмiк АН СССР. 



ХТО Е<;ЦЪ ХТО 

ПРАФЕСАР 
МЯНЯЕ 

Пра фiзiкау «лiрыкам»-гуманiтарыям niсаць няnроста. Не 
таму, што сnрэчка nамiж iмi дауняя, народжаная пад ра
мантычным арэолам хрушчоускай aдлiri. Сёння складанасць 
сiтуацыi у тым, што rалоснасць, адкрытасць абмеркавання 
самых вострых пытанняу сучаснасцi паставiлi на rрамадс кi -
агляд праблемы, якiя яшчэ учора здавалiся спецыяльнымi, 
не дастуn)iымi для шырокага разумення. Так здарылася i з 
фiз iкай. Прадстаунiкам гэтай навукi, а яна у масаw~й свядо
масцi зараз самым цесным чынам звязана з ч арнобыль
скiмi nадзеямi, даводзiцца трымаць адказ перад грамадствам. 

Зразумела, нават наша даволi сцiплая адукацыя у rэтай 
rалiне дапускае, щто не уся фiзiка - тая самая, «ч арнобыль
ская :о. 1 усё ж такi ... 
У маральным, этычным плане сёння адказнасць вучонага

фiзiка не тое, каб зауважна узрасла. Яна наnоунiлася новым, 
сацыяльна важным зместам, якi закранае жыццёвыя iнтарэсы 
мiльёнау людзей. Думаю, што усведа~1ленне rэтаrа факта я к не 
да канца выкананаrа перад rрамадствам абавязку nадштурх

нула lrapa Аляксандравiча Малевiча, сnецыялiста у rалiне 
радыё- i лазернай фiзiкi, да вылучэння сваёй 1<андыдатуры у 
народныя дэпутаты Беларускай ССР. Што ж мо)l(а зрабiць 
карыснага i неабходнаrа для людзей вучоны i грамадзянiн 
1. А. Малевiч? 

У яго перадвыбарнай плат
форме я б вылучыла тую 
частку , яка я , звязана непа

срэдна як з · на вуковым, спе

цыяльным профiлем, так i э 
канкрэтным i сацыяльнымi эа

дачам i рэспублiкi . дсноуная 
iдэя заключаецца у тым, каб 
аб'яднаць нама ганнi фiз i кау, 
хiмiкау, бiёлагау, матэматы
ка у, географа у, сацыёлагау, 
карацей, вялiкi навуковы па

тэнцыял унiверсiтэта у цэнт

ры , дзе йнасць якога была б 

накiра вана на комплекснае 
вывучэнне i вырашэнне пра- , 

блем навуко вай экалогii. У 
аснове работы гэтага навуко
вага цэнтра - методыка па 

· дыя гностыцы прыродных рэ-
._...._,.,-~ cyi5cay Зямл i, асяроддзя зна

ходжання чала ве ка, караце й, 

праблемы, якiмi Малевiчу 
ужо даводэiлася займацца . 

Першы крок да стварэння та
ко ;:; навуковай а рганiзацы i 

зроблены, i фактычна яна 
ужо iснуе - на rрамадскiх 
пачатках . 

Гэтыя славутыя «грамад

скiя пачаткi» загубiлi ужо не 
адну плённую iдэю. Таму не 

буду пералiчваць цяжкасцi, 
э якiмi сутыкнууся 1. А_. Ма
левiч, «прабiваючы» свае пра
пановы ва урадзе рэспублiкi . 
Зараз прынята праграма, на 
думку аутара, не самая леп

шая. Яна датычыць тэматыкi, 
звязанай з сельскагаспадар

чай дзейнасцю. Ал'е пытанне 
вучоным пастаулена значна 

шырэй. !:н перакананы у тым, 
што не эмоцыi, а дакладны 
раэлiк, аб 'ектыуныя дасле
даваннi, якiя грунтуюцца 
на дыягностыцы i метралогii 
прыроднага асяроддзя , 

здольныя даць, у прыватнас

цi , i адказ на пытанне, якое 
хвалюе кожнага беларуса 

пасля чарнобыльскай аварыi. 
Стварэнне спачатку нацыя
нальнай iнфармацыйнай 'тэх
налогii у сферы экалогii, по

тым уключэнне гэтай сiстэмы 

у агульнаеурапейскую i су

светную сетку экалагiчных 

банкау ведау - гэта надзей
ная гарантыя для прыняцця 

правiльных рашэнняу у са

цыяльным i гаспадарчым 
жыццi Беларусi. 

