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(Да 110-годдзя з дня нараджэння)
У гэтым годзе мы адзначаем 110 гадоў з дня нараджэння ака
дэмiка АН БССР, доктара бiялагiчных навук, прафесара, заслужанага дзеяча навукi і тэхнiкi БССР Аляксандра Сцяпанавiча Вечара.
А. С. Вечар пачаў сваю навуковую дзейнасць у 1930 г. Працаваў
выкладчыкам Гарадоцкага тэхнiкума механiзацыi сельскай гаспа
даркi на Вiцебшчыне, у Камiтэце па хiмiзацыi народнай гаспадаркi
пры Дзяржплане БССР, кiраўнiком плодагароднiннай лабараторыi
НДI харчовай прамысловасцi БССР, загадчыкам кафедры захавання i перапрацоўкi пладоў i гароднiны Кубанскага сельскагаспадарчага iнстытута, затым Iнстытута харчовай прамысловасцi. Пасля
абароны доктарскай дысертацыi ў 1950 г. загадваў кафедрай фiзiч
най i калоiднай хiмиii Краснадарскага iнстытута харчовай пра
мысловасцi. У 1958 г. па конкурсу быў абраны загадчыкам лабараторыi бiяхiмii раслiн Iстытута
бiялогii АН БССР (цяпер Iнстытут эксперыментальнай батанiкi iмя В. Ф. Купрэвiча).
Акадэмiк АН БССР А. С. Вечар – буйны вучоны ў галiне бiяхiмii раслiн и тэхнiчнай бiяхiмii,
iнiцыятар развiцця ў АН БССР i рэспублiцы новага навуковага напрамку – малекулярнай
бiялогii.
А. С. Вечар – аўтар асноватворных даследаванняў спецыфiчных субклетачных структур рас
лiннай клеткi – пластыд, якiя абагулены ў манаграфii «Пластыды раслiн, iх якасцi, састаў i будова». Iм даследавалiся нуклеiнавыя кiслоты вышэйшых раслiн, многiя класы бiялагiчна актыўных
рэчываў, у тым лiку бялкоў i пластахінонаў. Неабходна падкрэслiць, што вызначэнне ДНК у пластыдах i ўказанне ў сувязi з гэтым на наяўнасць у iх самастойнай бялоксiнтэзуючай сiстэмы мелi
вялiкую агульнабiялагiчную значнасць i навуковую навiзну. Значны ўклад унесены ў даследаванне бiяхiмiчных працэсаў у прарастаючым i паспяваючым насеннi раслiн, а таксама малекулярных механiзмаў iх рэгуляцыi.
А. С. Вечарам з супрацоўнiкамi прапанаваны шматлiкiя тэхналагiчныя прыёмы i тэхналогii
перапрацоўкi раслiннай сыравiны, абароненыя 20 аўтарскiмi пасведчаннямi, большасць з якiх
былi ўкаранёныя ў народную гаспадарку. Аляксандр Сцяпанавiч прыняў актыўны ўдзел у арга
нiзацыi першага у СССР доследна-прамысловага завода па выпуску карацiну, распрацаваў для
вытворчасцi тэхналогiю атрымання вiтамiну В2 шляхам мiкрабiялагiчнага сiнтэзу. Па iнiцыатыве
i пад непасрэдным кiраўнiцтвам А. С. Вечара выкананы каштоўныя даследаваннi па бiяхiмii
i тэхналогii пладова-ягаднага вiнаробства з мэтай больш рацыянальнага выкарастання ўраджаяў
яблык i пашырэння асартыменту натуральных i iгрыстых вiн на аснове зброжаных яблачных
сокаў. Па рэзультатах гэтых даследаванняў выйшлi ў свет кнiгi «Вытворчасць слабаалкагольных
яблычных напiткаў i вiн», «Хiмiя i тэхналогiя яблычных сiдраў i вiн», «Сiдры i яблычныя iгры
стыя вiны» i шматлiкiя артыкулы.
Пад кiраўнiцтвам i пры непасрэдным удзеле А. С. Вечара праведзены вычарпальныя да
следаваннi ў вобласцi прыватнай бiяхiмii раслiн, выкладзеныя ў кнiгах «Прамысловыя сарты
яблык БССР», «Дзiкарослыя плады i ягады БССР». Асобае месца займаюць шырокавядомыя
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даследаваннi па бiяхiмii бульбы: серыя артыкулаў i кнiгi «Фiзiялогiя i бiяхiмiя бульбы» (1973,
1977, 1979), выдадзеныя на рускай, польскай i беларускай мовах (у сааўтарстве с М. М. Ганчарыкам).
Вядомы беларускi бiяхiмiк А. С. Вечар – аўтар больш за 500 навуковых прац, 15 з якіх – ма
награфiчныя, удзельнiк многiх навуковых канферэнцый, сiмпозiумаў, у тым лiку мiжнародных
(у Чэхаславакii, Польшчы, Балгарыi, Японii). А. С. Вечар уражваў глыбокiм веданнем аналiтыч
най i лабараторнай работы, арганiзацыi навуковай працы, быў выдатным педагогам. Iм падрых
тавана 34 кандыдаты навук, тры яго вучнi абаранiлi доктарскiя дысертацыi.
Увесь гэты час А. С. Вечар не пакiдаў лiтаратурнай дзейнасцi. У 1930-я гады ён быў членам
лiтаратурнага аб’яднання «Маладняк», уваходзiў у БелАПП (Беларуская асацыацыя пралетарскiх
пiсьменнiкаў) i ўжо ў 1930 г. выдаў зборнiк вершаў «Кола дзён». З-пад яго пяра выйшлi самабыт
ныя паэтычная творы, сабраныя ў 1978 г. у зборнiк вершаў «Зварот да слова». Аляксандр Сця
панавiч быў членам Саюза пiсьменнiкаў СССР.
А. С. Вечар шмат сiл аддаваў навукова-грамадскай дзейнасцi. Доўгi час ён займаў пасаду
старшынi Беларускага бiяхiмiчнага таварыства, быў членам навуковых саветаў па праблемах
«Фiзiялогiя i бiяхiмiя раслiнаў» i «Фотасiнтэз i фотабiялогiя», каардынатарам па комплекснай
праграмме «Бiямалекула», намеснiкам рэдактара часопiса «Весцi АН БССР», серыя бiялагiчных
навук, членам спецыялiзаванага савета па абароне доктарскiх дысертацый пры Iнстытуце экс
перыментальнай батанiкi iмя В. Ф. Купрэвiча АН БССР, членам рэдакцыйнага савета Беларускай
энцыклапедыi, рэгулярна выступаў з лекцыямi перад шырокай аўдыторыяй.
А. С. Вечар узнагароджаны ордэнам i 5 медалямi, 4 ганаровымi граматамi Вярхоўнага Савета
БССР. У 1975 г. А. С. Вечару прысвоена ганаровае званне заслужанага дзеяча навукi i тэхнiкi Бе
ларускай ССР.
Аляксандр Сцяпанавiч аставiў пасля сабе выдатную школу бiяхiмiкаў раслiн, якая працягвае
рэалiзацыю яго творчых задумак i планаў.						
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