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Творчы шлях Алеся Вечара
(25.03.1905 – 4.05.1985)
Акадэмiк У.М. Рашэтнiкаў

Алеся Сцяпанавiча Вечара ведалi як вучонага i паэта ў двух напрамках дзейнасцi, якiх аб’ядноўвае адзiны сэнс – творчасць. Сам
Алесь Сцяпанавiч 29 мая 1981 года напiсаў маленькi рукапiсны артыкул пад назвай «Незабываемая радость научного творчества». Тэкст
гэтага артыкула трэба прывесцi цалкам. Вось ён: «Мне удавалось
иногда первым затронуть нетронутые места чудесного мира биологии. Хорошо помню, как сорок с лишним лет тому назад у меня появилась мысль о единстве происхождения пластид – специфических
органелл растений. Я почувствовал важность их выделения из растительных тканей и осуществил его. Все это легло в основу моего
труда «Химическая природа пластид и методы их выделения», ставшего моей диссертацией (1950 г.) На основе этого труда я разрабатывал технологию пластидных пигментов и организовал производство
каротиновых препаратов (Краснодар).
Новый подход оказался полезным и в такой, казалось бы, старой
отрасли пищевой промышленности, как плодово-ягодное виноделие.
Подмеченное вредное влияние избытка кислорода на качество виноматериалов позволило разработать новую технологию качественного виноделия с экономическим эффектом в несколько миллионов
рублей.
Работы по биохимии картофеля явились важным заделом для решения задачи поверхностной асептики картофельных клубней путем
регулирования на поверхности концентрации водородных ионов.
Эта простая операция уже проведена в производственных условиях
и вероятно получит широкое распространение. Уникальной является промышленная безотходная технология картофелепродуктов, и я
хочу разделить испытываемую мною радость научного предвидения
вместе с сотрудниками лаборатории биохимии и молекулярной биологии нашего института и с сотрудниками отраслевых институтов,
активно принимавших участие в новых исследованиях. Такие примеры можно продолжить».
Цяжка сказаць, калi, у якiя гады з’явiлася ў Алеся Сцяпанавiча
мара стаць на сцежку творчай працы: мабыць, самыя першыя яе
зачаткi былi ў 1910 годзе, калi да Зямлi наблiжалася камета Галея,
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i хлопчыка здзiўляла, пужала i вабiла надзвычайная з’ява. Дарэчы,
гэтыя пачуццi Алесь Сцяпанавiч адлюстраваў у вершы «Камета Галея» ў 1984 годзе. Мабыць, мара творчасцi з’явiлася ў гады нямецкай
i белапольскай акупацый на Случчыне, калi цяжкае жыццё ў роднай
весцы Машчыцы, прыгнет чужаземцаў ускалыхнулi пачуццi юнака;
а можа, камсамольскае жыццё 1923–1925 гадоў, калi ён працаваў загадчыкам хаты-чытальнi ў Старадарожскiм раёне, або ў бытнасць
сакратара камсамольскай ячэйкi на Случчыне.
Гэта былi няпростыя, складаныя гады. Вось як аб гэтым пярыядзе жыцця юнака Алеся пicaў мне яго аднавясковец Барташевiч: «Мое
внимание к Александру Степановичу и уважение к нему зародились
в 1929 году, когда во время зимних каникул молодежь собиралась
на вечерки в хате соседа Перегуда Юстына. Уже тогда Алеша и его
товарищи вели разговор о литературе, о преимуществе ведения коллективного хозяйства, что вызывало горячие споры и ругань хозяина
хаты. Это Алеша научил меня играть в шахматы и зажег любовь к
книгам...»
