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ПЕРЕДМОВА

Знаю Г.М.Петрова багато років: вважаю, що він є одним з “фун-
даментальних” учених, на яких тримається позиційна астрономія. 
Він плідно працює в кількох напрямках, і насамперед у проблемі 
підвищення точності визначень положень світил на меридіанних 
інструментах.

Вже в перших своїх роботах він продемонстрував неабиякі здіб-
ності астрономаекспериментатора. Григорій Матвійович виявляє 
дефекти конструкції пасажних інструментів служби часу й окуляр-
них мікрометрів меридіанних інструментів, на яких до нього прово-
дили спостереження багато астрономів, так і не помітивши цих де-
фектів. Він розробляє методику нейтралізації дефектів інструментів 
служби часу і способи нейтралізації дефектів окулярних мікромет-
рів, що  використовувалися  більш ніж на 20 пасажних інструментах 
Служби часу СРСР та багатьох меридіанних інструментах. 

Приблизно в цей же час він показує, що азимут меридіанного 
інструменту більш точно можна визначати з комбінації спостере-
жень зенітних зірок з  зірками, що кульмінують на зенітних відста-
нях приблизно ± 60°. Вважаю за необхідне підкреслити, що для та-
кого  висновку потрібно було проявити неабияку мужність, оскільки 
у всіх підручниках того часу говорилося, що для визначень азимута 
потрібно залучати близькополюсні зірки. Рекомендація Г.М.Петрова 
щодо визначень азимута використовувалися надалі на всіх пасажних 
інструментах Служби часу СРСР. Шкода тільки, що пулковські і мос-
ковські астрометристи не використовували переваг методу Петрова, 
який дає можливість на обсерваторіях з великими географічними 
широтами визначати азимут меридіанного інструменту абсолютним 
методом тільки з нічних спостережень  зенітних зірок в обох куль-
мінаціях, не звертаючись до  неточних і дуже стомлюючих спосте-
режень Полярної зірки, як це прийнято в Пулковському класичному 
методі.

У наступні роки Г.М. Петровим було розроблено п’ять конструк-
цій нових приладів для визначень власних помилок при спостере-
женнях великих планет Сонячної системи, ослаблення блиску Сон-
ця, визначення колімаційної помилки меридіанного інструменту, а 
також його елементів орієнтації  азимута по мірах і нахилу горизон-
тальної осі. Апробація цих приладів показала, що ефективність їхніх  
застосувань в 23 рази вища за попередні.   

Принципово важливе значення має і метод Г.М. Петрова визна-
чення бокового прогину  меридіанного інструменту зі спостережень 
зірок по всій дузі меридіана в близькі ночі, спочатку в положенні інс-
трументу “Схід”, а потім “Захід” і навпаки. Такі визначення прогину 
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потрібно робити  щоразу перед початком нових рядів спостережень. 
І тільки переконавшись, що величина прогину не залежить від зеніт-
ної відстані, можна бути впевненим, що стан меридіанного інстру-
менту строго відповідає теорії його використання.

Велику увагу Г.М.Петров приділяє і питанню вибору місця для 
проведення астрономічних спостережень. Він показує, що  виз-
начення положень небесних світил абсолютним методом можна 
звільнити від систематичних помилок спостереженнями на  ви-
соких географічних широтах під час полярної ночі. А визначення 
положень світил диференціальним методом краще робити в умо-
вах високогір’я. На підтвердження правильності цих висновків він 
організовує й очолює роботу трьох експедицій. Одну — на острів 
Західний Шпіцберген, де на широті 78° протягом трьох полярних 
ночей вперше в історії астрономії було отримано практично вільний 
від систематичних помилок каталог прямих сходжень 531 зірки, ви-
користаний у подальшому для створення міжнародного фундамен-
тального каталогу положень зірок FK5. А дві інші експедиції — у гори 
Закавказзя і Північного Кавказу.

Робота полярної експедиції на Шпіцбергені в 1974–77 р. була 
визнана Президією Астрономічної ради Академії наук СРСР кращою 
роботою в СРСР в 1977 р.  з астрономії. А експедиції в гори показа-
ли, що в умовах високогір’я Сонце, великі планети і зірки можна 
спостерігати з точністю приблизно в 2–3 рази більш високою, ніж у  
Миколаєві або Пулкові. Цей результат став мотивацією для установ-
лення двох меридіанних інструментів Пулковської обсерваторії на 
висоті 2100 м поблизу м. Кисловодська.

Г.М. Петров — дуже активний астрономспостерігач. Під його 
керівництвом і особистою участю було отримано три каталоги пря-
мих сходжень зірок, з яких два виконано абсолютним методом, а та-
кож багато тисяч спостережень Сонця, Місяця і великих планет Со-
нячної системи як у Миколаєві, так і в горах поблизу Кисловодська.

Г.М. Петров — кандидат і доктор фізикоматематичних наук. Він 
працює у Миколаєві більш 50 років і пройшов шлях від лаборанта до 
головного наукового співробітника. За участь у роботі по створенню 
“Нової релятивістської теорії рухів внутрішніх планет” у 1982 році 
йому було присуджено Державну премію СРСР у галузі науки. 
У 2001 році він був нагороджений орденом “За Заслуги” III ступеня. 

З великою повагою я ставлюсь і до громадської роботи Григорія 
Матвійовича Петрова. Вважаю, що він уособлює людину, яка може 
бути прикладом служіння науці. 

Бажаю Григорію Матвійовичу доброго здоров’я  і  подальших 
успіхів у науковій діяльності, де він продовжує  діяти і нині. 

Директор НДІ “Миколаївська астро-
номічна обсерваторія”, доктор фізико-
математичних наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України

       Г.І Пінігін
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I. ТЕРНИСТА МОЛОДIСТЬ

Народився 30 листопада 1924 року в селі Каніж Новомир-
городського району Кіровоградської області в родині україн-
ського селянина Матвія Петрова і його дружини Параски.

Село Каніж, як на мій погляд, можна віднести до числа сіл 
з непересічною історією, і я дозволю собі дещо тут розповісти 
про долю його мешканців, у тому числі і моїх рідних. Каніж 
розташований на території колишньої “Нової Сербії”. Тепер 
це територія Новомиргородського району і міста Кіровогра-
да. Тут у 1751 р. розташувався гусарський полк — 4 тис. вихід-
ців із Чорногорії на чолі з полковником Хорватом. А в 1752 
році розмістились ще два гусарські полки, укомплектовані в 
основному вихідцями із Сербії і Молдови. Для оборони ці вій-
ська збудували фортецю імені святої Єлисавети, навколо якої 
утворилося велике поселення — теперішній Кіровоград. Села, 
крім своїх сербських назв, називалися ще і ротами. Село Каніж 
називають селяни ще і в наш час Десятою ротою, а сусіднє 
село Панчеве — Дев’ятою.

Селяни цих сіл не знали кріпацтва. Вони зберігали дух 
вольності протягом століть і, коли в 1918 році на Україну при-
йшли німці,  у травні повстали проти них.

Керівниками повстання були “більшовики”, які попере-
дили селян, що спалять їм хати, якщо вони не візмуть участі в 
повстанні.

Ходила проти німців з граблями і моя майбутня мати, тоді 
вже засватана, але ще не заміжня. У сусідньому селі Панчевому 
вони напали на німців, убили кількох солдатів і захопили їхніх 
коней.

Німці швидко прийшли до тями і вчинили шалений опір. 
Під кулеметним і гарматним вогнем тікали наші хлопці та 
дівчата назад у Каніж. Всі дорослі чоловіки поховалися в нав-
колишніх селах. Але карателі не приходили. Дні спливали, а 
карателі все не приходили. Поступово чоловіки стали повер-
татися додому. Життя нормалізувалось.

І ось, якраз у неділю, коли мої батьки вінчались у церкві, 
німці оточили село і почали його захоплювати. Всіх, хто по-
падався їм під руку, вони одразу ж вбивали без суду і слідства. 
Оточили церкву, дочекалися закінчення вінчання (а вінчали-
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ся три пари). Виставили всіх чоловіків у шеренгу. Відрахували 
кожного десятого і тут же на території церкви розстріляли. 
Сільського вчителя, який посмів протестувати, також розстрі-
ляли. Взяли попа і повели його вздовж шеренги, вимагаючи, 
щоб він виказав більшовиків. Але попа тількино прислали з 
Росії замість померлого, і він своїх парафіян ще не знав. Піп 
пройшов уздовж шеренги і ні на кого не вказав. Тоді офіцер 
приставив йому до ребер пістолета і повів попа знову. З пере-
ляку піп почав вказувати на кого попало.

Німці побачили, що користі з цього не буде. Відпустили 
всіх і почали розслідування.

Організатори походу на Панчеве в Каніж не повернулися, 
і німці їх не спіймали. Постраждали, як це часто буває, зовсім 
невинні люди. Село розкололося на симпатиків більшовиків і 
антипатиків. Почалися взаємні вбивства. Більшовики вбили і 
мого діда по матері Олексія Фокшу. Дід був писарем у сільскій 
управі, і вони думали, що дід склав список більшовиків і пере-
дав його німцям.

Другий мій дід, Дементій Петров, радив своєму сватові, 
щоб він зважив на погрози більшовиків і покинув село на кіль-
ка місяців, мовляв, пристрасті уляжуться, і тоді повернешся. 
Але дід Олексій сказав, що нікуди він не поїде, поклявся, що 
списку більшовиків він не складав і не знає, хто це зробив. А 
якщо його хочуть вбити, то хай вбивають, бо нічого на цій 
землі без волі божої не відбувається.

Четверо ватажків повстання зайшли в дідову хату і на очах 
рідної матері діда, його дружини і дітей (а їх у діда було десять) 
почали його катувати, вимагаючи грошей. Коли ж моя пра-
бабуся кинулася на захист свого вмираючого сина і закрила 
його своїм тілом, то п’яний кат шаблею відсік їй голову. Вбивці 
забрали із скрині все більшменш коштовне, в тому числі 12 
сувоїв лляного полотна, один із яких кинули моїй бабусі, щоб 
було в чому поховати вбитих. Коли тіло обмили, то на ньому 
було видно 16 штикових ран.

Про це звіряче вбивство розповіла нам дочка діда, наша 
тітка Христина, якій тоді було 14 років, і все це вона бачила 
на власні очі. Прізвища катів мені сказали тільки після їхньої 
смерті, і від безсилля, що немає можливості помститись, я пла-
чу навіть і тепер і проклинаю цих мерзенних вбивць.

Сильних вражень, які формували мене як людину, в жит-
ті було немало. Розповім тут ще про одне таке. В 1919 році 
мого батька призвали до Червоної армії, і служив він у Росії, 
біля Саратова. Тут він тяжко захворів на висипний тиф і після 
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видужання приїхав на поправку до своєї дружини. Після того, 
як батько трохи ожив, повезли вони до млина в сусіднє село 
два мішки пшениці. Дорога йшла через яр, і коли вони поча-
ли спускатися вниз, батько побачив групу озброєних людей, 
які грілися біля вогнища внизу. То були люди, яких радянська 
влада називала “бандитами”. Батько був у війсковому одязі і 
розумів, що пощади йому не буде. Він зупинив воза, попорсав-
ся біля нього, удав, ніби щось полагодив, і пішов назад, а мати 
поїхала далі. Коли вона порівнялась із вогнищем, то четверо 
“бандитів” сіли на коней і поїхали. Вже по той бік яру мати по-
бачила, що батько біжить до левади, а вершники його доганя-
ють. Проїхавши ще якусь відстань, вона зрозуміла, що батька 
доженуть і можуть вбити. Не думаючи про те, що і її можуть 
вбити, вона повернула коней і, майже втративши від хвилю-
вання розум, кинулась виручати свого чоловіка. 

Коли коні влетіли в яр, то мати побачила голого батька, 
який біля вогнища читав свою передсмертну молитву (батько 
був дуже віруючою людиною). Зі сльозами на очах вона кину-
лась до ніг ватажка, обхопила його ноги, і цілуючи запилені 
чоботи, молила і благала: “Ми ж не більшовики. Мого чоловіка 
силою забрали до війська. Він же невинний.” 

Мабуть, це розпачливе благання зовсім молодої жіночки, 
практично ще підлітка, її відважний захист свого молодесень-
кого чоловіка і поведінка батька, який з молитвою до Бога 
прощався з цим світом, розтопили щось у зачерествілій душі 
ватажка. Він вилаявся і звелів дати батькові 20 ударів шомпо-
лом.