Час «працуе» на гэта вялi
кае пачынанне . Але гэта - з 
галiны зноу жа эмоцый. Пра
фесар, доктар фiзiка-мат:эма
тычных навук, загадчык ка

федры радыёфiзiк i i опта- · 

электронiкi 1. А. Малевiч вы
датна разумее, што тут па

трэбны зусiм не кабiнетныя 
намаганнi . А вопыт «ха

джэн н я па i нстан ць1 я х » nера

конвае, што высокi прафе

сiяналiзм павiнен быць нор

май не толькi у навуцы, але 

i у палiтыцы. Уласна, думаць 
вялiкiмi катэгорыямi lгара 
Малевiча з маладосцi пры
вучыла яго навуковая спецыя

лiзацыя. 

Адным са сваiх настаунi
кау прафесар л iчыць акадэ
мi ка А. Н. Сеучанку, зараз 
нябожчыка, у мiнулым 
на працягу многiх гадоу рэк

тара унiверсiтэта. Акадэмiк 

любiу падкiдваць вучням 
складаныя i, здавалася б, 
безнадзейныя праблемы. Ма
левiчу дасталася праблема 
лазернай лакацыi касмiчных 

аб 'ектау, уключаючы Луну 
i штучныя спадарожнiкi Зям
лi. Па тых часах нешта фан
тастычнае , хоць прастору i 
баразнiлi першыя спадарож
нiкi i касмiчныя . караблi. lwлi 
70-я гады, i парадокс гэтага 
часу, якi мы асацыiруем сён
ня з «росквiтам» застою, быу 
у тым, што думка настойлi

ва · рвалася з палону казён-

. най эямной параднасцi да на
ту.ральнага парадку рэчау 

менавiта у космасе. 

Задача маладым вучоным 
'была вырашана настолькi 
паспяхова, што у 1974 годзе 
за цыкл работ па дасле
да ванн ю iмаверных i спект

ральных характарыстык флу

ар с цэнтна r а i квазiнагерэнт
нага выпраменьванняу i за 

стварэнне· новых радыёфiзiч

ных прылад кандыдат навук 

1. А. Малевiч атрымау прэ
мiю Ленiнскага камсамола 
Беларусi. 

Зараз гэтыя прылады -
сiнтэзатары дыскрэтнага часу 

з надзвычай высокай даклад

насцю - сталi асновай такiх 

сiстэм, як касмiчная навiга

цыя, радыёфiзiчны канал так 
эванай COI, сетка метрала
гiчнага эталоннага дзяржау
нага часу i г. д. Але гэта 

- у космасе. А што ж на Зям
лi? 

Малевiча зау,5;ёды хвалява
ла пытанн , ча~у такi вялi1<i 
разрыу памiж поспехамi на
вукi i уэроунем айчыннай пра
мысловасцi? З калектывам 
сваёй лабараторыi ён бярэцца 
за стварэнне аутаматызава

ных сiстэм тыпу iнтэлектуаль
ных робатау, якiя прызна
чаны для дыягностыкi выра

бау оптаэлектроннай тэхнiкi. 
Унiверсальнасць i надзей
насць гэтых сiстэм сёння да

казана тым, што яны знайшлi 

шырокае выкарыстанне у 

розных галiнах машынабу
давання. У аснове работы 
гэтых сiстэм ~ каля 25 улас
ных вынаходнiцтвау 1. А. Ма
левiча. Стварэнне нова га 
класа радьrёфiзiчных дыяг

настычных сiстэм i ix прамыс
ловае укараненне у 1982 го
дзе было адзначана Дзяр
жаунай прэмiяй БССР аутар
скаму калектыву, у якiм ра

боты праводзiлiся nад кi
раунiцтвам Малевiча. 

Калi востра паусталi зада
чы па развiццю метадау наву

ковай экалогii i дыягносты
кi навакольнага асяроддзя, 
1. А. Малевiч са сваiмi кале
гамi А . Ф. Чарняускiм, А. Л. 
Якушавым, В. М. Кузняцовым 
прапанавау прынцып пабудо

вы i стварэння першага у краi
не аутаматызаванага лiдэра 
- лазернай прылады для 

вывучэння атмасферы i гiд

расферы. На працягу года 
былi выкананы неабходныя 
эксперыменты, i сёння лiдэры 
уяуляюць сабой самыя эфек
тыуныя iнструменты для да
следавання i кантролю за

бруджаных . паветраных ба
сейнау, вадаёмау, морау i 
Акiяна. Ва ycix навуковых цэ
нтрах краiны «працуюць» гэ

тыя карысныя прылады. 