У 1927–1929 гадах Алесь Сцяпанавiч – студэнт Горацкай сельскагаспадарчай акадэмii, тут ён актыўна пачаў займацца навуковай
справай у гуртку пад кiраўнiцтвам вядомага вучонага-фiзiёлага i
бiяхiмiка прафесара Цiхана Мiкалаевiча Годнева, пiша вершы. Гэтаму
часу характэрны ўсеагульны творчы ўздым у рэспублiцы, назiралася
надзвычайная цяга як сталых людзей, так i моладзi да навукi i беларускай лiтаратуры. Вынiкам гэтага з’явiлася стыхiйнае ўзнiкненне
лiтаратурнага аб’яднання «Маладняк», фiлii якога зацвердзiлiся ва
ўcix акругах тагачаснай Беларусi.
Фiлiя «Маладняка» ў 1925 годзе была заснавана i ў горадзе Оршы,
якая сваю асноўную работу перанесла ў Горы-Горкi – Беларускую
сельскагаспадарчую акадэмiю, якая была асноўнай крынiцай, з якой
фiлiя чарпала свае сiлы, папаўняла свае рады.
Сярод актыўных членаў Аршанскай фiлii «Маладняка» быў i
студэнт Алесь Вечар, вершы i апавяданнi якога з’явiлiся не толькi
каштоўным прыбыткам друкарскага органа «Аршанскi маладняк»,
але i беларускай лiтаратуры ў цэлым.
Аршанская фiлiя дала беларускай лiтаратуры таленавiтых паэтаў
i празаiкаў, сярод якiх, не гаворачы аб Юрыю Гаўруку, быў рабфакавец Тодар Кляшторны, вяскоўцы Мiкола Нiкановiч, Васiль Каваль,
Юлiй Taўбiн, Уладзiмiр Прыбыткоўскi i многа іншых, i сярод ix –
Алесь Вечар.
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Вось як аб маладнякоўцу Алесю Вечару пiшa ў cваix успамiнах
Максiм Гарэцкi (М. Гарэцкi. “Успамiны, артыкулы, дакументы”.
Мн., Мастацкая лiтаратура, 1984. 368 с.)
…«Алесь Вечар. Нарадзiўся 12 сакавiка (ст.ст.) 1905 г. у в. Малыя Машчыцы, 10 в. на захад ад Слуцка. Бацькi – сяляне. Бацька
памер ад брушнога тыфу, калi Алесю было месяцаў пяць. Алесь
Вечар працаваў на гаспадарцы, быў загадчыкам хаты-чытальнi, сакратаром камсамольскай ячэйкi. Год вучыўся ў сельскагаспадарчым
тэхнiкуме. Цяпер – студэнт Беларускай сельскагаспадарчай акадэмii
ў Горках.
Друкуецца з 1925 г. Пiша вершы i апавяданнi, якiя змяшчалiся,
галоўным чынам, у «Аршанскiм маладняку». Падрыхтаваў зборнiк
«Кола дзён».
У сваiм першым друкаваным вершы «Дзве думкi» («Аршанскi
маладняк», № 3, 1925 г.) Вечар закранае тую тэму, што навука дапамагае чалавеку вызначаць сваё месца ў жыццi i ў змаганнi. Ва ўcix
яго вершах – амаль выключна сацыяльныя матывы.
У вершы «Нашы акорды» ён аглядае этапы на шляхах пралетарыяту, аглядае пройдзенае i зробленае, услаўляе сацыялiстычнае
будаўнiцтва i выказвае пагарду да буржуазii. Тут арыгiнальная
форма: вольны верш, моцныя вобразы i словы, паўнагучча, тут
класiцызм i фабрычны рытм, так сказаць, iмкненне да пралетарскага
класiцызму. Толькi выраз «Бiлi свету старому па мордзе» – моцны,
але грубы. Тон – узвышаны, рамантычны i класiчны разам.
Часта любiць пiсаць паэт аб пераломе ў жыццi вёскi, ён выяўляе
iмкненне да машынiзацыi сельскай гаспадаркi, да калектывiзацыi
вёскi. Яго iдэал – культурнае падняцце сельскай гаспадаркi. У вершах «Стансы» яго матыў – трактары. У вершы «Канюшынны шум»
ён пяе пра гармонiю жалезнага рытму машыны з прасторамi i чырванню шышак канюшыных. Ён мiж iншым кажа:
Не кажыце мне вы, што машынны iмпэт
Знiшчыць паэтычнасць, колернасць лiсця.