Під кінець екзекуції до вогнища підскакав вартовий на 
коні і сказав, що до яру прямують четверо червоноармійців. 
Ватажок скочив на коня, і всі вони поїхали зустрічати черво-
ноармійців.

Від побоїв батько втратив свідомість, і його закривавлене 
тіло лежало на землі. Мати моя не була наділена природою ве-
ликою силою. Тоненька і невисокого зросту, намагалася вона 
витягти свого чоловіка на воза. Але закривавлене тіло висли-
зало з її рук. З великим трудом їй таки вдалося витягти батька 
на воза, і вона повезла його в своє село. По дорозі вони проїха-
ли повз чотирьох голих розтріляних чоловіків. Ватажок цих 
червоноармійців вже не пожалів.

Тільки на третій день свідомість повернулась до батька і 
він став видужувати. Він дуже шанував свою дружину, і я ніколи 
не чув від нього злого слова на адресу матері.
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Пройшло багато часу, вже і мами давно нема, а я часто 
бачу свою ще зовсім молоденьку матір, яка стоїть на возі, 
розхристана і розпатлана, і вся в сльозах несамовито жене 
коней через безлюдний степ. Летить рятувати, навіть не за-
думуючись, що, може, поспішає до своєї власної смерті. Мамо, 
матусю, я тебе обожнюю.

Із свого сільского життя я добре пам’ятаю нашу хату і всі 
будівлі на подвір’ї. Особливо клуню з пахучим сіном і конюш-
ню, між іншим, гарно вибілену мамою. Через одну хату стояла 
криниця з коритом для напування коней, куди кожного дня я 
приганяв нашого коня. Кінь був розумний. Він нахиляв свою 
шию і я, хапаючись за гриву, по його коліну видряпувався 
на спину. Добре пам’ятаю ще і часті “екзамени”, які вчиняли 
наді мною дядькиколгоспники. (Батько вступив у колгосп, і 
в нашій конюшні тепер стояли колгоспні коні). Попихкуючи 
цигарками, вони кликали мене до себе і веліли рахувати до ти-
сячі. Як кожна сільска дітина в ті часи, я не смів відмовитись і 
дуже старався. Було мені тоді 5 років, вони дивувалися:”Ти бач! 
Не зробив жодної помилки. Що там не говори, а куркульська 
дитина зостанеться куркулем.” Батько не був розкуркуленим. 
Розкуркулені були обидві мої баби (діда Олексія вбили ще в 
1918 р., а дід Дементій Петров помер в 1921 році). 

На шостому році мого життя наша родина: батько, мати, 
три сестри і я — переїхала в місто Кіровоград, де батько по-
чав і в подальшому все життя продовжував працювати в артілі 
“Харчопродукт.” Артіль була дуже велика. До її складу входили 
олійня, крупорушка, цукерковий цех, пряничний цех, а та-
кож інші цехи, в тому числі навіть і оцетний. Батько був дуже 
старанним працівником. З ним рахувалися, в результаті чого 
наша сім’я завжди була забезпечена артільськими продуктами 
харчування.

В 1932 році я пішов до школи і у віці 16,5 року зустрів Ве-
лику Вітчизняну війну. На той час я встиг закінчити 9 класів 
середньої школи № 12.

В шкільні роки я дуже багато читав художніх творів і 
творів на історичну тематику. Уважно слідкував за міжнарод-
ним життям. Навіть знав все про захват італійцями Абіссінії і 
про громадянську війну в Іспанії. Любив історію і географію. 
Мав чітке уявлення про економічний і військовий потенціал 
Німеччини, Англії, США, Японії та інших країн. Добре знав, що 
під час Першої світової війни Російська імперія не змогла по-
долати німців, які протиставили їй усього лише третину своїх 
військ, до того ще і далеко не кращих. Тому я, на відміну від 
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багатьох інших, слухав “Звернення” Молотова до радянського 
народу з великою тривогою. 22 червня я, як і переважна час-
тина радянських школярів, вихованих у патріотичному дусі, 
вирішив боротись і добровільно вступив до Кіровоградського 
винищувального батальйону.

Наш батальйон розташувався на території другого відді-
лення Кіровоградської міліції. На чергування ми приходили 
до батальйону через день. Озброєні гвинтівками, ми ходили 
по вулицях і слідкували за затемненням вікон і таке інше. 
Пройшло кілька днів, і в небі над Кіровоградом з’явилися пер-
ші німецьки літаки. По команді: “Целься! Выстрел!” ми залпом 
стріляли, але так і не збили жодного літака. Справа в тому, що 
наш командир мабуть не знав, що в залежності від висоти 
польоту літака треба прицілюватись з дуже великим виперед-
женням. Додумався до цього я тільки через кілька місяців і від 
досади ледь не заплакав. 

Після стрілянини командир вимагав від нас, щоб ми зда-
вали йому стріляні гільзи, мотивуючи це словами: “А может ты 
боевой патрон передашь врагам.” Отака довіра була в ті часи, і 
ми мусили шукати свої гільзи в густій траві.

З кожним днем інтенсивність бомбардувань наростала, 
і мати забрала з собою корову, яка у нас завжди була (аж поки 
Хрущов не заборонив), старшу сестру Раю і найменшу сестру 
Аню і разом з ними пішла в рідне село Каніж. У місті продовжу-
вав працювати батько, середня сестра Саша (медсестра) і я.

Другого серпня 1941 року я і Саша були вдома, коли до 
нас зайшов наш двоюрідний дядько Микола Неживенко. Він 
був червоноармійцем, і його військова частина проходила 
через Кіровоград. Дядько мав жінкуєврейку і двох дітей. Він 
спитав: “Де моя Ліза?” Cестра сказала, що Ліза з дітьми евакую-
валася разом з госпіталем, в якому вона служила.

Від дядька ми дізналися, що німці вже захопили Новомир-
город і наближаються до Кіровограда. Коли ж я показав йому 
газету за 1 серпня, де було написано, що бої ведуться в напрям-
ку на Житомир, то він лише сумно усміхнувся, попрощався з 
нами і пішов доганяти свою частину.

Стривожений, я вибіг на вулицю і побіг в мій батальйон. 
Але там уже нікого не було. Вікна і двері розчинені, і жодної 
живої душі. Я і зараз не можу простити тих моїх начальників, 
що зрадили підлітка, який довірив їм своє життя.

Коли я вертався додому, паніка на вулицях була вже в пов-
ному розпалі. Влади не було. Багато хто вантажив свої речі на 
вози і поспішав виїхати з міста. Переважна більшість серед 
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них були євреї, які із листівок, скинутих з німецьких літаків, 
знали, що німці воюють тільки з більшовиками і євреями і 
пощади їм не буде. Інші люди розбирали магазини, склади і 
підприємства. Коли я прийшов додому і розповів про все це 
сестрі, то вона сказала: “А що ж ти стоїш? Йди і принеси нам 
щонебудь.” Я був хлопчина міцної статури. В школі займався 
гімнастикою, баскетболом і навіть боксом і приніс додому 
мішок борошна. Під вечір прийшов із своєї артілі і батько. Він 
приніс півмішка цукерок і пряників.

Ми почали радитись. Батько сказав, що він не знає, що 
краще, і оскільки ми вже не малі, то і “вирішуйте самі.” А він 
матір і сестер не покине і тікати нікуди не буде.

Я і Саша були комсомольцями, а я ще добровільно взяв 
проти німців зброю. Тому ми зібрали свої речі і вирішили 
вранці йти за Дніпро.

З серпня над Кіровоградом йшов рясний дощ. Ми попро-
щались з батьком і пішли на схід. За містом ми пристроїлись 
до групки червоноармійців, які скоро нас відігнали. Старший 
сержант кричав: “Какого черта вы за нами увязались? Через 5 
км нас всех убьют! А вам чего погибать?”

Ми відстали від них. А дощ ллє і ллє, наш чорнозем пере-
творився на болото. Ноги роз’їжджаються, і йти дуже важко. 
Дійшли ми до села Завадівки і знемоглись. Чужий дядько, який 
стояв біля воріт свого дому, сказав нам: “Куди це ви, діти, йдете 
під дощем? Ідіть до мене, переждете дощ і тоді підете далі.” Ми 
зайшли до нього. Нас нагодували. А дощ йшов до ночі.

Вранці я прокинувся, і хазяїн сказав, що німці вже в селі. 
Я підійшов до воріт і побачив чотирьох молодих солдатів з 
закатаними рукавами і автоматами в руках. Вони пройшли 
мимо, навіть не глянувши в мій бік, що мене дуже образило, і я 
подумав: “Шкода, що в мене нема гранати. Я б вам показав, що 
нас варто остерігатись.”

У цей же день ми повернулися до Кіровограда і по дорозі 
бачили, як німці збили наш бомбардувальник. Сестра плаче, а 
я від горя і безсилля був готовий вити.

Через 3 дні повернулися до Кіровограда і мати з сестра-
ми. 

Німці відразу показали свої зуби. На парканах понакле-
ювали листівки, в яких попереджали, що будуть нас розстрі-
лювати за найменшу провину. В переліку провин була і одна 
хороша: за брехливий донос — смерть донощику. 

На базарі встановили три шибениці, а взимку вішали ще 
і на стовпах колишньої трамвайної колії. При цьому мішків 
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на голову не надівали, і на лютому морозі мокроти із носа 
і рота повішаного замерзали і звішувались вниз льодовими 
струмочками. Страх та й годі! За що людину було повішено, 
ніхто не знав. Хіба що на трупі повішеного висіла дощечка з 
написом: “Бандит”.

Євреїв німці вбили ще наприкінці вересня чи початку 
жовтня. Тепер я вже точно не пам’ятаю. Стало ясно, що рано 
чи пізно така сама доля жде і нас.

А нашою вулицею (Преображенська), яка виходить на 
шлях до Кривого Рога, і вдень і вночі йдуть і йдуть німецькі 
війська. Одного дня я нарахував тільки танків більше сотні. 
(Коли наші відступали, то я бачив тільки дві невеличкі танкет-
ки). Німців було так багато, і в їхніх руках була така могутня 
техніка, що в душі згасала найменша надія на можливість на-
шої перемоги над фашистами.

Надія на те, що німці всетаки будуть переможені, 
з’явилася і зміцніла у мене після того, як німці і японці в грудні  
1941 року оголосили війну Сполученим Штатам Америки. Із 
шкільного курсу географії я знав, що економіка США перева-
жала економіку Німеччини і Японії в кілька разів. Було дуже 
жаль, що за цей час німці встигнуть нас знищити.

В кіровоградських школах навчались тільки діти 1–4х 
класів. А всі інші, починаючи з 14 років, повинні були працю-
вати.

Батько пристроїв мене в своїй артілі нічним сторожем 
олійні. Соняшникового насіння не було, олії не було, по вули-
цях через комендантську годину, крім німців, ніхто не ходив. 
У тому числі і злодії не ходили.

Приблизно в середині жовтня я зайшов до приміщення 
бібліотеки колишнього Палацу піонерів. Там хазяйнували ні-
мецькі солдати. Вони готували собі їжу, спалюючи наші книж-
ки. Я попросив дозволу взяти собі і відніс у свою сторожку 
дуже багато цікавих книжок, які і читав ночами аж до 2 липня 
1942 року. 

У цей день німці зробили облаву. Всіх затриманих пере-
писали і в їхніх паспортах поставили жирний штемпель зі 
словами “Nach Reich 4. Juli,” що означає “В імперію 4 липня.” 
При цьому попередили, що коли 4 липня хтось на залізнич-
ний вокзал не прийде, то він і його родина дуже пошкодують, і 
щоб з собою кожний взяв харчів на чотири дні.

Вранці 4 липня зібралася вся моя рідня. По радіоточці 
звучать веселі марші. Якраз того дня німці захопили Севасто-



14 Біобібліографія вчених МАО МОН України

поль і швидко просувалися на схід у бік Волги і Кавказу. Німці 
радіють. А ми всі плачемо.

Посадили нас у товарні вагони по 20–30 чоловік у кож-
ний і повезли. Плачуть всі, від’їжджаючі і проводжаючі. Плаче 
і мій батько. Ні до, ні після цього я жодного разу не бачив, щоб 
він плакав. Ця страшна картина міцно закарбувалася в моїй 
свідомості. З того часу пройшло вже багато років, а я дуже ви-
разно бачу цей розпачливий плач.

Дверей вагонів німці не закривали і, щоб ми могли справ-
ляти свої нужди, періодично зупиняли поїзд у рідких переліс-
ках. Ніхто нікуди не втікав, бо і туди, куди ти втечеш, також 
прийдуть німці і розправляться з тобою. Надії на порятунок 
не було. Така надія появилась тільки в 1943–44 рр., коли стало 
ясно, що німці будуть переможені. 

