
PROF. DR EDUARD A. VYSOTSKY (1943–2011) – 
WSPOMNIENIE

Memories of Prof. Dr. Eduard A. Vysotsky (1943–2011)

Profesor Eduard A. Vysotsky, doktor nauk geo-
logicznych i mineralogicznych, cz onek Bia oruskiej 
Akademii Górniczej, wybitny geolog bia oruski 
i znakomity specjalista w zakresie bada  utworów 
ewaporatowych, zmar  10 maja 2011 r.

Eduard A. Vysotsky urodzi  si  13 sierpnia 
1943 r. w Witebsku. W 1965 r. uko czy  z wyró -
nieniem studia na Wydziale Geogra  i Bia oruskie-
go Uniwersytetu Pa stwowego i rozpocz  prac  
w charakterze m odszego pracownika naukowe-
go w oddziale stratygra  i i paleontologii Instytutu 
Nauk Geologicznych Ministerstwa Geologii ZSRR; 
du  rol  w jego rozwoju naukowym odegrali wte-
dy A.V. Fursenko (cz onek-korespondent Akademii 
Nauk, który by  jego kierownikiem), V.K. Golub-
tsov, S.A. Kruchek i G.I. Kedo. W latach 1967–1968 

E.A. Vysotsky by  zatrudniony w Instytucie Nauk Geologicznych jako in ynier-konstruk-
tor; uczestniczy  wtedy w badaniach osadów solono nych i wyst pie  soli potasowych 
w niecce prypeckiej, a tak e w przygotowaniu dokumentacji poziomów soli potasowych 
w powstaj cych szybach 3. Soligorskiego Kombinatu Potasowego (obecnie: 3. Zarz d OTA 
„Belaruskaliy”). W tym czasie znacz cy wp yw wywarli na niego – jako geologa i naukowca – 
wybitni bia oruscy geolodzy solni, tacy jak M.I. Lupinovich, V.Z. Kislik i D.M. Yeroshina.

W 1969 r. Eduard A. Vysotsky rozpocz  studia podyplomowe i badania pod kierunkiem 
naukowym prof. M.P. Fivega, wybitnego geologa solnego z Wszechzwi zkowego Instytutu 
Badawczego Geologii (VNIIG) w Leningradzie, a w 1971 r. obroni  rozpraw  doktorsk  
nt. geologii warstw solono nych pó nocnej cz ci niecki prypeckiej, wyja nienia warunków 
ich powstawania oraz poszukiwania ich wyst pie , uzyskuj c stopie  naukowy kandydata.

W latach 1972–1988 E.A. Vysotsky by  pracownikiem Zak adu Sta ych Surowców Mi-
neralnych Bia oruskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Geologii (BelNIGRI), pocz tko-
wo na stanowisku m odszego pracownika naukowego, a od 1973 r. – starszego pracownika 
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naukowego. Uczestniczy  wtedy w rozwi zywaniu wielu wa kich problemów dotycz cych 
geologii ewaporatów, takich jak korelacja osadów solnych i poziomów soli potasowych, 
problemy tektoniki, litologii, paleogeogra  i i mineralogenezy, a tak e bra  udzia  w oce-
nie mo liwych zasobów surowców niemetalicznych i w kompilacji map geologicznych. Na 
podstawie rekomendacji przygotowanych przez E.A. Vysotsky’ego i dwóch innych cz on-
ków zespo u (V.Z. Kislik i N.S. Petrova) wyró niono kilka perspektywicznych obszarów soli 
potasowych (Zhitkovichi, Kopatkevichi, Smolov, Drozdov, Svetlogorsk) w obr bie niecki 
prypeckiej oraz odkryto z o e soli potasowej Okriabr. Twórcza wspó praca z kolegami z Bel-
NIGRI oraz z akademikiem R.G. Garetskym zaowocowa a kilkoma wa nymi monogra  ami: 
Dewo skie formacje solono ne niecki prypeckiej (1982), Sole potasowe niecki prypeckiej 
(1984) oraz Potasono ne baseny wiata (1988). Ukazanie si  tych dzie  w bardzo znacznej 
mierze przyczyni o si  do rozwoju wiedzy nt. struktury, sk adu materialnego i warunków 
sedymentacji osadów solono nych niecki prypeckiej oraz warunków halogenezy w starych 
strefach ryftowych. Synteza licznych danych na temat basenów potasono nych na wiecie 
pozwoli a na sformu owanie g ównych prawid owo ci powstawania takich basenów w fa-
nerozoiku; wyniki tych bada  spotka y si  z olbrzymim uznaniem w ród geologów ZSRR.