Ён паэта толькi з вышынi Алiмпа
Знiзiцца прымусiць да крынiц жыцця.
Адчуванне хараства, iмкненне да яго, выяўленне яго ў жыццi i ў
паэтычнай творчасцi, культ прыроды як крынiцы, з якой можна пiць
асалоду, – уласцiвыя Вечару рысы. Яшчэ адзiн яго матыў – каханне.
Яно ў яго заўсёды бадзёрае, мажорнае.
У форме ён iмкнецца да навiзны, але дае зразумелую масам форму.
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У мастацкай прозе Вечар яшчэ не аформiўся. Апавяданнi ўзяты
з гарадскога чыноўнiцкага жыцця («Папяроснiца ад Эпoxi»), са змагання вясковага актывiста з кулакамi-бандытамi («Перамога») i з
падпольнага жыцця ў Заходняй Беларуci («Бэзавы герой»)…
I пасля сканчэння акадэмii, працуючы ў Мiнску, Алесь Сцяпанавiч
не парываў з лiтаратурай, рэдагаваў часопіс «Шляхi калектывiзацыi»,
з’яўляўся нейкi час старшынёй Мiнскай арганiзацыi БелАПП (Беларускай арганiзацыi пралетарскiх пiсьменнiкаў i паэтаў), у якую
ўлiўся i «Маладняк». Усе, хто ведаўАлеся Сцяпанавiча, прадракалi
яму шырокую вядомасць, чакалi ўбачыць яго ў першых радах беларускай лiтаратуры.
Але звернемся да храналогii жыцця. Скончана Горацкая акадэмiя.
Алесь Вечар накiраваны ў acпipaнтypy, з’яўляецца аспiрантам Цэнтральнай хiмiчнай лабараторыi НII сельскай i лясной гаспадаркi
Беларусi (г. Мiнск), потым выкладчыкам Гарадскога тэхнiкума
Вiцебскай вобласцi, супрацоўнiкам Камiтэта хiмiзацыi пры Дзяржплане БССР, аграхiмiкам занальнай доследнай станцыi ў Сочы. Усё
гэта адбывалася ў 1929–1932 гадах. У 1932-м з-пад пяра Аляксандра
Сцяпанавiча з’яўляюцца дзве значныя друкаваныя навуковыя працы, i адна з ix – кнiжка «Прамысловая сушка бульбы». Як бачым,
першыя крокi ў навуцы звязаны з той сельскагаспадарчай культурай,
якая ў Беларусi завецца “другiм хлебам” i да якой Алесь Сцяпанавiч
звяртаецца ў далейшым шмат разоў. Дарэчы, гаворачы па сакрэту, ён
зваў бульбу – першым хлебам, а не другiм, улiчваючы ўсе яе якасцi,
якiя нам, асаблiва беларусам, добра знаёмыя.
1933–1937 гады. Малады вучоны ўжо з’яўляецца ў Мiнску
кiраўнiком аддзела НII харчовай прамысловасцi БССР, адначасова
чытае курс xiмii i таваразнаўства пладоў i гароднiны ў Беларускiм
iнстытуце народнай гаспадаркi, а таксама лекцыi па тэхналогii слабаалкагольных напояў i вiн у Беларускiм палiтэхнiчным iнстытуце.