У БрестЛитовську повели нас в лазню, зробили дезін-
фекцію нашого одягу і дали по тарілці супу. Суп дали ще тіль-
ки один раз. А везли цілий тиждень, а може й більше, тепер я 
вже точно сказати не можу, і привезли в якийсь розподільчий 
табір поблизу ФранкфуртанаМайні. Що це за табір, я розди-
витися не встиг, бо підійшов якийсь німець і запропонував ро-
боту на гумовій фабриці. Я і товариші по залізничному вагону 
погодились і пішли з ним до пасажирського поїзда.

Приїхали ми в місто ГанаунаМайні. Це за 19 км від 
ФранкфуртанаМайні. Фабрика називалась “Дунлоп.” На ній 
вироблялися гумові камери і скати для велосипедів, мотоцик-
лів, автомобілів, літаків і навіть колеса для танків. Біля фабрич-
ної стіни знаходився табір для іноземних робітників, обгород-
жений колючим дротом.

Нас розмістили в дерев’яному бараці з 5 кімнат і туалетної 
кімнати. По центру кожної кімнати був розташований дов-
гий стіл, ліворуч і праворуч від якого стояло по 6 двоярусних 
дерев’яних ліжок. А всього 24 ліжка. Видали нам матраци і по-
душки, набиті сосновими cтружками, і тонкі ковдри. Перепи-
сали всіх, видали продуктову картку, присвоїли табірні номе-
ри. Мені випав номер 137. При цьому перекрутили прізвище з 
Петрова на Пертрова, з яким я і прожив у цьому таборі майже 
3 роки. В 1942–43 рр. табір мав власну назву “Arbeitslager 
Birkenheim HanauamМein”, що значало трудовий табір “Бе-
резова домівка в місті ГанаунаМайні.” В наступні роки така 
назва вже не вживалася. 

Від своїх ми дізналися, що французи вільно заходять і ви-
ходять із табору і їх годують окремо від нас. Нас же із табору не 
випускають. Більш того, ведуть на роботу і приводять з роботи 
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під конвоєм. А раціон добовий такий: на сніданок 300 грамів 
хлібоподібної маси і 20 грамів маргарину; на обід — 4 неве-
ликі картоплини в мундирі і столова ложка вареної брукви; 
на вечерю — тарілка рідкого супу, в якому “крупинка за кру-
пинкою ганяються”. І так без найменших змін було протягом 
1942–1945 рр.

Фабрика працювала в три зміни. Перша зміна — з 6ї до 
14ї год., друга — з 14ї до 22ї і третя — з 22ї до 6ї год. ранку. 
Першу зміну фабричні поліцаї піднімають о 5й годині ранку 
криком “Aufstehen!” Всі швидко вмиваються, йдуть до віконця 
кухні і забирають свою порцію хліба з маргарином, швидко 
з’їдають і після крику “Raus!” вибігають із бараку і стають у 
шеренгу. Хто не встигає, того підганяють ударами ніг. Поліцаї 
роблять перекличку і ведуть всіх до фабричної прохідної, де 
нас вже чекають німецькі робітники і розбирають до своїх 
цехів.

Якщо тобі треба до туалету, то німецький робітник тебе 
туди відводив, чекав і знову приводив назад. Отак не спускали 
з нас ока весь 1942 рік. А потім, чи їм набридла така метуш-
ня, чи вони одержали якусь вказівку, в фабричній стіні було 
пробито ворота, через які ми прямо із табору потрапляли на 
фабричне подвір’я вже без супроводу поліцаїв. Туалетами ми 
користались також вже без супроводу німців. 

Мене направили на роботу до цеху, який виробляв скати 
для літаків різних призначень, а також для одного типу трак-
тора. Спочатку я працював у парі з старим німцем. Ми наріза-
ли протектори для скатів. Німець бачив, що від голоду я майже 
втрачаю свідомість і, щоб ніхто не бачив, зоставляв у своєму 
посуді трохи їжі, показував мені пальцем, а сам йшов до туале-
ту. Якби він цього не робив, то, може, я і не витримав би. 

Обличчя цього німця і всю його незгарбну постать я бачу 
перед своїми очима завжди і молю Бога, щоб Він все це зара-
хував йому. Щодо інших, то переважна більшість німців стави-
лась до нас вороже.

Через пару місяців я отримав першого листа від батьків. 
Вони вже знали, що нас тут морять голодом і тримають за 
колючим дротом. Справа в тому, що перед виїздом до Німеч-
чини ми домовились, що коли в моїх листах я буду передавати 
привіт дідові, то це означатиме, що мені дуже голодно, а коли 
буде привіт дідові Степану, то немає і свободи. Оскільки живо-
го діда в мене не було, то привіт дідові Степану означав дуже 
сумну звістку. Привіт дідові Степану я передав уже в першому 
своєму листі.
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 Перша велика дуже радісна звістка прийшла до нас 
від французьких війсковополонених, табір яких тількино 
з’явився поряд з нашим. Французи дуже раділи, вони обіймали 
нас і намагалися щось дати — сигарети, хліба або ще щось.

Слід зазначити, що німці годували французів непогано. А 
їхні офіцери навіть не працювали. 

Скоро і німці визнали свою поразку під Сталінградом, і в 
цехах фабрики протягом трьох діб із радіорепродукторів зву-
чали тільки траурні мелодії. 

Чим гірше німцям ставало на фронтах, тим кращим ста-
вало ставлення їхнє до нас. В 1943 році німці дозволили при-
силати нам з України поштові посилки вагою до 200 грамів. 
Я вже писав, що мій батько працював в артілі “Харчопродукт,” 
у звязку з чим він мав можливість і мені щось прислати. Я про-
тягом 1943 р. майже регулярно одержував малесенькі поси-
лочки, заповнені пшоном. Уявляю собі, скільки сліз проливала 
моя мати, заповнюючи ці маленькі мішечки. Але це була дуже 
велика допомога. А таких, як я, в таборі було дуже мало. Це 
пояснювалося, мабуть, тим, що більшість в’язнів табору були 
селяни, сім’ї яких у своїх селах навіть і не знали про таку мож-
ливість.

Влітку 1943 року нас вперше вивели на прогулянку за 
межі табору. Двадцять чоловік у супроводі поліцая пройшлися 
вулицями міста, зайшли в бар і випили по одному літру ерзац-
пива. По дорозі назад поліцай примусив нас співати пісню, 
і ми заспівали маршову пісню “Броня крепка, и танки наши 
быстры, и наши люди мужества полны...” Поліцай нічого не 
розумів. Він йшов поряд і з веселою усмішкою покрикував: 
раздва, раздва.

Під кінець року нас уже випускали із табору кожної неділі, 
але кожен із нас мусив мати на грудях знак з написом “ost”. 
Німці вже розуміли, що війну вони програли і за злочини до-
ведеться відповідати.

У 1943 році розпочались більшменш регулярні нальоти 
англоамериканської авіації. Ганау було невеликим містечком 
— всього близько 50 тисяч мешканців, і літаки його обминали. 
А от ФранкфуртунаМайні перепадалотаки добре. Заграву 
величезних пожеж добре було видно навіть на відстані 19 км.

Потужність нальотів весь час наростала. Сотні важких 
бомбардувальників знищували все підряд. Всі великі міста 
були зруйновані вщент. Настав час і малих міст. 12 грудня 
1944 року над Ганау з’явилися сотні важких чотиримоторних 
бомбардувальників. Вони летіли на висоті 9 тис. метрів. Літаки 
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були практично недосяжні для зенітних батарей, оскільки у 
німців було мало гармат, спроможних закинути свої снаряди 
на таку велику висоту. 

Рев тисяч моторів заповнив повітря, вібрували навіть 
наші внутрішні органи. Ми не боялися і готові були загинути, 
аби тільки німцям дісталось якмога більше. Багато хто нашіп-
тував слова: “ Дайте їм. Дайте сповна.” 

Пекло вирувало довго, і раптом затихло. Наші бомбо-
сховища були міцні. Тільки важка бомба могла пробити 
перекриття, що і трапилось у двох місцях, де ховалися наші 
бідні жінки. Майже всі ми уціліли і, коли вийшли із сховищ, то 
побачили, що міста вже нема. Була суцільна руїна з великою 
кількістю пожеж. 

Фабрика знаходилася на околиці міста і постраждала 
значно менше. Зруйновано було практично всі цехи за ви-
нятком енергетичних, і всі робітники почали працювати на 
відбудовних роботах.

19 березня 1945 року відбувся ще один наліт бомбарду-
вальників. Цього разу вони підняли в повітря руїну і ще раз 
кинули її на землю.

Американські війска підійшли до Ганау, і снаряди їхніх 
гармат почали пролітати над табором. Стало ясно, що дуже 
скоро американці прийдуть. Ми боялись, що німці спробують 
нас знищити, і вирішили втекти із табору, який на той час вже 
практично німцями не охоронявся.

20 березня я, Іван Вовченко із села Компаніївки Кіро-
воградської області, Михайло Бережний та Борис (прізвища 
його я вже не пам’ятаю) із Джанкойського району Кримської 
області сховалися в лісі і пробули там три доби без їжі. Більше 
витримати ми вже не могли і підійшли до глухого села, де нас 
і затримала сільська самооборона. Бургомістру села я сказав, 
а на той час я практично вільно говорив німецькою мовою, 
що ми працювали в Франкфурті, і німці сказали нам, щоб ми 
йшли працювати на схід. Якщо в селі є для нас робота, то ми 
готові її виконувати.

Тепер я розумію, що бургомістр, може, нам і не повірив, 
але знав, що за свою жорстокість йому доведеться відповідати. 
Бо, щоб урятувати свою шкуру, його видадуть свої ж односель-
ці. Він сам нагодував нас, зоставив Бориса і дозволив нам пе-
реночувати.

На другий день у сусідньому селі Михайло зостався пра-
цювати в одного селянина, а ще в сусідньому у мельника зос-
тався й Іван. Мене селяни брати не хотіли, бо я на селянській 
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роботі не розумівся. Зостався я без товаришів, і мене охопив 
відчай. Я забрав у Івана ковдру і пішов із села. Дорогою поба-
чив одного зовсім старого німця, який складав гній на купу. 
Я запропонував йому свої послуги, але він відмовився. Тоді я 
сказав, що буду працювати тільки за їжу і платити мені нічого 
не треба, і що я зостався один і не знаю, куди мені податися. Ні-
мець подумав і сказав, що порадиться зі своєю жінкою. Вийш-
ла стара згорблена жінка, подивилась на мене і сказала своєму 
чоловікові: “Візьми його. Він такий молоденький”. 

Ці старі німці ставилися до мене нормально. Ми їли за 
одним столом, і давали вони мені їжі майже вдвоє більше, ніж 
собі. Але я був такий виголоднілий, що з’їв би набагато біль-
ше. 

Минуло приблизно днів десять, і я почув розпачливий 
крик на вулиці: “Шварцен!”, що означало “чорні”. Я зрозумів, 
що німці бачили американських солдатів — негрів. Словами 
важко передати радість, яка охопила мене. Я таки вижив, ви-
жив, вижив!

Я побіг до Івана, і ми вийшли на асфальтову дорогу неда-
леко від села. Дорогою рухались американські війська, і ми з 
Іваном пішли в Ганау. Там уже кілька днів хазяйнували наші 
хлопці. Вони розкрили залiзничні вагони двох поїздів з по-
силками Міжнародного Червоного Хреста для військовопо-
лонених західних країн, які застрягли на розбитому вокзалі 
Ганау, і все, що там було, перенесли в табір. В посилках для 
офіцерів було багато різноманітної високоякісної їжі. Були 
навіть пляшки з ромом і шоколад.

Американці дуже привітно ставилися до всіх в’язнів ні-
мецьких таборів. Жодних переваг перед нами не мали ні 
поляки, ні італійці, які з’явились у нашому таборі наприкінці 
1943 року після висадки американців в Італії.

До роботи нас не притягували і не обмежували при видачі 
продуктів. У нас тепер було все. Ми могли навіть допомагати 
їжею тим німцям, які це робили  свого часу для нас. А німці ду-
же бідували.

У середині травня 1945 року нас всіх зібрали на подвір’ї 
табору, і перед нами виступили якась старенька англійська 
леді і радянський офіцер. Леді входила до якогось міжна-
родного комітету по забезпеченню функціонування таких 
таборів, як наш. Вона сказала, що нас визволили війська союз-
ників, і відтепер ми вільні і можемо вибирати місце для свого 
життя. Хто захоче повернутись до Радянського Союзу, тому 
союзники допоможуть це зробити. А хто захоче жити в Англії, 
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Канаді, Аргентині або Австралії, то союзники і його працевла-
штують у цих країнах.