Апошняе навуковае захап
ленне прафесара - лазеры 

для медьщыны. Да 2000 года, 
марьщь вучоны, . клiнiка па

вiнна быць аснашчана ла
зерамi i , дыягнастычнымi 

эв •л Лазер памерам з пау
алоука для лячэння унутра

ных органау - ужо сёння 
беларускiя медыкi распра
цоуваюць метады ix выкары
ста ння. Ведаючы якасць 

нашай урачэбнай дапамогi не 
па чутках, цяжка паверыць, 
што хутка гэтыя навiнкi рас-

паусюдзяцца па лячэбных 
установах рэспубл iк i . Але, у 
рэшце рэшт, у 1. А. Малевiча 
за плячыма не тслькi уражва

ючая колькасць удалых наву

ковых эксперыментау. !:н 
умее дабiвацца пра~тычнай 
рзалiзацыi пастауленай мэты, 

абапiраючыся на аутарытэт 
сваё;:; навуковай школы не 

толькi у нашай краiне, але i 
за мяжой. 

lдэi 1. А. Малевiча ука
ранёны у буйных мiжнарод
ных праектах. !:н працавау у 
Г арвардскiм, Стэнфардскiм, 
Мэрылiндскiм i Тзхаскiм унi
версiтзтах ЗША, удзельнi_чау 
у распрацоуцы лазернай 

лакацыi касмiчных аб'ектау 
у Мак-Дональдскай абсерва
торыi i Смiтсанiянскiм цэнт
ры астрафiзiкi ЗША, на самай 

пауночнай у свеце станцыi 
лакацыi спадарожнiкау у 

Месьяховi у Фiнляндыi. У 
вынiку гэтых работ сумесна 
з супрацоунiкамi НАСА 

(ЗША) Э. Сiльверберганам i 
Еурапейскага касмiчнага аге
нцтва Р. Вiльсанам былi пра
панаваны i ажьщцёулены у 
абсерваторыях Фiнляндыi i 
Аустралii новыя прынцыпы 

пабудовы сiстэм лакацыi спа
дарожнiкау. 

Мiжнароднае супрацоунi
цтва, удзел у выкананнi пра

паноу i заказау з ЗША i 
Н,АСА, з Японii - даводзiцца 
сnачуваць, што · у застойныя 
гады унiверсiтэту, рзспуб

•л iцы уся работа 1. А. Мале
в iча iшла на карысць толькi 

па частцы «славы». А магла 

б прынесцi i матэрыяльныя 
выгоды, калi б праекты доуга
тэрмiновых кантактау не раэ

бiвалiся аб бюракратычныя 
бастыёны. 

Зараз час перамянiуся. 1 
ёсць асаблiвы сэнс у тым, што 
працэсы актывiзацыi асобы, 
выкарыстання шырокага 

спектра творчага патэнцыялу 

чалавека «пачуты» у першую 

чаргу прадстаунiкамi нашай 

беларускай навукi. Сярод ix 
- lгар Аляксандравiч Мале
вiч . Аб 'ектыунасць i прынцы
повасць, узва>канасць i ана-
1:1iтычны разл iк - гэта пра

вiлы паводзiн, прынятыя у 

сапрауднай навуцы, аказва

ецца, неабходныя у сацыяль
най i палiтычнай сферах. Не 
хачу гаварьщь гучных слоу, 

але адсутнасць iнтзл iгентнас

цi на самым высокiм уп
рауленчым узроунi - цi не 

у гэтым варта шукаць прычы

ны тармажзння перабудовы , 
спынення яе паступальнага 

руху? Людзi канструктыуна
га розуму, ЗДО-,i!>НЫЯ выпра

цо уваць нетрадыцыйныя 

рашэннi, якiя умеюць зна
ходзiць магчымасцi для ix 
канкрэтнаrа ажьщ1,1яулення, 

рэалiсты нашага часу - да 

ix атрада адношу прафесара 
Малевiча, вылучанага канды

датам у народныя дзпутаты 

Беларускай ССР па Грушау
скай выбарчай акрузе, па 
«Грушауцы», дзе ён нарадзiу
ся i вырас ... 

Н. ФРАЛЬЦОВА. 