Навуковая дзейнасць гэтага часу мае дачыненне да выяўлення
хiмiчнага складу пладоў, клубнепладоў i ягад, распрацоўцы метадаў
даследавання вiтамiнаў у прадукцыi раслiннага паходжання. Па матэрыялах даследаванняў апублiкаваны 2 кнiжкi i 5 артыкулаў. Адзначым, што ў 1935 годзе Алесю Сцяпанавiчу Вечару прысвайваецца
навуковая ступень кандыдата хiмiчных навук i званне старэйшага
навуковага супрацоўнiка па спецыяльнасцi «бiяхiмiя раслiн». Але
можа ўзнiкнуць пытанне, чаму з 1929 па 1937 год так многа зменена
месц працы i жыхарства: Мiнск–Гарадок–Мiнск–Сочы–Мiнск? Усё
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гэта вынiк ганення на маладога вучонага i паэта, якому не давалi
магчымасцi працаваць з-за высланай у Котлас мацi, за ўдзел у «Маладняку», за «вольнадумства». У гэты час ён быў выключаны з радоў
КПСС, i не дапамог нават зварот да Калiнiна. Прыйшлося пакiнуць
Беларусь i перабрацца ў Расiю, у г. Краснадар, дзе i праходзiў значны
перыяд творчасцi вучонага i беларускага паэта з 1937 па 1959 год. У
Краснадары ён працуе загадчыкам кафедры Кубанскага сельскагаспадарчага iнстытута, якi рэарганiзуецца ў Iнстытут вiнаробства i
вiнаградарства, а затым – Iнстытут харчовай прамысловасцi.
Навуковая дзейнасць у краснадарскi перыяд была ў сваёй значнай частцы звязаная з хiмiяй i тэхналогiяй раслiннай сыравiны,
тэхналогiяй вiнаробства. Шмат увагi надаецца вызначэнню
бiялагiчна актыўных рэчываў у раслiн, спосабам ix iзалявання i практычнага прымянення. Вучоны атрымлівае аўтарскiя пасведчаннi на
спосаб вылучэння карацiну i канцэнтратаў гэтага рэчыва, а таксама
на лячэбны полiвiтамiнны прэпарат. На падставе гэтых работ быў
пабудаваны даследны завод, а затым арганiзавана прамысловая
вытворчасць прэпаратаў на Краснадарскiм вiтамiнным камбiнаце,
iнiцыятарам заснавання якога быў Алесь Сцяпанавiч.
Акрамя таго, у гэты час вучоным было абгрунтавана прымяненне аскарбiнавай кiслаты ў тэхналогii шампанскiх вiн як сродка барацьбы з акiсленнем вiнаматэрыялаў, а таксама метады асвятлення
вiн бентанiтамi. Было шмат другiх распрацовак, якiя прынеслi вядомасць Аляксандру Сцяпанавiчу як бiяхiмiку.
Трэба асобна адзначыць, што ў краснадарскi перыяд зачыналiся
пiянерскiя даследаваннi пластыд, зарадзiўся новы навуковы напрамак – бiяхiмiя iзаляваных пластыд раслiн. Ужо ў 1947 годзе
з’яўляюцца два знамянальных артыкулы – «Пластиды растений как
коллоидные системы витаминов» i «Пластиды моркови». Апошнi
быў надрукаваны ў часопiсе «Бiяхiмiя» задоўга да даследавання шэрага iншых вучоных як у СССР, так i за яго межамi.
Зразуменне важнасцi развiцця навуковай дзейнасцi ў галiне
бiяхiмii пластыд прывяло Алеся Сцяпанавiча ў дактарантуру
Iнстытута бiяхiмii iмя Баха АН СССР да вядомага акадэмiка Н.
М. Сiсакяна. Дактарантура была паспяхова скончана. У 1950 годзе
Алесь Сцяпанавiч абаранiў у гэтым жа iнстытуце доктарскую дысертацыю, у 1951-м ВАКам яму была прысуджана вучоная ступень
доктара бiялагiчных навук i званне прафесара на кафедры «Фiзiчная
i калоiдная хiмiя».