Після леді виступив радянський офіцер. Своєю білогвар-
дійською формою (в погонах) він викликав у нас якусь на-
стороженість і недовіру. Офіцер був розумною людиною. Він 
говорив недовго, і основний зміст промови полягав у тому, що 
наша Батьківщина лежить у руїнах. Вона кличе дітей своїх, в 
тому числі й примусово вивезених до Німеччини, допомогти 
їй відродитись. Багато хто плакав... Йому сказали: “Своїм тру-
дом ми, хоч і недобровільно, допомагали фашистам. І в таборі 
ходять чутки, що всі ми потрапимо знову до трудових таборів. 
Тільки тепер вони будуть уже радянські”. Офіцер відповів: 
“Хто працював примусово, нехай спокійно повертається”. 
А хто добровільно співпрацював з фашистами, то він такому 
повертатися не радить. 

Такі відверті слова вселяли певну надію. І ми з товариша-
ми вирішили повертатись. Якщо потрапимо знову за колючий 
дріт, то колись нас всетаки випустять.

Наприкінці травня американці подали свої “студебекке-
ри” в табір і відвезли нас на залізницю, де ми сіли в товарні ва-
гони і рушили на схід. На душі було тривожно і весело. І колеса 
тепер вже ритмічно не вибивали: “На смерть, на смерть,” як це 
було в 1942 році по дорозі в Німеччину.

 Ми приїхали в радянську зону окупації в місто Магдебург. 
Тут нас розсортували. Жінок і старих чоловіків посадили на 
вантажні автомобілі і повезли далі. А всім чоловікам звеліли 
віддати зброю. Я теж віддав свій пістолет, який знайшов у 
воронці від бомби. Якийсь німець його викинув. Після цього 
нас вивели на автостраду Магдебург–Берлін і наказали йти в 
якийсь табір. 

Не пройшли ми і кілометра, як колона розпалась. Переоб-
тяжені валізами, хлопці почали зупинятись і викидати менш 
цінні речі. В один із таких моментів ми викинули все, крім 
консервів, цукру, тютюну, сигарет і вирішили в табір не йти, а 
пробиватись прямо на Батьківщину. Нас було четверо. До Іва-
на Вовченка з Кіровоградської області і Бориса з Криму, з яки-
ми я втікав з табору в березні, приєднався ще Федя із Донбасу, 
старший за нас років на 10, прізвища якого вже не пам’ятаю.

Не маючи практично речей, ми швидко відірвалися від гур-
ту, і нас підібрала радянська вантажна машина, водіїв якої ми 
пригостили американськими сигаретами. Цим автомобілем 
ми доїхали майже до Потсдама. Солдати поїхали в свою вій-
ськову частину, а ми попрямували в Потсдам, куди і прийшли, 
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коли вже стемніло. У німецького залізничника я дізнався, який 
залізничний поїзд з репараційним майном відправляється в 
Радянський Союз найближчим часом. Німець показав на поїзд 
із платформ, на яких стояли демонтовані фабричні верстати, 
і сказав, що цей поїзд відправиться в Росію через 1,5 години. 
Ми розташувались між верстатами так, щоб нас не було видно, 
і поїзд повіз нас через Берлін, ФранкфуртнаОдері, Познань 
і Варшаву. 

До нас у Берліні підсів солдат, вже в літах, який повертався 
із відрядження до Варшави. Ми потоваришували з ним. На зу-
пинках солдат добував хліба, а ми ділилися з ним консервами 
і тютюном. Двічі солдат захищав нас від військового патруля, 
який хотів зняти нас з поїзда, запевняючи патрульних, що ми 
їдемо разом з ним. Якогось дня пізно ввечері ми попрощались 
у Варшаві з нашим благодійником і до Бреста їхали, не висува-
ючи носа.

До Бреста приїхали вночі. Потяг зупинився перед кордо-
ном Радянського Союзу, і прикордонники пішли вздовж поїз-
да, покрикуючи: “Выходи!” Ми вийшли і побачили, що таких 
як ми, назбиралося чоловік 20. Нас відвели на заставу і вранці 
відправили до фільтраційного табору НКВС. 

Табір стояв на околиці Бреста. Він був огорожений колю-
чим дротом у два ряди з високими вишками. З такого табору 
втекти було неможливо. Тут було кілька бараків з суцільними 
дерев’яними нарами. Ковдр і подушок не давали. З їжею було 
погано. На третій день Борис і я, як наймолодші (Борис був 
молодший за мене на один рік), пішли в кабінети на розмову 
зі слідчими НКВС. 

Слідчих було троє. Один з них був дуже агресивно на-
строєний. Він у грубій формі, весь час матюкаючись, нама-
гався зловити мене на брехні. А ми з Борисом домовились 
говорити правду і тільки правду. Я розповів у деталях, як ви-
робляється скат для автомобіля і літака, і побачив, що вони 
повірили в те, що я таки справді працював на гумовій фабриці. 
Один із слідчих, тоді я ще не міг розрізняти офіцерські чини, 
мабуть, старший серед них, прикрикнув на грубіяна і сказав, 
що я можу вийти і о 16й годині мені дадуть перепустку до 
м. Кіровограда.

Всі четверо ми підійшли до прохідної табору в призначе-
ний час. Перепустки видавали за алфавітом. Борис одержав 
свою перепустку в Крим. Почали викликати людей з прізви-
щем на букву П. Серце моє калатало так, що словами не опи-
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шеш. Але мене не викликали. Неважко зрозуміти, що було у 
мене на душі.

Борис віддав мені свою ковдру і харчі і сказав, що буде 
чекати мене ще один день. І коли мене назавтра з табору не 
випустять, то проїде через Кіровоград, зайде до моєї матері 
і розповість про все.

Наступного дня перепустку мені видали, і я показав її Бо-
рисові, що крутився біля табору, чекаючи на мене. З радістю 
віддав я хлопцям свою ковдру і харчі, попрощався з ними і 
приєднався до Бориса.

Про долю Феді я нічого не знаю. А Івана (він був на один 
рік старший за мене) із фільтраційного табору послали на 
примусові роботи в Підмосков’я. Чому слідчі прийняли таке 
рішення, ні я, ні Іван не знали. У німецькому таборі я і Іван спа-
ли на одному ліжку: я внизу, а він на другому поверсі. Ми все 
знали один про одного, і я знаю, що гріха за Іваном не було. 
Приблизно через рік він прийшов до мене в гості в Кіро-
вограді, був дуже хворий і невдовзі помер. 

Ми з Борисом пішли на продовольчу базу за харчами на 
дорогу. Скоро ми зрозуміли, що харчів нам не дадуть ні завтра, 
ні післязавтра. Я продав свій наручний годинник, і ми пішли 
на залізничний вокзал, сіли в поїзд Брест — Київ і поїхали. 
Квитків ми не купляли і котролерам показували свої пере-
пустки із фільтраційного табору. Через два дні ми вже були в 
Кіровограді. 

Кіровоград дуже постраджав від війни і особливо під час 
окупації, коли люди розбирали покинуті будинки на паливо, 
внаслідок чого утворилося багато пустирів. Коли ми вийшли 
на нашу вулицю, то я навіть подумав, що нашого будинку та-
кож нема, і тільки коли підійшли ближче, зрозумів, що наш є, а 
нема двох перед ним і будинку навпроти.

Чи наші живі, я не знав. З вискакуючим із горла серцем 
відчинив хвіртку і побачив двох чужих жінок, які прали у дворі 
білизну. Розгублено я подивився на них, і одна з них голосно 
закричала: “Це ж Гриша!” На крик вибігли мої сестри — Рая і 
Аня (Саша була на роботі). Сльози, обійми, радість, поцілунки. 
Вияснилось, що житло обох жінок розбомбили, і вони живуть 
разом з нашими. Мама в цей час була у своєї сестри в будинку 
неподалік. Аня побігла за нею, і через пару хвилин я почув 
якийсь нелюдський крик, то моя мати бігла вулицею. Пройш-
ло багато років, і коли я згадую свою матір, то отой її крик зно-
ву ранить мою душу і викликає сльози.
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Нас нагодували. Перепрали одяг мій і Бориса, випрасува-
ли і через два дні я посадив його на поїзд і Борис поїхав у свій 
Крим. Приблизно через місяць я одержав листа, в якому він 
написав, що в нього все гаразд.

Батька вдома не було. Його німці забрали в Австрію в 
грудні 1943 року, і він ще не повернувся. Через пару днів я пі-
шов зареєструватись в НКВС, і мені видали паспорт.

З мамою ми домовились, що я піду на роботу кочегаром 
на паровоз. Проти такого рішення категорично запречила 
моя старша сестра Рая. Вона працювала вчителькою в школі, 
середня сестра Саша мала фах медичної сестри і служила в 
військовій частині, а найменша сестра Аня навчалась в ме-
дичному технікумі. Рая сказала, що у них є тільки один брат і 
йому треба дати вищу освіту. “Жили ми якось і не пропадемо 
надалі.” Саша і Аня підтримали Раю. А мати, вона ж мати! Хіба 
вона не хоче добра своїй дитині? І сімейна рада вирішила: 
“Гриша йде на підготовчі курси до педагогічного інституту і 
буде вступати в інститут.”

У педагогічному інституті в той час працював викладачем 
чоловік моєї рідної тітки, і з його допомогою мене зарахували 
на підготовчі курси.

Війна вибила з голови майже все. Я вже не пам’ятав, як, 
наприклад, ділиться дріб на дріб. Довелося багато працювати, 
і я працював. Протягом липня і серпня наздогнав своїх одно-
курсників і разом з ними склав вступні іспити на фізико  
математичний факультет Кіровоградського педінститу.

В 1946 році перевівся на 2й курс фізикоматематичного 
факультету Одеського університету, який і закінчив у 1950 ро-
ці за спеціальностю “астрономія.”

Я був старанним студентом, і мене залишили при універ-
ситетській астрономічній обсерваторії. Житла в Одесі я не 
мав, а якраз у цей час у мене народився син, і нашу сім’ю ніхто 
не хотів брати на квартиру. З цієї причини я погодився працю-
вати ще і вчителем фізики середньої школи № 25, яка надала 
мені кімнату в школі.

Педагогічне навантаження (33 год. на тиждень) було дуже 
велике. Воно забирало практично всі сили, не залишаючи 
нічого для наукової роботи в астрономічній обсерваторії. І 
коли в липні 1952 року я одержав запевнення Миколаївського 
відділення Пулковської обсерваторії про надання мені робо-
ти і житла, то без вагань погодився перейти до них на посаду 
старшого лаборанта.
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II. ПЕРІОД НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тепер я міг віддати всі сили науковій роботі. З’явились 
перші успіхи, і вже в квітні 1953 року дирекція перевела 
мене на посаду молодшого наукового працівника з окладом 
1200 крб., що, як на ті часи, було зовсім непогано.

Перші 4 роки я працював у службі часу Миколаївського 
відділення Головної (Пулковської) астрономічної обсерва-
торії Академії наук СРСР, яка входила до складу Всесоюзної 
служби часу. Дуже швидко я виявив конструктивний дефект 
пасажного інструменту Служби часу, який впливав на точність 
спостережень зірок, і запропонував методику спостережень, 
яка нейтралізувала вплив цього дефекту.   

В 1955 році я показав, що азимут пасажного інструменту 
служби часу слід визначати із комбінації групи зенітних зірок 
з зірками на зенітних віддалях ± 60°, а не з близькополюсними 
зірками, як це рекомендувалося в підручниках. 

Цей висновок може принести велику користь проблемі 
визначень абсолютних піднесень зірок із спостережень на 
обсерваторіях на великих географічних широтах. Так, на-
приклад, на Пулковській і Московській обсерваторіях зенітні 
зірки проходять нижню кульмінацію на зенітних віддалях 60° 
і 68° (тобто в найсприятливіших місцях), і тут є можливість 
азимут меридіанного інструменту визначати із спостережень  
тільки зенітних зірок в обох кульмінаціях і тільки в нічний 
час доби, що дуже важливо. А після вирівнювання прямих під-
несень зенітних зірок азимут стане абсолютним і відпаде по-
треба проводити виснажливі і не дуже точні спостереження 
Полярної зірки вдень і вночі, як це мало місце в Пулковській 
обсерваторії. 