( 

У НЕКАЛЪКI РАДКОf 

Прафесар 1. А. Малевiч шырока вядомы як вучо
ны, якi fjнёс пэfjны уклад у станаfjленне fj нашай 
краiне такiх напрамкаfj навукi i тэхнiкi, як лазерныя 
сiстэмы лакацыйнага ( у тым лiку касмiчнага) iн
тэрфераметрычнага i доплераfjскага тыпау, лiдарныя 
сiстэмы шматфункцыянальнага прызначэн,НЯ. 

1 гар Аляксандравiч вырашыfj задачу аднаулення 
аптычных характарыстык складаных трас зандзiра
вання асяроддзя, уключаючы атмасферу, пераходны 
слой i гiдрасферу па вынiках рэгiстрацыi поунага 
профiлю сiгналаfj зваротнага рассейвання. Ен рас
працавау новыя прынцыпы пабудовы i стварыfj шэраг 
прэцэзiйных лазерных лакацыйных сiстэм, якiя 

· выкарыстоуваюцца зараз у дзяржаfjнай эталоннай 
сетцы, у рэгулярных астранамiчных экспершtентах 
з касмiчнымi сiстэмамi. / гар Аляксандравiч распра
цавау клас лазерных крынiц з праграмiруемымi 
параметрамi для дыягностыкi атмасфернага павет-

ра. В. ДЗ'ЯКАУ, 
галоуны iнжынер Цэнтральнага 

канструктарскага бюро «Пеленг». 

1 АТэРВ'Ю. ilA АсАБ·1СтБ1Х IIБП'АА АЯх 

«ВЯЛIКАЯt СЯМЕЙНАЯ ТАЯМНIЦА 

о 11 ,,фeCuiJ ..., 
Шчыра кажучы, мне не вельмi зразуr.~ела , навошта lrapy 

Аляксандравiчу Малевiчу дэпутацтва. Больш, ч ым роб iць ён, 
прафесар, доктар фiзiка-матэматычных навук, загадчык ка
федры, тэарэтычна i практычна зрабiць немагчыма. 1 усё ж 
nрафесар адважваецца зрабiць гэты крок у rалiну палiтыкi, 
з яrо навукай, бясспрэчна, мала звязаную. 
Але у гэтым свеце, у якiм, як у няшчаснай сям ' i - успом

нiм Талстоrа! - усё змяшалася i кожны чалавек, аказваецца, 
няшчасны nа-свойму, маrчыма усё. Карацей, сам Малевiч -
цi ,1iчыць ён сваю сям'ю шчаслiвай? 

- Напэуна, дом, у якi дач 
ка урывалася з воклiчам : 
«Прывiтанне, рабяты!», мож
на назваць шчаслiвым ... 

- «Прывiтанне , рабяты!» 
- гэта пра многае гаворыць. 

Магчыма, Вы хацелi б мець 
замест дачк i сына? 

- Я вырас на Грушауцы, 
дзе асноуны «кантынrент» -
хлопцы з сем'яу, дзе часта 
не было бацькоу. Мы - сыны 
пакалення, якое не вярнула

ся з вайны . 

- Гэта нея к уплывала на 
Вашы аднос iн ы з дачкой ? Да-

рэчы, як яе завуць? 

- Яе завуць Юля. У nер
шым класе яна ведала уае 

песнi з «рэпертуара» Шуш
кевiча, Дземчука ... 

Яны Вашы сябры i за-
раз? 

Зразумела. З ,. улiкам 
фактара занятасцi i узросту. 

- Гэта цiкава, чаму Ваша 
дачка, з дзяцiнства знаходзя

. чыся у асяроддзi фiэiкау, 

не пайшла па Вашых слядах? 

-:- Па-першае, я з лёrкаii 
iронiяй адношуся да жанчын 
фiзiкау . А, па-другое, калi 

дачка npaciлa даnамагчы ра
шыць задачу, заусёды пры
ходзiла назаутра са - школы 
уся у слязах. 

- Чаму? 

- Таму што я сnецыяль-
на закладвау у рашэннi па

. мыл ку . Яна павiнна была ду
маць сама. 

- Неверагодна! А як гля
дзела на гэта Ваша жонка? 

- На маю думку, яна 
толькi рада, што у сям ' i толь
кi адзiн фiзiк. 