W latach 1989–1993 E.A. Vysotsky pracowa  w laboratorium naukowo-badawczym 
Bia oruskiego Uniwersytetu Pa stwowego. By  wtedy zaanga owany w badania problemów 
paleogeomorfologii, paleotektoniki, analizy litofacjalnej i ropono no ci dewo skich kom-
pleksów ródpolnych i nadsolnych niecki prypeckiej. Wynikiem prowadzonych wtedy prac 
by o wyró nienie przez E.A. Vysotsky’ego wraz ze wspó autorami stref potencjalnych na-
gromadze  ropy naftowej i gazu ziemnego w ska ach w glanowo-siarczanowych i teryge-
nicznych utworów halitowych w górnych warstwach solono nych.

W 1993 r. Eduard A. Vysotsky rozpocz  prac  jako g ówny pracownik naukowy w Za-
k adzie Sta ych Surowców Mineralnych BielNIBRI, koncentruj c si  na przygotowaniu roz-
prawy umo liwiaj cej uzyskanie stopnia doktora nauk; stopie  ten uzyska  w 1997 r. na 
podstawie rozprawy Ewaporaty Bia orusi: warunki sedymentacji i litofacje. W tym te  cza-
sie razem z L.A. Demidovichem i Yu.A. Dereviankinem przygotowa  i opublikowa  podr cz-
nik dla studentów pt. Geologia i surowce mineralne Republiki Bia orusi (1996).

Od 1998 E.A. Vysotsky by  profesorem – cenionym i lubianym przez studentów – Ka-
tedry Geologii Dynamicznej Wydzia u Geologii Bia oruskiego Uniwersytetu Pa stwowe-
go, wyk adaj c przedmioty dotycz ce poszukiwania z ó  surowców, genezy z ó  surowców, 
z ó  surowców energetycznych, metali i surowców niemetalicznych, a tak e przygotowuj c 
i publikuj c podr czniki z zakresu tych (i innych) przedmiotów. W 2000 r. otrzyma  tytu  
naukowy profesora w dziedzinie geologii. czy  swoj  aktywno  pedagogiczn  z badania-
mi naukowymi – przygotowa  z kolegami i opublikowa  trzy wa kie monogra  e: Z o a soli 
potasowych Bia orusi: geologia i efektywne zarz dzanie (2003), Z o a mineralne Bia orusi 
(2004), Technologie satelitarne w geodynamice (2010), a tak e Map  zasobów mineralnych 
Republiki Bia orusi w skali 1:500 000 (2004). Dwaj jego uczniowie (T.A. Baikova i V.E. Ku-
tyrlo) uzyskali stopie  kandydata nauk geologicznych i mineralogicznych.

E.A. Vysotsky jest autorem przesz o 240 publikacji, w tym sze ciu monogra  i i sied-
miu podr czników; niektóre z tych publikacji ukaza y si  w czo owych czasopismach ZSRR 
(„Sovetskaya Geologiya”, „Geologiya nefti i gaza”, „Doklady AN SSSR”, „Bulletin of the 
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Moscow Society of Naturalists”) oraz presti owych tytu ach mi dzynarodowych (np. „In-
ternational Geological Review”, „Sedimentary Geology”). Uczestniczy  w ponad 40 projek-
tach badawczych i rozwojowych, m.in. w mi dzynarodowym projekcie INTAS-Belarus-97, 
oraz kilku bia orusko-polskich projektach po wi conych studiom ewaporatów dewo skich 
i permskich Bia orusi i Polski, pod kierownictwem naukowym akademika A.A. Makhnacha 
i prof. T.M. Peryta.

W 2006 r. E.A. Vysotsky opublikowa  ksi k  pt. Moje notatki z podró y, która opo-
wiada o jego yciu, pracy i podró ach, w tym zw aszcza o jego wizytach w polskich kopal-
niach soli (Wieliczka, Bochnia i K odawa), o jego mi o ci do rodzinnej Bia orusi. Eduard 
Vysotsky ciep o pisze o swoich przyjacio ach, kolegach i innych osobach poznanych podczas 
prowadzonych przez niego bada , spotykanych w pracy i w trakcie podró y. By  jednym 
z inicjatorów i g ównych autorów monogra  i Geolodzy i in ynierowie górniczy Bia orusi 
(2008) – oryginalnej ksi ki pami tkowej, b d cej wiadectwem jego g bokiego szacunku 
dla geologii i zajmuj cych si  ni  ludzi.

Eduard A. Vysotsky – wybitny uczony i pedagog, wietny gaw dziarz, cz owiek o wspa-
nia ej osobowo ci – pozostanie na zawsze w naszej pami ci.

R.G. Garetsky, A.A. Makhnach, V.N. Gubin, S.A. Kruchek, N.S. Petrova
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