Оскільки в роботі Всесоюзної служби часу використову-
валось біля двадцяти пасажних інструментів, то мої розробки 
мали певну цінність, і я вирішив подати їх як дисертацію на 
здобуття вченого ступеня кандидата наук. 

Протягом 1955–56 рр. склав чотири кандидатські екзаме-
ни (іноземна мова, філософія і два за спеціальністю), написав 
дисертацію і вже хотів її подавати до Вченої ради Пулковської 
обсерваторії, як Уряд прийняв постанову, в якій говорилось, 
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що віднині до захисту будуть прийматись тільки дисертації, 
зміст яких вже опублікований у наукових виданнях. 

Довелося терміново готувати наукові статті, подавати в 
наукові видання і чекати на вихід їх із друку, в результаті чого 
захистив я дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата 
фізикоматематичних наук тільки в травні 1959 року.

В грудні 1962 року мені присудили вчене звання стар-
шого наукового працівника і я офіційно був затверджений 
керівником роботи на пасажному інструменті Фрейберга-
Кондратьєва, яку я до цього вже виконував неофіційно з січня 
1957 року і яку продовжував виконувати аж до 1980 року. 

Дуже важким у моральному відношенні був для мене 
1967 рік. В цей час в Чилі працювала наукова експедиція 
пулковських астрономів по визначенню положень зірок пів-
денного неба. Дирекція Пулковської обсерваторії запропону-
вала мені очолити роботу чергового складу експедиції, який 
повинен був виїхати в Сантьяго наприкінці року. Заступник 
директора Пулковської обсерваторії, членкореспондент 
Академії наук СРСР, професор Звєрєв М.С. навіть познайомив 
директора Астрономічної обсерваторії в Сантьяго зі мною під 
час нашої зустрічі на Всесвітньому з’їзді астрономів у Празі у 
1967 році.

Час спливав. Пулковські астрономи вже зібрались їхати 
до Чилі, а я, їхній керівник, все ще чекав дозволу на поїздку від 
комісії Миколаївського обласного комітету Компартії з виїздів 
радянських людей за кордон. Нарешті інспектор відділу кадрів 
і I частини обсерваторії Лупашко Н.П., царство їй небесне, не 
стерпіла і по великому секрету сказала мені, що комісія не за-
хотіла рахуватися з дозволом обласного Комітету державної 
безпеки і з невідомої для неї причини на виїзд згоди не дала.

Для мене це був страшний удар. Я сумлінно працював на 
обсерваторії і мав немалі досягнення. Мій портрет красувався 
на Дошці пошани Центрального району міста Миколаєва. Я не 
знав за собою жодного великого гріха. І оскільки в той час я 
був членом КПРС і як партієць мав право звернутися до пар-
тійних органів за роз’ясненням, то записався на прийом до 
другого секретаря обкому КПРС Васляєва В.В. Він мене вислу-
хав і сказав, що відповідь я одержу через технічного секретаря 
комісії з виїздів за кордон.

Приблизно через тиждень мене викликав до себе тех-
нічний секретар комісії Шараєв Леонід Гаврилович. Його і 
Васляєва я відношу до числа дуже порядних людей і хочу, щоб 
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про це знали і читачі цієї книжки. Шараєв сказав, що Васляєв 
не погодився з рішенням комісії і наполіг на повторному роз-
гляді моєї справи. Комісія засідала повторно і знову прийняла 
рішення не давати дозволу на виїзд, мотивучи його тим, що 
з німецької неволі мене визволили американські війска і, ос-
кільки американська розвідка контролює ситуацію в Чілі, то 
вона зможе використати факт визволення з провокаційною 
метою. Коли ж я сказав, що американці навіть не запитували 
мого прізвища, то він сказав, що в капіталістичну країну мене 
не пустять, а в соціалістичну їхати можна. “Ми ж вам дозволи-
ли поїхати до Чехословаччини на з’їзд астрономів.” 

У 1970 році я організував експедицію в гори Закавказзя по 
вибору місця для визначень положень Сонця, Меркурія і Вене-
ри. Я і Каліхевич М.С. вибрали місце поблизу селища Агдара в 
Нахічеванській автономній республіці на висоті 2100 метрів 
над рівнем моря. З гори було видно іранські села, і прикордон-
ники нас попередили, що нам дозволяється тут працювати 
тільки протягом терміну, вказаного в наших відрядженнях. А 
термін був лише 30 діб, і, щоб встигнути зробити контрольні 
астрономічні спостереження, ми мусили працювати весь світ-
ловий час доби.

Верхній шар гори складався з глини, перемішаної дріб-
ною щебінкою. Один удар кайла або лома відбивав шматочок 
товщиною 3,5 см. А нас було тільки двоє, і ми не мали часу 
для адаптації до високогірних умов. Від тяжкої праці у мене 
в горлі утворилися рани. Важко було ковтати навіть воду. Ми 
страшенно схудли, проте встигли вирити фундамент під інс-
трумент, встановили інструмент і провели контрольні спосте-
реження Сонця, Меркурія і Венери. 

Результати спостережень показали, що поблизу селища 
Агдара прозорість атмосфери дуже висока, а турбулентність 
повітря мала. Такі хороші умови дали можливість одержати 
координати небесних світил з точністю, яка приблизно в два 
рази краща за спостереження в Миколаєві і Пулкові. До того 
ж тут можна спостерігати ще і зірки із зоряними величинами 
на дві одиниці більшими, ніж у Миколаєві, що дає можливість 
проникати в область слабких зірок на інструментах, які вже є 
в нашому розпорядженні.

Наприкінці 1970 року завідувач Миколаївського відділу 
Пулковської обсерваторії Гордон Я.Ю. сказав мені, що дирек-
ція Пулковської обсерваторії вирішила послати мене, як спе-
ціаліста з спостережень на пасажному інструменті, в Польщу 
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на допомогу астрономам Вроцлавської обсерваторії, в роз-
порядження яких перейшов великий пасажний інструмент 
колишньої німецької обсерваторії з міста Бреслау.

Страхітливий кошмар з моєю поїздкою до Чилі я добре 
пам’ятав, бо забути таке неможливо, і тому категорично відмо-
вився. Завідувач нагадав про партійну дисципліну і сказав, що 
він вже говорив про цю поїздку з головою Комітету держбез-
пеки і головою партійної комісії з виїздів за кордон і гарантує 
мені, що чилійський кошмар не повториться.

Я не знаю причини, але все повторилося знову. Приблиз-
но через місяць Гордон Я.Ю. прийшов до мене дуже знерво-
ваний і сказав, що в поїздці до Польщі мені відмовлено і він, 
Гордон, нічим допомогти мені не може.

В цей час Шараєв Л.Г. вже був першим секретарем коміте-
ту Комуністичної партії міста Миколаєва. Я пішов на прийом 
до нього і нагадав йому слова про Чехословаччину. Він дуже 
обурився і сказав, що про мою справу буде особисто говорити 
з першим секретарем обкому Погребняком Я.П., і щоб я пішов 
на прийом до Погребняка. При цьому він сказав, що я погано 
розбираюсь в ієрархії партійної структури і тому зробив вели-
ку помилку, коли звернувся до Васляєва В.В. Якби я звернувся 
до першого секретаря обкому, то дозвіл на поїздку в Чилі мені 
дали б ще в 1967 році.

Я пішов до першого, і вже на другий день після розмови з 
Погребняком мені зателефонували додому і сказали, що доз-
віл на поїздку є.

Весь 1971й я перебував у науковому відрядженні в Поль-
щі. Польські колеги влаштували мене в одному з найкращих 
готелів міста Вроцлава, де обслуговування було на дуже ви-
сокому рівні. Працював я в парі з польским астрономом Єжі 
Бемом. Разом з ним ми привели до ладу великий пасажний 
інструмент, виконали пробні спостереження за широкою 
програмою, які показали, що пасажний інструмент Вроц-
лавської обсерваторії може поспорити з найкращими ме-
ридіанними кругами світу. За результатами спільної роботи 
ми надрукували три наукові статті.

Єжі Бем був високопорядною людиною, і в його сім’ї 
я почував себе як у себе вдома. Пані Валентина і його дві 
дочкиблизнючки справляли дуже приємне враження. До 
того у Вроцлавському університеті працював доцентом Бо-
леслав Глейхгевіхт, колишній студент Одеського університету, 
з яким я проживав в одній кімнаті університетського гурто-
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житку протягом двох років. Сім’я Болеслава також привітно 
мене приймала, чим я часто і користувався для пом’якшення 
гіркоти перебування на чужині.

У 1972 році на Всесоюзній астрометричной конференції 
я виступив з пропозицією організувати абсолютні визначен-
ня координат зірок під час полярної ночі на острові Західний 
Шпіцберген поблизу радянського рудника Баренцбург.

Справа в тому, що на географічній широті Баренцбурга 
Сонце не показується над горизонтом протягом 4х місяців 
підряд і метерологічні характеристики протягом 24 годин в 
полярну ніч практично не змінюються, що дасть можливість 
одержувати безперервні ряди спостережень зірок протягом 
24 годин і більше в практично однакових умовах, а це дуже 
важливо. Тут також була можливість спостерігати одні і ті ж 
зірки у верхніх і нижніх кульмінаціях на дуже довгій дузі ме-
ридіана, що забезпечить надійний контроль за азимутом інс-
трументу. Все це дає підставу стверджувати, що спостережен-
ня на Шпіцбергені будуть вільні від помилок систематичного 
характеру. 

Пропозицію про організацію спостережень на Шпіцбер-
гені було включено до плану роботи Миколаївської обсерва-
торії, і мене призначили керівником експедиції на острів.

Вся перша половина 1973 року пішла на підготовку про-
ектних документів на будівництво астрономічних павільйонів 
у специфічних умовах вічної мерзлоти і на фінансове забез-
печення потреб експедиції, робота якої була розрахована на 
три полярні ночі.

Уявіть собі, що ота комісія партії з виїздів за кордон і цього  
разу дозволу на виїзд мені не дала.

На моє щастя, в 1973 році першим секретарем обкому 
Комуністичної партії був Васляєв В.В., про якого я вже згадував 
вище. І я, тепер уже як “стріляний горобець”, написав листа, 
зайшов до приймальні Васляєва і про всю цю історію розповів 
секретарці Васляєва, яка сказала, що Васляєва зараз нема, але 
мій лист вона передасть йому прямо в руки. Як я і сподівався, 
Васляєв пам’ятав епопею з моїм виїздом до Чилі і дозволив 
поїхати на норвезький Шпіцберген. 

У вересні 1973 року я, як начальник експедиції, і лаборант 
обсерваторії Гресь О.П. виїхали на невеличкому пароплаві 
“Канін” на Шпіцберген. Море було напрочуд спокійним. Сон-
це за горизонт не сідає. Краса та й годі. Між островом Ведме-
жим і архіпелагом Шпіцберген я вперше в своєму житі поба-
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чив кита. Недалеко від корабля зпід спокійної поверхні води 
з’явились два великі чорні крила і швидко зникли під водою, 
після чого вдарив струмінь води з парою і з’явилась голова 
кита. Матрос з повагою проговорив: “ А ось вам і сам хазяїн.” 
Кит з’явився ще раз і зник. Більше ніяких пригод не було, і на 
третій день ми прибули в Баренцбург — селище радянських 
шахтарів тресту “Артиквугілля.” Ще одне таке селище тресту 
під назвою “Піраміда” знаходилося приблизно за 100 км на 
північ від Баренцбурга.

У Баренцбурзі я і Гресь зареєструвались у радянському 
консульстві на Шпіцбергені. Під час розмови консул сказав 
мені, що начальником рудника “Баренцбург”працює Іван 
Іванович Назаренко родом із Новомиргородського району. 
Я з радістю пішов до Назаренка, відрекомендувався і показав 
йому паспорт. На моє щастя, Назаренко був родом із села Пан-
чевого, яке відділяла від мого рідного Каніжа невеличка річка. 
Як близькі земляки ми згадали своє дитинство, і Назаренко 
пообіцяв мені свою підтримку. Я заходив до нього на кварти-
ру, грав у шахи, і ми потроху “випивали,” хоча на Баренцбурзі 
був “сухий закон”. Шахтарям видавалась тільки одна пляшка 
горілки на місяць.

Вже на другий день після нашого прибуття в Баренцбург 
ми з Гресем вирушили на пошуки майданчика, на якому мож-
на було б збудувати три астрономічні павільйони. Місцевість 
поблизу Баренцбурга дуже гориста, і на пошуки горизонталь-
ного майданчика необхідних розмірів у нас пішло 11 днів.