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Не трэба забывацца, што ўвесь гэты час вучоны, як выкладчык
Краснадарскага полiтэхнiчнага iнстытута, аддае свае веды будучым
шматлікiм маладым спецыялiстам. З’яўляюцца першыя вучнi, якiя
працуюць над кандыдацкiмi дысертацыямi. Але на працягу ўсяго
краснадарскага перыяду Алесь Сцяпанавiч iмкнецца вярнуцца ў
Беларусь. Цяга да Радзiмы яскрава прагучала ў вершы пад назвай
«Акрыленны сон», якi быў напiсаны ў 1944 годзе:
Я сёння Бацькаўшчыну снiў,
Маю краiну-партызанку.
Сярод лугоў i родных нiў
Iшоў, як некалi, я ўранку.
Ляжала на траве раса,
Свяцiла сонца ў кожнай кроплi,
I, як paciнкa, быў я сам
Празрыстай радасцю ахоплен.
Мне снiлася, што я iзноў
Знайшоў юнацтва на Айчыне,
Што прамянiстаю вясной
Iду па ўзгорках i лагчынах,
Што быццам толькi захачу
Паскорыць рух мой нецярплiвы,
Над Беларуссю я лячу
Палетам соладка iмклiвым.
I дарагая Беларусь
Дае iзнoў мне шчасце-долю...
Paciнкi жменямi бяру
I мыю твар жывой вадою.
Шчаслiвы мiг! Нiбыта мне
Быў матчын дар у сне прынесен.
Насустрач сонцу i вясне
Душа iмкнулася да песень.
У гэтых песнях палымнеў
Сярод змагання i трывогi
Агонь нянавiсцi i гнеў –
Вялікi рыцар перамогi.
3вiнi ж, мой спеў, грымi, салют,
Ляцi, маёй Айчыны слава!
Краiну сення снiў сваю,
Хай будзе сон мой яснай явай!
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Прыходзiць 1959 год. Алесь Сцяпанавiч па конкурсу выбiраецца
загадчыкам адзела бiяхiмii раслiн Iнстытута бiялогii АН БССР (цяпер Iнстытут эксперыментальнай батанiкi) i вяртаецца ў Мiнск. Як
ужо вядомага вучонага агульны сход АН БССР выбipae яго членамкарэспандэнтам беларускай акадэмii, а праз сем гадоў – акадэмiкам
АН БССР.
У Мiнску Алесь Сцяпанавiч згуртоўвае вакол сябе калектыў
маладых супрацоўнiкаў, у лiку якiх квалiфiкаваныя вучоныя –
М.Ц. Чайка, Г.А. Масько, К. Лапцева, К.I. Прэдкель, Р.А. Ненадовiч
i iншыя, якiя разгортваюць даследаваннi пластыд лicтавога i
нелiставога паходжання. Пачынаецца i новы напрамак – вывучэнне
нуклеiнавых кiслот раслiн, якi цяпер шырока прадстаўлены ва ўciм
свеце.
Нельга не адзначыць, што ў нашай акадэмii Алесь Сцяпанавiч
заклаў асновы тэхнiчнай мiкрабiялогii, калi на грамадскай аснове
ўзначальваў аддзел мiкрабiялогii. Ужо ў 1961 годзе ў друку з’яўляюцца
распрацоўкi па прамысловай вытворчасцi бялковых кармоў, вiтамiнаў
i iншых рэчываў на аснове перапрацоўкi бульбы i іншай сыравiны. У
гэтых даследаваннях прынялi ўдзел А.С. Гурыновiч, С.I. Васiлькевiч,
Г.Ф. Праказаў, Т.А. Рабушка, В.Р. Бабiцкая i iншыя.
Праводзяцца даследаваннi бялкоў i ферментаў сельскагаспадарчых культур i iзаляваных пластыд. 3 мэтай пашырэння ўcix гэтых
работ у 1961–1962 гадах прымаецца шэраг аспiрантаў, у лiку якiх
I.В. Матошка, А.П. Булко, Л.С. Крэмнёва, У.М. Рашэтнiкаў, С.I. Курбатава, М.М. Масны i iншыя. У 1961 годзе выходзiць першая ў свеце
манаграфiя па бiяхiмii пластыд «Пластиды растений» (Мн., «Наука
и техника», 194 с.).
