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АЛЯКСАНДР СЯМЁНАВІЧ МАХНАЧ
(1918–2006)

(Да 100-годдзя з дня нараджэння)

8 снежня 2018 г. споўнілася 100 гадоў з дня на-
раджэння Аляксандра Сямёнавіча Махнача, выдатна-
га беларускага вучонага-геолага, акадэміка, доктара ге-
олага-мінералагічных навук, прафесара, заслужанага 
дзеяча навукі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР.

А.С. Махнач нарадзіўся на Уздзеншчыне ў в. Хатля-
ны. Яго бацькі – Сямён Акімавіч i Праскоўя Аксёнаўна –  
былі простымі сялянамі. Бацька, удзельнік iмперыя- 
лicтычнай вайны, памёр у 1919 г. Маці засталася адна з 
шасцю дзецьмі. Алесь быў малодшым.

Пасля заканчэння сямігадовай школы i навучання ў 
Miнскім педагагічным тэхнікуме i на рабфаку (ст. Не-
гарэлае) Аляксандр Сямёнавіч у 1936 г. паступіў на ге-
аграфічны факультэт Вышэйшага педагагічнага інсты-
тута ў Мінску. Падчас вучобы ў iнстытуце А.С. Махнач  
адначасова выкладаў у школе працоўнай моладзі. Краі-
не былі патрэбны настаўнікі, таму Народны камісары-
ят асветы БССР накіраваў студэнта 4-га курса А. Мах-
нача ў школу ў в. Рудня на Чэрвеншчыне. Нялёгка было 
сумяшчаць працу ў школе з завяршэннем вышэйшай адукацыі, але А.С. Махнач у чэрвені 1940 г. з адзна-
кай скончыў істытут. А восенню таго ж года ён змяніў партфель сельскага настаўніка на шынель салдата  
Чырвонай Apмii. 3 першых дзён Вялікай Айчыннай вайны i да самага яе канца Аляксандр Сямёнавіч зна-
ходзіцца на фронце, абараняючы i вызваляючы спачатку родную зямлю, затым Польшчу i Чэхаславакію, 
удзельнічае ва ўзяцці Берліна i вызваленні Прагі.

Толькі ў 1946 г. ён змог вярнуцца да мірнай працы. Пасля дэмабілізацыі А.С. Махнач працаваў у 
Міністэрстве асветы БССР i ЦК JIKCMБ. Але яго прыцягвала навука, i ў 1947 г. ён паступіў у аспірантуру 
Інстытута геалагічных навук АН БССР, вучобу ў якой праходзіў на кафедры петраграфіі асадачных па-
род Маскоўскага нафтавага інстытута iмя I.М. Губкіна пад кіраўніцтвам члена-карэспандэнта АН СССР  
Л.B. Пуставалава. У 1950 г. Аляксандр Сямёнавіч абараніў дысертацыю на вучоным савеце Маскоўскага 
нафтавага інстытута.

3 1950 г. i да апошніх дзён жыцця (2006) А.С. Махнач працаваў у Інстытуце геалагічных навук  
АН БССР, які ў 1963 г. быў перададзены ва Упраўленне геалогіі пры СМ БССР (БелНДГРІ), затым – у Ін-
стытуце гeaxiмii i геафізікі НАН Беларусі. У 1955–1989 гг. ён быў загадчыкам створанай iм літалагічнай 
лабараторыі.