Під час одного такого рейду я переходив через каньйон 
річки Олаф і розгублено зупинився, бо зрозумів, що вже тут 
бував. Але я точно знав, що тут я йду вперше. Я сам собі сказав, 
що коли за поворотом каньйону річечка буде протікати між 
великим сірим валуном і довгастим каменем, то я вже тут був. 
За поворотом каньйону я побачив точно таку картину, яка 
поставала у  моїй уяві. Як все це пояснити, я не знаю і тепер. 
Мабуть... мабуть, коли я спав, душа моя тут літала і все це бачи-
ла.

Із трьох обраних майданчиків для будівництва астроно-
мічних павільйонів адміністрація Баренцбурга погодилась 
виконати наше замовлення на більшменш горизонтальній 
площині за 700 метрів від загону вертольотчиків геолого-
розвідувальної експедиції і за 4,5 км на північ від Баренцбур-
га.
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Назаренко виділив 4х робітників і потужний компресор. 
Разом з робітниками Гресь і я почали вибивати у вічній мер-
злоті відбійними молотками три котловани для фундаментів 
пасажного інструменту і двох мір, розташування яких на 
поверхні землі було зорієнтовано за моїми вимірюваннями 
азимута Сонця. Робітники відробляли свої 8 годин, а Гресь і 
я, добре, що Сонце за обрій не заходило, не випускали із рук 
відбійних молотків ще 5–7 годин. 

Спорудження котлованів ми закінчили на початку жовтня 
і приступили до зварювання металевих цокольних фундамен-
тів для астрономічних павільйонів. Гресь зостався допомагати 
електрозварнику, а я попросив капітана суховантажного суд-
на “Шура Кобер” взяти мене на борт до Мурманська. За умови, 
що я прочитаю екіпажу корабля популярну лекцію про астро-
номічні досягнення останніх років, капітан погодився.

Суховантажне судно “Шура Кобер” носить ім’я розстріля-
ного фашистами за партизанську діяльність миколаївського 
хлопчика. Він взяв на борт 10 тисяч тонн вугілля і вийшов 
у штормове море. Мене сильно нудило. Шторм розгулявся, 
хвилі перехльостували через ніс корабля.

Наступного дня помічник капітана прийшов до мене, і 
я пішов читати лекцію. Ми пройшли кілька кроків по палубі, 
і мене сильно знудило. Моряк засміявся і сказав: “Какая здесь 
может быть лекция” і зоставив мене на палубі.

Через кілька секунд я відчув велике полегшення і, зро-
зумівши, що встигну прочитати лекцію, кинувся навздогін. 
Догнав я помічника уже в каюткомпанії, коли він говорив, що 
цього астронома рве з усіх отворів. Я відсторонив його вбік 
і сказав, що так воно і є, але лекцію читати буду. Було багато 
запитань, і дружня розмова тривала дві години.

Із Мурманська в Москву я прилетів літаком, а в Миколаїв 
приїхав поїздом увечері 14 жовтня, якраз в день народження 
моєї дружини. Натиснув на дзвоник своєї квартири і почув 
слова дружини: “Що б ви там не говорили, а це Гриша.” Про 
свій приїзд я її не попереджував.

Перша половина 1974 року пішла на підготовку фото-
електричного пасажного інструменту для спостережень в 
умовах полярної ночі, а також всіх допоміжних приладів. Усі 
вони були завантажені у великий міцний чотириколісний 
вагон, який можна транспортувати на дуже великі відстані. У 
вагоні ми розмістили і два снігоходи, закуплені на моторо-
будівному заводі в місті Рибінську, дизельгенератор, елект-
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ричну плиту на чотири конфорки, посуд, хутряний одяг, три 
мисливські рушниці і т. ін.

У липні я, як начальник експедиції і її науковий керівник, 
Івакін В.М. — заступник начальника, Каліхевич М.С. — стар-
ший науковий працівник і Аристархов А.О. — старший технік, 
вирушили на Шпіцберген.

У Мурманську повантажили на теплохід “Обь” усе наше 
майно і без пригод припливли до Баренцбурга, де нас уже че-
кав Гресь О.П., який приїхав туди на місяць раніше і контролю-
вав якість робіт по спорудженню астрономічних павільйонів.

У дорозі на Шпіцберген ми познайомились з Самойлен-
ком В.Ф. — начальником геологорозвідувальної експедиції, в 
розпорядженні якої була могутня техніка і навіть вертольоти 
і яка знаходилась від нашої експедиції всього лише на віддалі 
700 метрів. Василь Федорович був високопорядною людиною 
і допомагав нам, чим тільки міг. Його люди навіть привозили 
нам воду і таке інше.

Будівництво павільйонів знаходилось ще в початковому 
стані. А два житлових будиночки вже були готові. Ми їх при-
тягнули із Баренцбурга тракторами. В кожному будиночку 
було по дві кімнати з водяним опаленням. Одна кімнатка при-
значалася для кухаря, а решту займали інші члени експедиції.

Будиночки і вагон з допоміжним устаткуванням експе-
диції ми розташували у вигляді літери П, дверима до середи-
ни, і простір між ними накрили дахом, в результаті чого між 
будинками утворилося закрите приміщення, яке дозволяло 
мешканцям будиночків спілкуватися між собою, не виходячи 
на непривітне подвір’я.

Цю додаткову кімнату ми збудували своїми силами. Не-
обхідні для цього колоди і дошки ми знайшли на давно вже 
покинутій буровій вежі, що знаходилась від нас на віддалі 
300 метрів, а рубероїд і шлаковату для утеплення даху і перед-
ньої стіни безкоштовно дав директор рудника “Баренцбург” 
Назаренко І.І. Члени експедиції самі збудували ще гараж для 
автомобіля УАЗ469 і двох снігоходів “Буран,” а також два на-
двірні туалети. 

В добудованій кімнаті, розміром 6x6 метрів, ми встано-
вили дизельгенератор (на випадок відключення електро-
енергії), 1,5кубовий бак для води (привезли із покинутого 
радянського рудника “Грумант”), а також виклали камін із 
цегли, вогонь якого зогрівав наші душі під час багатодобових 
хуртовин.
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З того часу пройшло вже 28 років, а я не перестаю диву-
ватися самовідданості членів експедиції, які під практично 
безперервним дощем, роблячи тільки перерви на обід і сон, 
виконували тяжку роботу, що не входила до їхніх обов’язків. 
Жодного нарікання, жодного протесту і навіть натяку на про-
тест не було. Мабуть, і тому, що і начальник експедиції працю-
вав не менше за інших.

На початку вересня в Баренцбург прийшов наш легковий 
автомобіль УАЗ–469, і відтепер на обід в Баренцбург ми вже 
їздили автомобілем, що заощаджувало не менше 3х годин 
робочого часу. А в середині вересня в експедицію прибув 
пулковський астроном Олександр Петрович Чоломбитько і 
дві лаборантки Миколаївського відділення Пулковської об-
серваторії — Тінькова Т.Г. і Івакіна Т.Я. — дружина Івакіна В.М. 
А Гресь повернувся до Миколаєва.

Жінки взяли на себе обов’язки по забеспеченню членів 
експедиції їжею, і всі 5 чоловіків мали можливість зосередити-
ся на роботах по підготовці експедиції до зими.

На превеликий жаль, у жовтні тяжко захворів заступник 
начальника експедиції Івакін В.М., і в супроводі дружини його 
довелось відправити додому. Це була дуже велика втрата. За-
мість запланованих 7 членів в експедиції залишилось тільки 5. 
Єдиною втіхою було те, що всі роботи по підготовці експеди-
ції в цей час уже було майже завершено. Настала полярна ніч, 
і ми приступили до регулярних спостережень.

У спостереженнях брали участь три астрономи: Каліхе-
вич М.С., Чоломбитько О.П. і я. Змінюючи один одного через 
кожні 8 годин, ми намагались одержувати безперервні ряди 
спостережень зірок максимально можливої тривалості. Кон-
трольна обробка показала, що спостереження мали високу 
точність. План спостережень вдалося виконати на 150%.

Нам під снігом було тепло — у житлових приміщеннях 
температура була близько 20°, їжі було вдосталь, і всі ми були 
задоволені результатами своєї роботи.

Наприкінці лютого зпід горизонту з’явилося Сонце. 
Спостереження зірок ми припинили і приступили до кон-
сервування апаратури. Свою справу ми зробили непогано, 
справдилися всі наші надії, і нікому на думку не спадало, що 
нас підстерігає велике нещастя. А воно таки нас підстерегло. 
В ніч з 8 на 9 березня 1975 року Аристархов А.О. і Каліхевич 
М.С. на снігоході “Буран” під’їхали до берега фіорду і звали-
лися на лід з висоти 8 метрів. Каліхевич М.С. загинув відразу, 
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а Аристархов А.О. помер у лікарні Баренцбурга 9 березня. Ми 
їх поховали на цвинтарі баренцбурзького рудника, а пізніше 
першим теплоходом перевезли до Миколаєва. 

Нема слів, якими можна передати наш розпач, жаль і об-
разу. Великий Боже! За що Ти забрав життя людей, які героїч-
но трудились на благо науки? За які гріхи відняв у дітей їхніх 
батьків і пустив їх у світ сиротами? Від оцих “За що?” я втратив 
сон і мало не збожеволів.

Наприкінці травня 1975 р. я приїхав до Миколаєва, і через 
два дні мене забрала швидка медична допомога в лікарню з 
гострим приступом холецеститу. Хірургична операція по ви-
даленню жовчного міхура була не дуже вдалою. Більшменш 
нормально я став почувати себе лише наприкінці 1976 року і 
з цієї причини не зміг взяти участь в подальших спостережен-
нях на Шпіцбергені. 

Не можу не пом’янути ще раз злим словом оту злощасну 
обкомівську комісію з виїздів радянських людей за кордон.

На цей раз із 7 запланованих учасників спостережень 
на полярну ніч 1975–76 рр. Комісія дозволила поїхати на 
Шпіцберген лише чотирьом, що поставило експедицію в дуже 
скрутне становище.

Врятувала справу самовідданість миколаївського астро-
нома Пишненка В.М. і ленінградського Кияєва В.І., які мусили 
спостерігати зорі безперервно протягом 24 годин підряд. Це 
була вкрай виснажлива робота, в якій брали участь і їхні асис-
тенти Тільк Е.М. і Плєшивцев Л.Н.

У набагато кращих умовах працювала експедиція в по-
лярну ніч 1976–1977 рр. Під керівництвом пулковського 
астронома Пінігіна Г.І. в спостереженнях брали участь пул-
ковський астроном Павлов А.С. і миколаївський астроном 
Пишненко В.М. Їхню роботу забезпечувала група підтримки 
із трьох працівників миколаївської обсерваторії: Бушуєв Ф.І., 
Орєшенко М.С. і Плєшивцев Л.Н. Вони зуміли одержати най-
довший за безперервністю ряд спостережень зірок — три-
валістю 155 годин (6 діб і 11 годин).

Наші спостереження зірок на Шпіцбергені протягом 
трьох полярних ночей були визнані Астрономічною радою 
Академії наук СРСР найкращою роботою в СРСР в галузі аст-
рономії за 1977 рік. Результати роботи експедиції експонува-
лись в 1978 р. на Всесоюзній виставці досягнень народного 
господарства СРСР, і я, а також Івакін В.І., були нагороджені 
медаллю цієї виставки “За досягнуті успіхи.” 
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1981 рік був для мене найстрашнішим роком у моєму 
житті. Після тяжкої хвороби в березні помер мій старший син 
Ігор. Нікому я не бажаю такого горя. Трохи полегшувала мій 
стан напружена робота по завершенню підготовки експедиції 
в гори Північного Кавказу, керівником якої я якраз був у той 
час. Експедиція повинна була вибрати місце для стаціонарних 
спостережень Сонця і планет на меридіанних інструментах в 
умовах високогір’я.

Для цієї експедиції ми підготували два пасажних інстру-
менти: пасажний інструмент фірми “Асканія–Верке” (той, що 
був в Агдарі) і пасажний інструмент АПМ10, який надали нам 
у користування астрономи Полтавської обсерваторії, за що 
ми їм щиро вдячні.

Для цих інструментів у Миколаєві керівником механічної 
майстерні обсерваторії Плєшивцевим Л.Н. були виготовлені 
розбірні астрономічні павільйони із металевих труб, обши-
тих цупким брезентом, пофарбованим титановим білилом, 
що прекрасно відбивало сонячні промені і мало невелику 
теплоємність.