Асобна значным навуковым поспехам можна лiчыць эксперыментальны доказ прысутнасці ДНК у складзе пластыд, што было
зроблена на аснове новых прыёмаў выдзялення i ачысткi арганэл.
Знаходжанне гэтага бiяпалiмеру, а таксама РНК i спецыфiчных
бялкоў, ужо тады сведчылi аб адкрыццi асаблiвай, лакалiзаванай
у пластыдах бялоксiнтэзуючай сістэмы, i, нягледзячы на недавер’е
шэрагу вучоных, Алесь Сцяпанавiч адстойваў сваю iдэю. Цяпер мы ўсе ведаем, што гэта так i ёсць. Можна толькi здзiўляцца
празарлiвасцi вучонага.
Паралельна з фундаментальнымi даследаваннямi закладваюцца асновы тэхнiчнай бiяхiмii. Распрацоўкi па гэтаму напрамку завяршаюцца практычнымi прапановамi, i вось значны поспех – у
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Пiнску арганiзуецца бiяхiмiчны завод па вытворчасцi кармавых
канцэнтратаў рыбафлавiну.
Усе тэарэтычныя даследаваннi Алеся Сцяпанавiча, вучняў яго
лабараторыi абавязкова звязаныя з пажаданнямi прадпрыемстваў
народнай гаспадаркi. Алесь Сцяпанавiч наладжвае добры кантакт
з iнстытутамi, заводамi, caўгacaмi. Ён – iнiцыятар гасдагаварных
работ i першы з вучоных аддзялення заключае гаспадарчыя дагаворы па мадыфiкацыi крухмалаў, захоўванню бульбы з дапамогай
хiмiчных рэчываў, прымяненню карацiноiдных фарбаў у харчовай
прамысловасцi, тэхналогii яблычнага вiнаробства.
Некаторыя з гэтых работ адначасова мелi глыбокi фундаментальны характар. Гэта датычыцца работ па пладова-ягаднаму
вiнаробству, якiя з актыўным удзелам доктара тэхнiчных навук Лiлii
Аляксандраўны Юрчанка вылiлicя ў навуковы напрамак – бiяхiмiю
i тэхналогiю высокаякаснага пладова-ягаднага вiнаробства з мэтай
рацыянальнага выкарыстання ўраджаю яблык i расшырэння асартыменту натуральных, iгрыстыx i араматызаваных яблычных вiн.
Значныя працы праведзены па духмяна-араматычных раслiнах,
якiя атрымалi значны размах у сучасны пярыяд.
Вялiкi ўздым мелi даследаваннi па бiяхiмii i фiзiялогii
сартоў бульбы Беларусi, якiя вялiся сумесна з вучонымi Беларускага НII плодаагароднiцтва i бульбы – акадэмiкам АН БССР
Пятром Iванавiчам Альсмiкам, д.с.-х. навук М.Д. Ганчаровым,
А.А. Вайтоўскай, аспiрантамi i супрацоўнiкамi лабараторыi –
У.М. Рашэтнiкавым, М.М. Масным, М.А. Бардышавым, В.К. Лапцевай, Г.Ф. Праказавым i інш. Вынiкi даследаванняў прыведзены ў дысертацыях гэтых вучняў Алеся Сцяпанавiча i кнiгax, апублiкаваных
сумесна з членам-карэспандэнтам АН БССР Mixacём Мiкалаевiчам
Ганчарыкам – «Фiзiялогiя i бiяхiмiя бульбы» (1973–1977 гг.). Трэба
адзначыць, што кнiга гэта выйшла таксама ў Польшчы i мае вялiкi
попыт.