Пачатак навуковай дзейнасці Аляксандра Сямёнавіча пасля аспірантуры супаў з бурным ростам тэмпаў 
геалагічных работ у Беларусі. З’яўляўся новы фактычны матэрыял. Яго трэба было паставіць на службу 
гаспадарцы, пакласці ў аснову пошукава-разведачных работ на розныя віды карысных выкапняў. Адным 
з тых, хто змог па-новаму паглядзець на суму геалагічных фактаў, пазбегнуць магічнай улады навуко-
вых аўтарытэтаў, быў А.С. Махнач. Залягаючую на крышталічным фундаменце магутную чырвонафар-
бавую тоўшчу пясчана-алеўрытавых i пясчана-гліністых парод у той час геолагі ўслед за Я.А. Апокавым,  
П.А. Туткоўскім, A.M. Жырмунскім, А.Д. Архангельскім, А.П. Kapпінскім адносілі да дэвонскай сістэмы, 
што цягнула за сабой памылковае прадстаўленне аб наяўнасці на тэрыторыі Беларусі аднаго або двух 
дэвонскіх валоў, якім адпавядае неглыбокае заляганне крышталічнага фундамента на злучэнні Балтый-
скага i Украінскага шчытоў. Апрацоўка матэрыялаў свідравання ў Мінску, Смілавічах, Оршы, Гарадку, 
Верхнядзвінску, Глуску, Пінску, паблізу Старобіна, у раёне Брэста i Кобрына дазволіла Аляксандру Ся-
мёнавічу ўпершыню пераканаўча даказаць, што на большай частцы тэрыторыі Беларусі, а таксама ў iн-
шыx раёнах Усходне-Еўрапейскай платформы (Прыбалтыка, Украіна, цэнтральныя раёны Pacii) шырока  
распаўсюджаны значна больш старажытныя дадэвонскія (у тэрміналогіі А.С. Махнача тых гадоў, эакем-
брыйскія, у цяперашні час – верхнепратэразойскія) адклады. Гэтыя даследаванні праводзіліся ў цесным 
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супрацоўніцтве з працаўнікамі вытворчых арганізацый рэспублікі, а таксама з вучонымі Ленінграда  
(Б.С. Сакалоў, Я.М. Люткевіч, Л.П. Брунс) i Украіны (П.Л. Шульга, А.У. Крашаніннікава).

Назапашваліся новыя фактычныя даныя па дамезазойскіх адкладах, на падставе якіх А.С. Махнач 
разам з А.Я. Сцефаненкам у 1951–1955 гг. выдзелілі i ахарактарызавалі ўтварэнні ніжняга i сярэдняга 
кембрыю, ардовіку, сілуру, сярэдняга i верхняга дэвону, ніжняга карбону i пермі. Галоўнай жа заслугай  
А.С. Махнача ў тыя гады было дэталёвае вывучэнне саставу i будовы асадачных, вулканагенных i вулкана-
генна-асадачных тоўшч, якiя залягаюць паміж крышталічным фундаментам i балтыйскай серыяй ніжняга 
кембрыю. Вынікам гэтай працы стала абагульняючая манаграфія А.С. Махнача «Старажытнапалеазой-
скія адклады Беларусі» (1958). Гэта праца, дапоўненая лiтолага-фацыяльным i палеагеаграфічным аналі-
зам старажытных тоўшч, з’явілася доктарскай дысертацыяй Аляксандра Сямёнавіча, якую ён абараніў  
у 1959 г. у Геалагічным інстытуце АН СССР.

А.С. Махнач унёс выдатны ўклад у вывучэнне тоўшч верхняга пратэразою i ніжняга палеазою, нафта- i 
саляносных адкладаў дэвону, вендскіх i дэвонскіх вулканічных утварэнняў, крышталічнага фундамента i 
старажытных кор выветрывання тэрыторыі Беларусі. Аляксандр Сямёнавіч разам са сваімі вучнямі i су-
працоўнікамі многія гады ўдзельнічаў у геалагічных экспедыцыях, займаўся лабараторнымі літалагічнымі, 
петралагічнымі, геахімічнымі даследаваннямі горных парод асадачнага чахла i крышталічнага фундамента 
Беларусі, аналізаваў i абагульняў вынікі ix вывучэння, складаў i рэдагаваў літолага- i фацыяльна-палеа- 
геаграфічныя, геалагічныя i іншыя карты, прымаў удзел у прагназіраванні размяшчэння ў нетрах Беларусі 
мнoгix карысных выкапняў, у тым ліку калійнай i каменнай солей, нафты, жалезных руд, даўсаніту.