Зараз пытанне да жонкi, 

Валянцiны Г еоргiеуны. 
- Як Вы ставiцеся да дзей

насц i lгара Аляксандравiча? 
- Дауно ужо узяла за 

nравiла: леnш не умешвац
ца - нiчоrа не атрымаецца. 

- Нават зараз, калi ён 
рэз ка мяняе свой лад жыцця? 

- Менавiта зараз rэта 
залатое правiла даnамагае 

захаваць у доме прыняты 

- стыль адносiн, nарадак i чыс
цiню. А калi rаварыць сур 'ёз
на, сваю работу як фiзiк 
irap Аляксандравiч не сnы
няе, ёсць здольныя вучнi, ёсць 
школа. 

- А чым, акрамя «пад
трымання стылю», напоу

нена Ваша жыццё ? Я на маю 

н~ увазе работу - загадван-

не кафедрай у МДПI iмя 
А. М. Горкага ... 

- У · нас расце унучка. 
Eii зараз адзiнаццаць ме
сяцау - гэтым сказана усё. 

( Спадарожнiчала з работай 
у розны час рознае: у мала

досцi - альпiнiст-ледасек э 

яго жорсткай школай дасяг

нення мэты; пазне й з' яв1лас я 
захапленне жывапiсам, ка

лекцыянiраванне, рыбалка. 
Але сёння - зноу канцэнт

рацыя сiл. Як некалi ля пад

ножжа гор. З нараджэннем 
Кацюшы (унучкi) асаблiва 

востра адчуу, што значыць 

ба заба рон н асць У наш" век 
экалагiчных няшчасцяу . мы 
не здолеем зберагчы rзтых 
нi у чым не павiнных малы
шоу, калi не зоймемся прак
тычным увасабленнем у жыц
цё '3Ыnрацоуваема" ву ч оным i 
усяго свету канцэпцыi выра-
тавання чалавецтва . . 

Цэльнасць, якая выклiкае 

па вагу . 

Дэе гэта? У нашым горадзе, 

дзе усеагульная прапускная 

сiстэма i на кожнай касе у 

к ожным мага з i н а вял iк i м, лi-

У НЕКАЛЪКI РАДКОf 

1 гар Аляксандравiч вядомы як стваральнiк навуко
вай школы, выдатны вынаходнiк. Лад яго кiрау
нiцтвам падрыхтаваны адна доктарская i 8 канды
дацкiх дысертацый. 

/гар Аляtссандравiч Малевiч распрацавау асновы 
тэорыi i стварыу шэраг шматфункцыянальных радыё
фiзiчных сiстэм для лакацыi, доплераfjскай анема
метрыi i iнтэрфераметрыi рухомых аб'ектыу i ася.род
дзяу. Вялiкi навуковы iнтарэс у,чfjляюць манаграфii. 
прафесара 1. А. Малевiча па актуальных праблемах 
радыёфiзiкi. -

Б. ЕРМАКОУ, 
прафесар Дзяржаунага аптычнага iнстытута 

iмя С. /. Вавiлава . 
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тарам i « прад' яв iце даку
менты». У тым rорадза, дз е 
« падаа працоуная дысцыпл ~ 
н а у многiх установах, арга н 1 -

з ацыях , на прадпрыамствах». 

У тым, дзе «працоуныя з зн

тузiяэм!3м успрынялi i гато

вы даць адпор антысацыя

лiстычным i безадказным 
элементам» . У гэтым шмат
пакутным горадзе, як нi 
дзiуна, можна сустрзць чала

века, якi затрачвае прафе
сарскую зарплату на тоустыя 

часопiсы · па мастацтву, лiта 
ратуры, на кнi г i i зусiм не 
прымае слоу «працоуны зн

тузiяэм» i «беэадказныя эле
менты». Затое, калi э ' яуля

ецца · магчымасць накiраваць 

некалькi студэнтау вучыцца у 

вельмi багатую i зараз ужо 
сяброускую краiну , ён зна
ходзiць спосаб накiраваць 
тых, хто сапрауды здо льны 

i дастойны. 
Так што, хоць i не да кан

ца зразумела, навошта iнтэ

лirенту станавiцца дэпутатам 

i як ён можа да гэтага часу 
спадзявацца на nocnex чарго
вага неразважлiвага «хаджэн

ня у народ» , вiдавочна, што, 

калi у гэтай краiне яшчэ ёсць. 
такiя людзi, напэуна, не усё 

страчана. 

Т. БЯЛЬКЕВIЧ. 

Рэдактар 
М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 


