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МОЇ ІДЕАЛИ 
І ЧОТИРИ МОЇ РОБОТИ
ЦЬОГО РОКУ УКРАЇНСЬКА І СВІТОВА НАУКОВА СПІЛЬНОТА 

ВІДЗНАЧАЮТЬ 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО 
ФІЗИКА-ТЕОРЕТИКА, ОРГАНІЗАТОРА НАУКИ

 АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ ВІКТОРА ГРИГОРОВИЧА БАРЬЯХТАРА.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ТА РЕДАКЦІЯ "СВІТОГЛЯДУ" ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРА
ТА БАЖАЮТЬ ЙОМУ ЗДОРОВОГО ДОВГОЛІТТЯ ТА ЩЕ БАГАТО-БАГАТО

ЩАСЛИВИХ ПОДІЙ У СІМЕЙНОМУ ТА НАУКОВОМУ ЖИТТІ!

Слово про В.Г. Бар'яхтара — людину, з якою мені завжди 
приємно та цікаво спілкуватися

Здається, це було зовсім недавно, коли ще моло-
дого і талановитого фізика-теоретика, але вже 
знаного успішного організатора наукової спра-

ви В.Г. Бар'яхтара перевели (так, так «перевели», не 
інакше) з Донецька до Києва та доручили керувати од-
ним із найбільшим (і деякої міри найскладнішим) від-
діленням у системі АН УРСР – Відділенням фізики та 
астрономії. З того часу мені пощастило спілкувати-
ся з Віктором Григоровичем та, зустрічаючись з ним, 
відчувати якусь особливу приємність і порозуміння.

Кожна людина сприймає іншу через складний спектр 
власних поглядів та уявлень. Тому все те, що я зараз го-
ворю, є лише відображенням моїх суб'єктивних вражень.

Для мене Віктор Григорович Бар'яхтар – унікальна 
особистість, сповнена духом доброчесності та взаємопо-
ваги до себе та інших людей. Аура цієї людини, як Сонце, 
притягує до своєї орбіти всіх тих, кому дозволено набли-
зитися на певну «критичну» відстань. Це своєрідна аура 
мудрої (так, так «мудрої», а не «розумної») людини. У ди-
тинстві для мене такою мудрою людиною був сусід – дід 
Яким-бджоляр, якого бджоли любили, а мене кусали. Вже у 
зрілому віці для мене такою мудрою людиною був Блажен-
ніший кардинал Любомир Гузар, кожне слово якого було 
наповнене якимось особливим змістом. Такою мудрою 
людиною є і академік Борис Євгенович  Патон, у мудрості 
якого завжди є  певне зерно раціональності. У  Віктора 

Григоровича  Бар'яхтара я завжди відчував якусь певну ір-
раціональність, яка мені дуже імпонує (можливо, тому, що 
я сам деякою мірою позбавлений такої ірраціональності).

Для мене В.Г. Бар'яхтар – видатний український вчений 
в галузі фізики твердого тіла та конденсованих середовищ, 
зокрема теорії магнетизму та нелінійних фізичних систем. 
Але найголовніше. Віктор Григорович як учений своєю не-
втомною працею та генетичним талантом самореалізував-
ся, гідно пройшовши тернистий шлях у науку з Харкова че-
рез Донецьк до Києва (ми добре знаємо, що не всім це дано).

В.Г. Бар'яхтар для мене – Учитель з великої літери. 
Не тільки тому, що серед його учнів десятки докторів 

та кандидатів наук, відомих організаторів наукової сфери. 
А перш за все тому, що Віктор Григорович Бар'яхтар асо-
ціюється у моїй пам'яті з тим першим моїм вчителем по-
чаткової школи паном Матусяком, який навіть у важкі 
післявоєнні  роки намагався прищепити нам – підліткам, 
що так рано дорослішали, – любов до знання та повагу до 
тих, хто несе знання у люди.

Таким у сьогоднішні непрості часи є Віктор Григорович 
Бар'яхтар, життя і діяльність якого є прикладом служіння 
Батьківщині та гарантією нашого подальшого поступу у 
цивілізований світ розвиненої освіти та науки. 

Ярослав Яцків
академік НАН України