Аб шырыні навуковых інтарэсаў i аб значнасці прац Аляксандра Сямёнавіча сведчыць ужо простае 
пералічэнне найбольш буйных манаграфій, напісаных з яго ўдзелам i пад яго кіраўніцтвам: «Літалогія 
i геахімія дэвонскіх адкладаў Прыпяцкага прагіну ў сувязі з іх нафтаноснасцю» (1966), «Вулканагенная 
фармацыя верхняга пратэразою (венду) Беларусі» (1970), «Геалогія СССР. Том 3. Беларуская ССР» (1971, 
1977), «Літалогія i геахімія кор выветрывання, развітых на крышталічным фундаменце Беларусі» (1973), 
«Рыфей i венд Беларусі» (1976), «Верхнедэвонская шчолачная вулканагенная фармацыя Прыпяцкай  
упадзіны» (1977), «Арганічныя пабудовы дэвону Беларусі» (1984), «Кембрый Беларусі» (1985), «Даўсаніт 
Беларусі» (1995), «Геалогія Беларусі» (2001), «Асновы геалогіі Беларусі» (2004).

Асобна неабходна спыніцца на кнізе «Геалогія Беларусі» (2001) («Асновы геалогіі Белаpyci, 2004» 
з’яўляюцца яе скарочаным варыянтам). Гэта манаграфія мае аб’ём 100 друкаваных аркушаў i змяшчае 
абагульненыя вынікі геалагічных даследаванняў тэрыторыі нашай краіны за многія гады. Аляксандру 
Сямёнавічу належыць галоўная роля ў арганізацыі абагульнення гэтага велізарнага па аб’ёме i разнастай-
нага па змесце матэрыялу, у аб’яднанні для працы надзвычай вялікай колькасці аўтараў, часам з рознымі 
пунктамі гледжання на адно i тое ж пытанне. Варта заўважыць, што А.С. Махначу ў час падрыхтоўкі кнігі 
было ўжо больш за 80 гадоў.

Аляксандр Сямёнавіч – аўтар больш за 400 навуковых публікацый, у тым ліку 30 манаграфій i кніг.
На працягу 20 гадоў А.С. Махнач працаваў па сумяшчальніцтву дацэнтам, прафесарам Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта i Мінскага педагагічнага істытута. Вялікі ўклад унесены iм у падрыхтоўку наву-
ковых геалагічных кадраў вышэйшай кваліфікацыі: больш за 30 яго вучняў сталі кандыдатамі навук, а тры 
з ix – дактарамі. Аляксандрам Сямёнавічам створана беларуская літалагічная школа.

А.С. Махнач быў не толькі вучоным, педагогам i арганізатарам навукі ў галіне геалогіі. У 1969–1973 гг. 
ён – галоўны вучоны сакратар Прэзідыума АН БССР, у 1973–1986 гг. – віцэ-прэзідэнт, першы віцэ-прэ-
зідэнт АН БССР. Ён быў дэпутатам i членам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР некалькіх скліканняў, а 
ў 1985–1990 гг. узначальваў Пастаянную камісію па навуцы i тэхніцы Вярхоўнага Савета БССР. Аб гэтым 
кірунку сваёй дзейнасці ён піша ў кнігах «Мой шлях у навуку» (1997) і «Жыццё i навука: успаміны i раз-
важанні» (2008). 

За працоўныя i баявыя заслугі А.С. Махнач узнагароджаны ордэнамі Леніна, Працоўнага Чырвонага 
Сцяга, «Знак Пашаны», Францыска Скарыны, Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяц-
це Берліна», «За вызваленне Прагі», «За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг.».

Памяць пра Аляксандра Сямёнавіча Махнача, выдатнейшага вучонага, педагога, арганізатара навукі, 
вельмі добрага чалавека жыве ў нашых сэрцах.

21–22 лістапада 2018 г. у Мінску адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя «Праблемы геалогіі 
Беларусі i сумежных тэрыторый», прысвечаная   100-годдзю з дня яго нараджэння.

Калегі, вучні, рэдкалегія
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