Обидва інструменти, їхні павільйони, а також цегла і це-
мент для фундаментів під інструменти були доставлені Осад-
чуком Г.І. з Миколаєва в район Гірської астрономічної станції 
(ГАС) Пулковської обсерваторії поблизу міста Кисловодська 
на висоту 2100 м над рівнем моря. 

Інструмент “Асканія–Верке” був встановлений на го-
ризонтальному майданчику за 300 метрів на захід від ГАС, а 
інсрумент АПМ10 за 700 метрів на південь від “Асканія — Вер-
ке” на краю дуже крутого схилу, майже урвища, глибиною 200 
метрів. Для цього інстументу ми зробили міру, яка знаходилась 
від нього на відстані 3 км, у вигляді сталевої триноги, забитої у 
схил сусідньої гори. У верхній частині триноги круглий отвір, 
освітлений електричною лампочкою від батареї. І через те, 
що промінь світла від міри йшов до інструменту над глибоким 
межигір’ям, зображення міри були завжди спокійними. 

Синхронні спостереження на обох інструментах розпо-
чалися в липні 1981 року. Вони показали, що якість зображень 
небесних світил на горизонтальному плато і біля урвища була 
практично однакова і в більшості випадків хорошою і навіть 
дуже хорошою. В такі періоди у Меркурія чітко було видно 
фазу, а на Місяці такі дрібні деталі, про існування яких я не 
підозрював, незважаючи на те, що спостерігав у Миколаєві 
Місяць і його кратер Местінг–А протягом багатьох років.
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Амплітуди коливань зображень зірок на горизонтально-
му плато були на 10–20% меншими, ніж над урвищем. А висока 
прозорість повітря на ГАС не поступалась прозорості в Агдарі 
і давала можливість спостерігати взимку опорні зірки навіть 
під Сонцем, що давало можливість спостереження Сонця, 
Меркурія, і Венери забезпечувати опорними зірками набага-
то краще, ніж це має місце на обсерваторіях на рівні моря, де 
взимку зірок під Сонцем просто не видно.

Висока прозорість повітря на ГАС була підтверджена і 
спостереженнями в нічній час. Тут в порівнянні з Миколаєвом 
можна спостерігати зірки на 1,5 зоряної величини більш слаб-
кі, що дає можливість проникнути в область більш слабких не-
бесних світил.

Середня квадратична похибка одного значення вели-
чини відхилення, одержаного із спостережень прямого під-
несення світила від його ефемиридного значення на ГАС, 
дорівнювала ± 0S,038, ± 0S,033, ± 0S,035 для Сонця, Меркурія 
і Венери відповідно, що приблизно в 2 рази менше за такі ж 
похибки на обсерваторіях, розташованих на рівні моря. При 
цьому слід підкреслити, що точність спостережень на ГАС 
була б ще більшою, якби реєстрація проходжень світил через 
меридіан виконувалась за допомогою генератора зі стабіль-
ною частотою. На жаль, частота генераторів на ГАС “плавала” і 
навіть “скакала,”що створювало значні труднощі при обробці 
спостережень.

1982 рік був для мене значно кращим, ніж попередній. 
В цьому році групі радянських вчених, серед яких був і я, за 
“створення нової релятивістської теорії руху внутрішніх пла-
нет Сонячної системи” було присуджено Державну премію 
СРСР у галузі науки.

При створенні цієї теорії було використано багаторічні 
високоточні спостереження на Миколаївській астрономіч-
ній обсерваторії Сонця і планет, одним із керівників яких 
був я. Нова теорія значно краще визначає положення планет 
у просторі і дає можливість зменшувати кількість пального 
при польотах ракет до планет, в результаті чого ракети можна 
оснащати більшим числом науководослідних приладів. Нова 
теорія руху планет широко використовувалася при вивченні 
тіл Сонячної системи за допомогою ракет. 

А 1983 рік я відношу до категорії найбільш щасливих 
років у моєму житті. В цьому році у мого молодшого сина на-
родилась донька Оксана. Турбота про цю безпомічну дитинку 
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приглушила біль втрати старшого сина. Стало ясно, що життя 
має сенс. 

Результати роботи нашої експедиції на ГАС були заслу-
хані Вченою радою Пулковської обсерваторії в грудні 1982 р., 
і рада прийняла рішення про необхідність організації на ГАС 
регулярних спостережень Сонця і планет на більш доскона-
лих меридіанних інструментах, а саме на великому пасажно-
му інструменті (ВПІ) і вертикальному крузі фірми Ертеля.

На превеликий жаль, дирекція Пулковської обсерваторії, 
в особі заступника директора Плєшакова Г.А. не захотіла при-
слухатись до наших рекомендацій стосовно конструкції аст-
рономічного павільйону для спостережень Сонця, Меркурія 
і Венери. Справа в тому, що ці світила проходять через ме-
ридіан у полудневий час доби, коли тепловий потік від Сонця 
досягає свого максимуму. Цей потік протягом дня змінюється 
і порізному нагріває боки павільйону, в результаті чого ме-
ридіанний інструмент весь час знаходиться в середовищі, що 
перманентно змінюється. Врахувати зміни теплового потоку 
на інструмент дуже важко, і з цієї причини ми пропонували 
для спостережень Сонця, Меркурія і Венери збудувати аст-
рономічні павільйони такої ж конструкції, як це мало місце 
в нашій експедиції на ГАС — легкий металевий каркас із труб, 
обшитий пофарбованим у білий колір брезентом, теплоєм-
ність якого, як показав наш досвід, в порівнянні з металевим 
набагато менша. 

Плєшаков Г.А. сказав, що на території Пулковської об-
серваторії протягом 10 останніх років лежать й іржавіють 
металеві конструкції двох астрономічних павільйонів, які ще 
в 1973 році пулковські астрономи збиралися перевезти в Чилі 
для своїх спостережень і не зробили цього лише через заколот 
адмірала Піночета. І він, як заступник директора обсерваторії, 
не може допустити, щоб добро марно пропадало, в зв’язку з 
чим ці павільйони треба перевезти на ГАС і в них розмістити 
пасажний інструмент і вертикальний круг, що і було зроблено 
силами Пулковської обсерваторії.

В 1988 році я захистив дисертацію на здобуття вченого 
ступеня доктора фізикоматематичних наук. Дисертація при-
свячена проблемі створення високоточної системи прямих 
піднесень зірок. Головні положення цієї дисертації були сфор-
мульовані так:

1. Проблема вирівнювань системи прямих піднесень так 
званих “годинних зірок” і визначень елементів орієнтування 
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меридіанного інстументу на всіх обсерваторіях світу вирі-
шується на рівні, який не може забезпечити звільнення спос-
тережень від систематичних похибок.

2. Практично повне звільнення абсолютних прямих 
піднесень зірок від систематичних похибок може бути до-
сягнене із спостережень на високих географічних широтах  
(≈ ± 80°) під час полярних ночей.

У північній півкулі Землі спостереження зірок треба ор-
ганізовувати на архіпелагах Шпіцберген або Землі Франца-
Йосифа, а в південній — науковому селищі МакМердо в Ан-
тарктиді.

3. Наші спостереження на Шпіцбергені дали можливість 
створити каталог абсолютних прямих піднесень 531 зірки в 
зоні схилень від +10° до +80°, який повністю підтвердив до-
цільність спостережень на високих широтах.

4. Величезну користь проблемі строгої відповідності ме-
ридіанного інструменту і теорії, на основі якої цей інструмент 
використовується, може принести розроблений нами метод 
визначень бокового прогину візирної осі меридіанного інс-
трументу із спостережень в близькі дні одних і тих же зірок на 
всій дузі меридіану спершу в положенні інструменту “West”, а 
потім “East” і навпаки.

На жаль, при будівництві на ГАС павільйону для пасажно-
го інструменту був допущений дуже суттєвий промах, ліквіда-
цію якого, а також введення в дію пасажного інструменту було 
доручено миколаївським астрономам.

Ми зруйнували фундамент під інструмент і замість нього 
склали новий, а також модернізували більшість вузлів пасаж-
ного інструменту, серед яких найбільш важливими були такі:

1. Перешліфовано цапфи і при цьому настільки вдало, що 
поправки в спостереження за фігуру цапф стали настільки ма-
лими, що ними можна було нехтувати.

2. Виготовлено новий дуже хороший окулярний мікро-
метр.

3. Виготовлено новий об’єктив пасажного інструменту зі 
склеєними між собою лінзами і їхньою металевою оправою.

4. Виготовлена нова більш надійна система розвантажен-
ня горизонтальної осі пасажного інструмемту, яка дозволяє 
значно швидше і надійніше вимірювати нахил горизонталь-
ної осі.
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5. До візирної труби ВПІ було приварено 4 металеві ребра 
жорсткості, які ліквідували дуже неприємне дрижання зобра-
жень небесних світил під час проходжень їх через меридіан.

6. Виготовили нову конструкцію накладної поземиці, 
яка дала можливість вимірювати нахил горизонтальної вісі 
інструменту з точністю в 2–3 рази більш високою, ніж стара 
конструкція.

7. В коліматорах для визначень колімаційної похибки 
візирної осі інструменту передбачили можливість використо-
вувати зіркоподібні об’єкти.

8. Збудували “вакуумні міри,” які дозволили значно надій-
ніше визначати азимут візирної лінії відносно лінії мір. При 
цьому було показано, що коли металеві вакуумні труби між 
астрономічним павільйоном і мірами не будуть добре тепло-
ізольовані, то успіху не буде.

9. Велику увагу було приділено способу закріплення лагер 
під горизонтальну вісь ВПІ, а також інше.

Зроблені модернізації перетворили ВПІ на вельми жорс-
тку конструкцію, яка забезпечила можливість значного підви-
щення точності визначень всіх елементів редукції спостере-
жень на меридіан.

Регулярні спостереження на ГАС, науковим керівником 
яких був призначений я, розпочались у жовтні 1987 року 
і продовжувались до розпаду Радянського Союзу в 1991 р., 
після якого пулковська дирекція, не заявляючи жодних пре-
тензій, заборонила миколаївським астрономам проводити 
спостереження на їхніх інструментах.

До розпаду СРСР на пасажному інструменті на ГАС нами 
було одержано 1071 спостереження Сонця, Меркурія, Венери, 
Марса, Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. Ці спостереження 
забезпечені 7,2 тис. опорних зірок і необхідними визначен-
нями елементів орієнтування і параметрів пасажного інс-
трументу. При цьому серед опорних зірок у зимовий період 
року є достатня кількість зірок, які кульмінують і під Сонцем, 
Меркурієм і Венерою, що дає можливість одержувати дифе-
ренціальні положення цих світил у більш чистому вигляді, ніж 
у Миколаєві і Пулкові, де в зимовий період року спостерігати 
опорні зірки під цими світилами не вдається. 

Точність визначень прямих піднесень на ГАС оцінена 
середніми квадратичними похибками однієї різниці між 
одержаними нами прямими піднесеннями цих об’єктів і 
обчисленими за ефемеридами Інституту теоретичної аст-
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рономії Академії наук СРСР. Для Сонця, Меркурія і Венери ця 
похибка дорівнювала ±0S,018 See δ See Z, а для нічних планет  
± 0S,011 See δ See Z, де δ — схилення небесного світила, а Z 
— зенітна віддаль у меридіані.

Для зірок точність одного спостереження була одержана 
по внутрішній збіжності поправок годинника протягом кож-
ного ряду спостережень. Середня квадратична похибка вдень 
була рівною ±0S,026 See δ SeeZ і вночі — 0S,013 See δ SeeZ.

Більш високу точність спостережень Сонця і планет порів-
няно з зірками ми пояснюємо більш високою зібраністю спос-
терігача під час спостережень Сонця і планет, а також їхними 
більш яскравими зображеннями. Зображення деяких опорних 
зірок вдень були дуже слабкими, і з цієї причини їх спостере-
ження були не такими впевненими, як Сонця і планет.

Наприкінці варто підкреслити, що після нашої реконс-
трукції ВПІ на ньому були одержані спостереження Сонця 
і планет в 2–3 рази більш точні, ніж у Пулкові, Миколаєві, 
Грінвічі та ін. Вони не гірші і за спостереження американсь-
ких астрономів на 7дюймовому меридіанному крузі в горах 
Нової Зеландії. І якби ВПІ був встановлений в астрономічному 
павільйоні пропонованої нами конструкції, то наші спостере-
ження на ГАС були б ще кращими. 