Эксперыментальныя работы, якiя датычацца бiяхiмii бульбы, былi прадоўжаны ў тэхналагiчным напрамку, i ўрэшце была
распрацавана безадходная тэхналогiя перапрацоўкi бульбы ў новыя, устойлiвыя пры захаваннi, прадукты. Работы развiваюцца
супрацоўнiкамi лабараторыi I.I. Паромчык, Я.М. Скачковым i iншымi. На новыя прадукты – бульбяную муку i канцэнтрат соку –
вялiкi попыт; арыгiнальнасць прадуктаў i тэхналогii абаронена
10 новымi аўтарскiмi пасведчаннямi.
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Навуковы талент Алеся Сцяпанавіча – шматгранны i глыбокi.
Пятнаццаць гадоў таму ён выказаў iдэю аб неабходнасцi паскоранага
развiцця ў Акадэмii навук БССР новага навуковага напрамку –
малекулярнай бiялогii (адносна раслiнных аб’ектаў). Былi праведзены
арганiзацыйныя меры па планаванню тэматыкi, арганiзацыi
праграм, пашырэнню сувязi з iнстытутамi Акадэмii навук СССР.
Дзеля рэалiзацыi гэтых работ да супрацоўнікаў лабараторыi
(У.М. Рашэтнiкава, В.К. Лапцевай, А.П. Булко, Р.А. Ненадовiч,
Т.Ф. Сасноўскай, Л.Н. Шандрыкавай i iнш.) далучаюцца маладыя
даследчыкi, прышоўшыя з БДУ: А.А. Вечар, А.У. Спiрыдовiч,
А.А. Вяеўнiк, I.В. Галдзянкова.
Алесь Сцяпанавiч задае тон даследаванням i пiшa кнiгу «Молекулярные носители жизни» (Мн., Наука и техника. 1977, 96 с.).
Саюз бiяхiмii, малекулярнай бiялогii i тэхнiчнай бiяхiмii добра спалучаецца i дае свае вынiкi. У галiне бiяхiмii i малекулярнай бiялогii атрыманы грунтоўныя дадзеныя па складу i характарыстыкам бялкоў i нуклеiнавых кiслот раслiннай клеткi, складу
лiпiдаў i бялкоў пластыд, вывучэнню працэсаў прарастання насення, бiяхiмii антагенезу i калусагенезу. Гэтыя працы далi падставу
выканання кандыдацкiх дысертацый адзначанага профiлю, у лiку
якiх дысертацыi Т.I. Фаменка, Т.Ф. Сасноўскай, Л.I. Шандрыкавай
i iншых.
Зроблена шмат па методыках бiяхiмiчных даследаваннях, абагульнены звесткi па фiзiчнай бiяхiмii – манаграфii А.С. Вечара «Основы физической биохимии» (Мн., Вышэйшая школа, 1966, 350 с.)
i «Основы физической биохимии растений» (Мн., Наука и техника,
1984, 264 с.)
Увесь час навуковая творчасць Алеся Вечара спалучаецца з
паэзiяй. Выходзiць з друку кнiга яго вершаў «Зварот да слова»
(Мiнск, Мастацкая лiтаратура, 1977).
Друкуюцца вершы ў часопісе «Полымя» (№ 2, 1982 г. «Ода дружбе народаў»), газеце «Лiтаратура i мастацва», напрыклад, вершпаэма «Прамова да мемуараў» (ЛiM, 1975 г.) i iнш.
У 80-е гады асаблiвы iнтарэс вучонага выклiкалi фiзiкахiмiчныя працэсы i ўласцiвасцi асобных малекул. Так, ён даследуе
ўздзеянне вадародных iёнаў на бiялагiчныя аб’екты (брашура «Вадародныя iёны ў бiясферы»), а таксама бiяпалiмераў, звязаных з
спадчыннай iнфармацыяй, што адлюстравана ў многiх артыкулах
вучонага.
