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2 січня 2021 року мінералогічна наука зазнала 
відчутної втрати — на 88 році життя пішов від 
нас відомий український мінералог, доктор 
геолого-мінералогічних наук вальтер антон 
антонович — видатний учений у галузі за-
гальної, структурної, прикладної мінералогії, 
фізико-хімічної петрології, фізики мінералів і 
порівняльної планетології.

народився антон вальтер у харкові *, у сім’ї 
академіка антона карловича вальтера — відо-
мого фізика-теоретика, представника дуже зна-
ної харківської групи фізиків-атомників срср. 
майбутній учений виріс в інтелектуальній, ін-
телігентній і високодуховній атмосфері, яка 
вплинула на все його подальше життя. добре 
вчився, активно займався спортом, позакласо-
во вивчав англійську мову. рідною була росій-
ська, однак українську освоїв на висо кому рів-
ні. Батьки пророкували йому кар’єру фізика, 
та він вибрав геологію і закінчив геологічний 
факультет харківського державного уні вер си-
тету імені о.м. горького (нині — харківський 

національний університет імені в.н. каразі-
на). до навчання ставився відпо відально, здо-
був міцні знання з петрографії й мінералогії, 
особливо — з кристалооптики мінералів. 

Після закінчення вишу деякий час працю-
вав на далекому сході срср та сімейні обста-
вини змусили перебратися до україни. 1959 р. 
розпочав наукову кар’єру в Інституті мінераль-
них ресурсів (далі Імр, м. сімферополь). ра-
зом з іншими співробітниками зосередився на 
вивченні мінералогії октябрського та Покро-
во-киреївського масивів, кристалохімії міне-
ра лів-носіїв рідкісних металів у лужних поро-
дах Приазов’я, виявив кілька нових мінераль-
них видів для надр україни. наслідком бага - 
торічних досліджень і навчання в аспірантурі 
став захист кандидатської дисертації "мінера-
логія нефелінових порід східного Приазов’я" 
(1964). сімейні обставини знову змусили його   
переїхати до харкова, де займає посаду доцен-
та на кафедрі мінералогії і петрографії хар-
ківського університету, читає лекції з мінера-
логії і петрографії з основами кристалооптики. 

Попри захоплення геологією, фізика його 
не відпускала. Ще в Імрі, вивчаючи дикіт із 
Бахтинського флюоритового родовища, упер-
ше застосував для дослідження мінералу інф-
рачервону спектроскопію. у харкові його ува-
гу привернули можливості мессбауерівської 
спектроскопії і він першим застосував її для 
вивчення мінералів. Завдяки цьому й перей-
шов на роботу до харківського фізико-тех-
нічного інституту низьких температур (1970). 
та вже через рік на запрошення академіка Єв-
гена лазаренка переїхав до києва, щоб допо-
могти створити в Інституті геологічних наук 
лабораторію фізичних методів дослід ження мі-
нералів, яку сам і очолив (1971—1983).

новим захопленням стали вибухові метео-
ритні кратери. як мінералог, а. вальтер заціка-
вився імпактними діамантами та іншими змі-
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нами у мінералах, що утворюються внаслідок 
ударного метаморфізму. десятирічні дослід-
ження завершилися захистом докторської ди-
сертації "минералогические индикаторы удар-
ного метаморфизма, геологическое строение и 
импактные алмазы взрывных метеоритных 
кратеров украинского щита" (1980). а.а. валь-
тер був не лише відкривачем метеоритних кра-
терів в україні, його праці з вивчення метео-
ритних кратерів були піонерськими у світовій 
практиці. 

Ще раніше антон антонович зацікавився 
цеолітами закарпатських родовищ. І коли ста-
лася Чорнобильська трагедія, він запропону-
вав використовувати їх як природні сорбенти 
для ліквідації наслідків аварії. Цією й іншими 
проблемами, зокрема рудами урану, він зай-
мався у відділенні металогенії при Інституті 
геохімії і фізики мінералів, яке з 1994 р. вио-
кремилося в Інститут геохімії навколишнього 
середовища (нині — ду "Інститут геохімії нав-
колишнього середовища нан україни"), де 
антон антонович займав посади завідувача 
відділу рудних родовищ (1982—1994) і голов-
ного наукового співробітника (1994—1998). 
водночас він виконував функції наукового 
радника у держкомітеті з рідкісних, дорого-
цінних металів та дорогоцінного каміння 
(1994—1995), помічника голови державного 
комітету україни з питань науки і технологій 
(1995), співробітника державного комітету 
україни з науки, техніки та промислової полі-
тики (1995—1996). 

І знову фізика манить його. 1998 року антон 
вальтер переходить на роботу в Інститут при-
кладної фізики нан україни, стає завідувачем 
розташованого у києві відділу фізичних ме-
тодів аналізу руд. на цій посаді вчений працю-
вав понад 20 років. тепер його зацікавленням 
стали стабільні ізотопи, яких дедалі частіше  
затребує народне господарство. антон ан-
тонович вивчає мінерали, у яких можливе  
природне збагачення необхідними ізотопами 
осмію, кальцію, урану, плюмбуму. у пошуках 
моноізотопної сировини він працює на межі 
мінералогії і ядерної фізики.

Перші наукові праці а.а. вальтер опубліку-
вав у студентські роки. Його науковий доробок 
становить 330 праць. І кожна праця — це пер-

лина, завжди щось нове, піонерське, унікаль-
не. коло інтересів антона антоновича немож-
ливо визначити одним реченням. у вікіпедії 
про нього написано: "досліджує питання прик-
ладної, структурної та загальної мінералогії, 
геохімії, фізико-хімічної петрології, плането-
логії, фізики мінералів, мінералогії рідкісно-
металевих, золоторудних і нерудних родовищ 
україни. встановив новий тип геологічних 
структур в україні — викопні метеоритні кра-
тери і їх алмазоносність, новий тип корисних 
копалин — моноізотопну сировину". антон 
антонович був дуже прогресивним вченим. 
Постійно цікавився новими методами дос - 
лід ження мінеральної речовини та новими 
об’єктами дослідження, які потім зацікавлю-
вали інших дослідників. учених такого рівня 
дуже мало в україні, таких глибоких знавців 
мінералогії — не залишилося.

у повсякденному житті він був дуже скром-
ним, не гнався за почестями. всі його нагоро-
ди — це грамоти та медалі громадських органі-
зацій — медаль в.І. лучицького (2003) і медаль 
імені академіка Євгена лазаренка (2011). не 
цурався громадської роботи. Багато сил від - 
дав українському мінералогічному товариству 
(умт) з часів його створення, тривалий час 
очолював київське відділення умт, неодно-
разово його обирали віцепрезидентом, сприяв 
організації премії імені академіка Є.к. лаза - 
ренка для молодих вчених, очолював комітет  
з присудження премій. Протягом багатьох ро-
ків а.а. вальтер був членом редколегії та за-
ступником головного редактора "мінералогіч-
ного журналу. Mineralogical Journal Ukraine)". 
глибокі різнобічні знання з фізики, хімії, гео-
логії та навіть планетології робили його неза-
мінним експертом наукових рукописів, підго-
товлених на стику різних наук. 

Це була надзвичайно інтелігентна, щира, то-
вариська та доброзичлива людина, з розу мін ням  
і тонким почуттям гумору. до похило го віку він 
зберіг юнацький ентузіазм і хлоп чачу безпосе-
редність. нам дуже його не ви ста ча тиме.
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