Паралельно із спостерженнями на ГАС проводились 
спостереження Сонця і великих планет на пасажному інс-
трументі Фрейберга — Кондратьєва і в Миколаєві. Регулярні 
спостереження цих світил розпочались тут ще в 1952 році, і в 
різні роки в них брали участь: Семенов Л.І., Дзюба І.П., Бровен-
ко В.Я., Калініна О.Ф., Маркіна О.Т., Пишненко В.М., Федорова 
Р.Т., Федоров П.М., Петров О.Г., Бондарчук Л.Є. До 1992 року на 
цьому інструменті було одержано 8 873 визначення прямих 
піднесень Сонця, Місяця, місячного кратера Местінг–А і вели-
ких планет. Між окремими світилами ця кількість спостере-
жень розподілилась так:

Сонце 3471

Місяць 479

Местінг А 164

Меркурій 676

Венера 2759

Марс 326
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Юпітер 355

Сатурн 340

Уран 201

Нептун 102

 
Результати одержаних спостережень були передані в Інс-

титут теоретичної астрономії Академії наук СРСР.
Після 1991 року спостереження Сонця і великих планет 

на пасажному інструменті Фрейберга–Кондратьєва і верти-
кальному крузі Репсольда вже не проводились. Причиною 
тому була відсутність фінансового замовника, а також неви-
значеність статусу нашої установи, яка до розпаду СРСР вхо-
дила до складу Головної астрономічної обсерваторії Академії 
наук СРСР і фінансувалася з Москви.

Якраз у цей час мене призначили вченим секретарем на-
шої установи, і мені довелося вести важкі переговори з мініс-
терськими чиновниками, які вважали, що Україні не потрібно 
мати багато астрономічних обсерваторій. Адже є країни, нап-
риклад Білорусь, у яких обсерваторій нема, а люди живуть там 
нормально. І тільки після того, як вони взнали, що обсерва-
торії спеціалізуються за різними напрямками астрономічної 
науки і такої, як наша, в Україні більше немає, ці чиновники 
погодилися зберігати Миколаївську астрономічну обсерва-
торію як самостійну наукову установу.

В 1999 році я вийшов на пенсію і почав знову працювати 
за контрактом на посаді провідного наукового працівника в 
науководослідному інституті “Миколаївська астрономічна 
обсерваторія” — таку юридичну назву має тепер обсерваторія 
в Миколаєві. З 2003 року працюю тут на посаді головного на-
укового працівника.

Наприкінці я хочу подякувати всім миколаївським 
колегамоднодумцям, з якими довелось працювати протягом 
50 років, а також не можу не згадати добрими словами спів-
працю з такими відомими науковцями інших обсерваторій, 
як Абалакін В.К., Гуляєв А.П., Дума Д.П., Звєрєв М.С., Немиро А.А., 
Павлов М.М., Подобєд В.В., Різванов Н.Г., Тавастшерна К.М., 
ТельнюкАдамчук В.В., Харін А.С., Чубей М.С., Яцків Я.С. та ба-
гато інших. З багатьма з них у мене були теплі, приятельскі 
стосунки протягом усього життя.
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Астрономічний павільйон меридіанного круга фірми Репсольд у Миколаєві

Пасажний інструмент Мико-
лаївської служби часу фірми  
“Асканія-Верке.”

На ньому було одержано 
перші важливі наукові 
результати
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Меридіанний круг Репсольда.

На ньому було зроблено 
перші визначення положень 
зірок

Житлові приміщення експедиції на о.Західний Шпіцберген.

Вигляд до настання полярної ночі
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Житлові приміщення після хуртовини.

За одну годину один чоловік себе відкопує

Астрономічний павільйон (у центрі) та його міри на Шпіцбергені.

Зліва — Грінфіорд. Прямо — Айсфіорд
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Фотоелектричний пасажний інструмент АПМ-10 в експедиції

Астроном Г.І. Пінігін проводить спостереження зірок.

Рядом висить рушниця для самозахисту від ведмедя
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Астроном В.М. Пишненко 
після спостережень.

Чи можна у вас  
відігритися?

Астроном М.С. Каліхевич з 
другом експедиції.

Друг не витримав і посе-
ред полярної ночі втік в 
Баренцбург
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Основний транспортний засіб експедиції.

Два такі снігоходи були в розпорядженні експедиції

Полярний гість на прізвисько Василина.

Просить полизати солі
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Керівник експедиції на Шпіцбергені Г.М. Петров.

Відвозить сувеніри друзям в Баренцбурзі

Керівник наукової експедиції на Північний Кавказ Г.М. Петров.

Є ще порох у порохівницях…
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Астроном П.М. Федоров на Північному Кавказі.

А на висоті 2 100 метрів холодно. Треба зігрітися на сонечку

Г.М. Петрову 60 років.

Хочу сказати вам, дорогі друзі…   
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

Петров Григорій Матвійович народився 30 листопада 
1924 р. в селі Каніж Новомиргородського району Кіровоград-
ської області.

червень 1941 р. Закінчив 9 класів середньої школи № 12 
в м. Кіровограді 

липень 1941 р. Боєць Другого Кіровоградського вини-
щувального батальйону

вересень 1941 р. –

червень 1942 р.

Нічний сторож в артілі “Харчопродукт” 
в окупованому німцями Кіровограді

липень 1942 р. Примусово вивезений фашистами на 
роботу в Німеччину

липень 1942 р. – 

квітень 1945 р.

Різноробочий фабрики “Дунлоп” в  
м. Ганау, Німеччина

квітень 1945 р. – 

червень 1945 р.

Перебував в американському таборі для 
визволених із фашистської неволі

липень 1945 р.  

–серпень 1945 р. 

Студент підготовчих курсів Кіровоград-
ського педінституту

вересень 1945 р. – 

серпень 1946 р.

Студент фізикоматематичного факуль-
тету Кіровоградського педагогічного 
інституту

вересень 1946 р. –

липень 1950 р.

Студент фізикоматематичного факуль-
тету Одеського державного університе-
ту 

вересень 1950 р. –

червень1952 р.

Лаборант Астрономічної обсерваторії 
Одеського університету, а також вчи-
тель фізики (за сумісництвом) середніх 
шкіл № 25 і № 72 в м. Одесі
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липень 1952 р. – 

квітень 1953 р.

Старший лаборант Миколаївського від-
ділення Головної астрономічної обсер-
ваторії (Пулковської) Академії наук СРСР 

квітень 1953 р. –

травень 1961 р.

Молодший науковий працівник Мико-
лаївського відділення ГАО

вересень 1959 р. –

червень 1960 р.

Старший викладач практичної астро-
номії Дніпропетровського гірничого 
інституту (за сумісництвом) 

листопад 1959 р. Присуджено науковий ступінь кандида-
та фізикоматематичних наук

червень 1961 р. –

червень 1979 р.

Старший науковий працівник Мико-
лаївського відділу ГАО

січень 1963 р. Присуджено вчене звання “Старший на-
уковий працівник”

вересень 1964 р. –

червень 1969 р.

Старший викладач Миколаївського пед-
інституту (за сумісництвом)

1967 р. Член Міжнародного астрономічного 
Союзу (МАС) 

квітень 1970 р. Нагороджений медаллю “За доблесну 
працю”

грудень 1970 р. –

грудень 1971 р.

Старший науковий працівник-
консультант Вроцлавської астрономіч-
ної обсерваторії в м. Вроцлаві, Польща

серпень 1973 р. –

травень 1975 р.

Керівник наукової експедиції мико-
лаївських астрономів на о. Західний 
Шпіцберген

листопад 1978 р. Нагороджений бронзовою медаллю 
Виставки досягнень народного госпо-
дарства СРСР “За досягнуті успіхи”

червень 1979 р. – 

липень 1986 р.

Завідувач астрометричної лабораторії 
Миколаївського відділення ГАО
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жовтень 1982 р. Присуджена Державна премія СРСР за 
участь у колективній роботі по “ство-
ренню нової релятивістської теорії 
рухів внутрішних планет Сонячної сис-
теми” і нагороджений золотою медаллю 
“Лауреат Державної премії СРСР”

липень 1986 р.  

–лютий 1992 р.

Провідний науковий працівник 

серпень 1987 р. Нагороджений медаллю “Ветеран пра-
ці”

травень 1988 р. Присуджений науковий ступінь доктора 
фізикоматематичних наук

лютий 1992 р.  

–серпень 1999 р.

Вчений секретар Миколаївської астро-
номічної обсерваторії (МАО)

серпень 1999 р. Вийшов на пенсію

квітень 2001 р. Провідний науковий працівник МАО 

травень 2001 р. Нагороджений орденом України “За за-
слуги” III ступеня

з 2003 р. Головний науковий працівник МАО
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ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Г.М. ПЕТРОВА 

1. Петров Г.М. Наблюдения близполюсных звёзд в Нико-
лаеве. В кн: Труды 12й Астром. конф. СССР, Л. — Изд. ГАО, 1957, 
сс. 173–178.

2. Петров Г.М. О выборе звёзд для определения азимута 
пассажного инструмента службы времени. – Изв. ГАО в Пул-
кове, 1958, № 161, сс. 71–76.

3. Петров Г.М. Каталог прямых восхождений 101 звезды 
со склонениями от +750 до +980 для эпохи и равноденствия  
1950.0. — Изв. ГАО в Пулкове, 1958, № 161, сс. 77–93.

4. Петров Г.М. Каталог прямых восхождений 101 звезды 
со склонениями от +750 до +900. — Автореферат кандидатской 
диссертации ( рукопись ), Ленинград, 1959.

5. Бровенко В.Я., Калинина О.Ф., Маркина О.Т., Петров 
Г.М. Прямые восхождения Солнца, Луны, лунного кратера 
МестингА и больших планет, наблюденные в Николаеве на 
пассажном инструменте в 1960 г. — Изв. ГАО в Пулкове, Л., 
1962, №171, сс.  65–73.

6. Петров Г.М. Исследование пассажного инструмен-
та ФрейбергаКондратьева. — Изв. ГАО в Пулкове, Л., ГАО, 
1962, — № 171, сс. 99–106.

7. Бровенко В.Я., Калинина О.Ф.,Маркина О.Т., Петров Г.М., 
Фёдорова Р.Т. Прямые восхождения Солнца, Луны, лунного 
кратера Местинг–А и больших планет, полученные по на-
блюдениям на пассажном инструменте в Николаеве в 1961г.  
Изв. ГАО в Пулкове, Л.,1964, № 174, сс. 82–90.

8. Петров Г.М. Об определении абсолютного азимута и 
наклонности пассажного инструмента. – Изв. ГАО в Пулкове, 
1964, № 174, сс. 41–46.

9. Калинина О.Ф., Маркина О.Т., Петров Г.М., Фёдоро-
ва Р.Т. Прямые восхождения Солнца, Луны, лунного кратера 
МестингА и больших планет, наблюденные в Николаеве на 
пассажном инструменте в 1962 г. — Труды ГАО в Пулкове, Л., 
1966, т.76, сс. 33–40.

10. Петров Г.М. К вопросу об определении коллимацион-
ной ошибки пассажного инструмента. — Изв. ГАО в Пулкове, 
1964, № 174, сс. 65–68.
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11. Петров Г.М. Меридианные наблюдения Сонца и боль-
ших планет. — В кн.: Труды 16й Астром. конф. СССР, Л., Наука, 
1965, сс. 55–61.

12. Петров Г.М. Об одной систематической ошибке оку-
лярного микрометра. — Изв. ГАО в Пулкове, 1965, № 176, 
сс. 100–102.

13. Петров Г.М., Дзюба И.П. Прямые восхождения тел Сол-
нечной системы, полученные из наблюдений на пассажном 
инструменте Г.А.ФрейбергаКондратьева в Николаеве в 1954–
1959 гг. — Тр. ГАО в Пулкове, Л., 1966, т.74, сс. 25–36.

14. Калинина О.Ф., Маркина О.Т., Петров Г.М., Фёдоро-
ва Р.Т. Прямые восхождения Солнца, Луны, лунного кратера 
Местинг–А и больших планет, наблюденные в Николаеве в 
1963 г. — Тр. ГАО в Пулкове, 1966, т.76, сс.  41– 48.

15. Маркина О.Т., Петров Г.М. Прямые восхождения Сол-
нца, Меркурия, Венеры и Марса, наблюденные на пассажном 
инструменте в Николаеве в 1964 г. — Тр. ГАО в Пулкове, 1966, 
т.76, сс.  49–53.

16. Маркина О.Т., Петров Г.М. Результаты применений 
некоторых фильтров для наблюдений Солнца. — Тр.17й Аст-
ром. конф. СССР, Л., Наука, 1967, сс.  195–199.
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