36

Як ужо адзначалася, Алесь Сцяпанавiч шмат увагi надаваў павышэнню квалiфiкацыi кадраў як у лабараторыi бiяхiмii, так i ў лабараторыях іншых устаноў (Цэнтральным батанiчным садзе, БДУ,
iнстытутах Аграрнай акадэмii навук). Ён з’явiўся навуковым кансультантам доктарскiх дысертацый У.Л. Калера, У.М. Рашэтнiкава,
Л.А. Юрчанка, навуковым кiраўнiком аспiрантаў i супрацоўнiкаў,
якiя абаранiлi 37 кандыдацкiх дысертацый як па бiялагiчных, так i
па тэхнiчных навуках.
Вучнi акадэмiка, доктара бiялагiчных навук, прафесара А.С. Вечара працуюць у Цэнтральным батанiчным садзе НАН Беларусi,
Iнстытуце эксперыментальнай батанiкi iм. В.Ф. Купрэвiча НАН
Беларусi, Беларускiм дзяржаўным унiверсiтэце, Iнстытуце
мiкрабiялогii НАН Беларусi, Беларускiм дзяржаўным эканамiчным
унiверсiтэце, iншых установах. Яны працягваюць даследаваннi, закладзеныя ix настаўнiкам.
Уздзеянне А.С. Вечара на навуковую сферу бiяхiмii праявiлася
праз яго дзейнасць Старшынёй Беларускага бiяхiмiчнага таварыства,
якiм ён кiраваў многiя гады. Праз таварыства яго плённыя iдэi i рэальная падтрымка садзейнiчалi развiццю бiяхiмii ў Беларусi шляхам
стварэння новых кафедр, лабараторый, Iнстытута бiяхiмii АН БССР у
г. Гродна. У вучонага былi добрыя прафесiйныя i таварыскiя адносiны з
вядучымi бiяхiмiкамi Акадэмii навук СССР (акад. Н.М. Сicанян, праф.
В.Л. Крэтовiч, д.б.н. I.I. Фiлiповiч i iнш.), вучонымi Польшчы, Украiны,
Балгарыi, беларускiмi бiяхiмiкамi, у лiку якiх акадэмiк Ц.М. Годнеў,
праф. Л.С. Чаркасава, акад. Ю.М. Астроўскi, праф. А.Н. Разумовiч, чл.кар. НАН Беларусi М.Ц. Чайка i многімі-многімі iншымі.
Нельга не адзначыць асабicтыя ўласцiвасцi характару Алеся
Сцяпанавiча – яго дэмакратычнасць, дабрату, карэктнасць, высокую
iнтэлiгентнасць. Мне ўсё гэта добра знаёма i па рабоце, i па сумесных
камандзiроўках па ўсяму Савецкаму Саюзу, i па паездках у саўгас
«Любань» да выдатнага гаспадара Я.Ф. Мiрановiча, i па нядзельных выездах у грыбныя мясціны. Я з захапленнем слухаў яго толькi
што напiсаныя вершы, горача абмяркоўваў планы даследаванняў
лабараторыi i перспектывы навукi, слухаў яго ўспамiны пра Слуцкую гiмназiю, жыццё ў Самаркандзе ў час вайны, работу ў Краснадары па розным напрамкам тэхнiчнай бiяхiмii i вiнаробству, сваё дачыненне да Беларусi...
Чым жа закончыць артыкул аб вучоным, паэце, грамадзянiне?
Лепш за усё – яго вершам-рэквiямам:
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«Навука, па-мойму, падобна жыццю.
Iснуе яна не для славы,
Якая звычайна прыходзiць к канцу –
Iснуе для лепшае справы...
Мне вас, не прыйшоўшых,
не прыйдзецца стрэць,
Мой след зараўняецца скора.
Я ўсё ж спадзяюся, не будзе
старэць
Мая навуковая школа».
Навуковая школа створана, працуе, след Алеся Сцяпанавiча Вечара не зараўняецца нi ў навуцы, нi ў паэзii.
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