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І
ноді відхід людини з жит-
тя супроводжується (з ри-
туальних міркувань) дещо
перебільшеними оцінками

зробленого нею. Але тут —
зовсім інша річ. Перебільши-
ти ту спадщину, що залишив
Україні академік Борис Євге-
нович Патон, видатний елект-
розварювальник, матеріалоз-
навець, металург, директор
Інституту електрозварювання
НАН України (з 1953 року до
сьогодні), Президент Націо-
нальної академії наук (з люто-
го 1962 року й до тепер) —
просто неможливо.

І коли читаєш, як проко-
ментував цю втрату і масштаб
цієї постаті глава держави
Володимир Зеленський («У ві-
ці 101 року від нас пішов ве-
ликий українець. Академік.
Геній. Легенда. Це була гран-
діозна особистість. Важко пи-
сати про нього в минулому ча-
сі») — тут усе цілком справед-
ливо і жодних надмірних слів
немає. Люди, які розуміли

масштаб особистості Бориса
Євгеновича, говорили так:
він — це воістину загальнона-
ціональне надбання України.

Лідер української науки
мав, серед безлічі інших, одну
виняткову цінну якість, кот-
ра, на величезний жаль, стає
у нас дедалі рідкіснішою: він
був Людиною Справи. Люди-
ною реальної, великої справи,
а не порожніх, хай красивих
слів («дзвінких» фраз не лю-
бив). І цій справі — розвитку
науки в Україні, усього комп-
лексу наук, від математики,
фізики, хімії, біології до соці-
огуманітаристики — віддавав
усі сили.

Незаперечна заслуга Бори-
са Патона в тому, що вітчизня-
на наука, попри вкрай важку
кризу 90-х років, таки висто-
яла. Воістину важко сказати,
що відбулось би, якщо НАН
України очолювала би у таку
непевну (м*яко кажучи) добу
людина не такого масштабу.
Критики (є і такі) дорікали

Людина Справи
Відійшов у вічність великий вчений сучасності академік Борис Патон

ФЕНОМЕН ПАТОНА

Юрій КОСТЮЧЕНКО, науковець, фахівець з теорії ризиків і прикладних пи-
тань безпеки:

— Звісно, історичні періоди визначають соціальні явища, але в
деяких випадках окремі особистості та їхні долі яскраво відбивають
притаманні певним періодам соціальні та історичні процеси, чому,
власне, і побутує розхожий термін «людина-епоха». Але в феноме-
ні Патона є ще дещо, на мою думку, безпосередньо пов’язане зі спе-
цифікою нашого суспільства. Це людина, тривалий соціальний ав-
торитет якої на багато порядків перевищував сумарні рейтинги всіх
швидкоплинних політиків, що промайнули за її творче життя, лю-
дина, яка як небагато хто розуміла інституційну цінність і вартість
науки і докладала по-справжньому дієвих зусиль на її захист і від-
творення в будь-яких, навіть найбільш непростих соціальних, еко-
номічних і політичних умовах, людина, яку безумовно поважали і
любили всі, кому пощастило її знати і працювати поруч...

� «МИ ТУТ ДЛЯ ТОГО,
ЩОБ ДОПОМОГТИ ВАМ,
І НЕМАЄ НІЧОГО ТАКОГО,
ЩО ЗАВАДИЛО Б НАШІЙ
СПІВПРАЦІ»

— І навіть продаж у межах
кредиту ракет для катерів Sea
Spear?

— Все це знаходиться в межах
можливого. Існує широкий
спектр можливостей. Те, що завт-
ра піде дощ, також можливо.

— А від чого залежить про-
грес у переговорах (там не було з
питання зрозуміло, що йдеться
про кредит)?

— Очевидно, те, що Україна
хотіла би, має коментувати ви-
ще оборонне відомство вашої кра-
їни. Наша пропозиція є відкри-
тою, і це вже прерогатива укра-
їнського уряду коментувати вам,
що би він хотів. Ми тут для того,
щоб допомогти вам, і немає нічо-
го такого, що завадило б нашій
співпраці.

� «...НАТО МОЖЕ БАГАТО
ЧОГО ПОВЧИТИСЬ
В УКРАЇНИ»

— Пане міністре, коли Украї-
ні кілька місяців тому було нада-
но статус партнера розширених
можливостей НАТО, ви сказали
наступне: «Ми всі виграємо від
тісної співпраці та поліпшення
взаємосумісноті. НАТО є радим
мати такого партнера (Україну.
— Авт.)». Можете розказати, які
вигоди отримає Україна від цьо-
го статусу?

— Україна отримає більше до-
ступу до військових навчань
НАТО, до процесу ухвалення рі-
шень Альянсом, обміну розвіду-
вальною інформацією.

Існує група країн, які допома-
гають і фактично підтримують
Україну, щоб вона краще інтегру-
валася й співпрацювала з НАТО.
І це справді дуже добра новина
для України. Я буду головувати
на засіданні квінтета, як ми це
називаємо, п’яти країн у жовтні
на Північноатлантичній раді в
Албанії. І Україна теж братиме
участь у цьому засіданні. Так що
це великий позитив, що Україна
має такий статус.

І я хочу додати, що НАТО мо-
же багато чого повчитись в Укра-
їни. Позиція України на Чорному
морі та протистояння з Росією —
це все важливо.

� «МИ ДУЖЕ ПІДТРИМУЄМО
ПРОГРЕС УКРАЇНИ
НАШЛЯХУ ДО ЧЛЕНСТВА
В АЛЬЯНСІ»

— А що ви думаєте про перс-
пективу отримання Україною
Плану дій щодо членства в НАТО
(ПДЧ), яку заблокували під час
Бухарестського саміту 2008 року
Німеччина і Франція...

— Так, це було 12 років тому.
Ми дуже підтримуємо прогрес
України на шляху до членства в
Альянсі. І це важливо для нас,
для НАТО і для України. І тому,
безумовно, ми продовжимо під-
тримувати Україну на цьому
шляху. За 12 років багато чого
змінилося. 2008 року ми під-
тримували надання Україні
ПДЧ. І я радий, що наступним
кроком стало отримання Украї-
ною статусу партнера розшире-
них можливостей НАТО.

— А щодо перспективи вступу
в НАТО?

— Я оптиміст і сподіваюся, що
кожен наступний крок веде до
цієї мети.

� «...У НАС НЕМАЄ ЖОДНИХ
БАР’ЄРІВ
ДЛЯ ПОГЛИБЛЕННЯ
СПІВПРАЦІ»

— Пане міністре, ви, мабуть, ба-
чили новину декілька днів тому про
підписання у Варшаві держсекре-
тарем США Майком Помпео та мі-
ністром оборони Польщі Марюшем
Блащаком Угоди про посилену обо-
ронну співпрацю, яка передбачає
збільшення американської присут-
ності на території Польщі. Чи мож-
на очікувати підписання оборонної
угоди між нашими державами, що,
звісно, не передбачатиме присут-
ності британських військ в Україні,
а посилення військової та військо-
во-технічної співпраці?

— Я вважаю, що завжди є
простір для посилення співпраці.
Наразі у Британії проходить гло-
бальний тематичний огляд оборон-
ної політики. Також у нас готуєть-
ся огляд зовнішньої політики Ве-
ликобританії. Я не хотів би озвучу-
вати його подробиці до оприлюд-
нення цього огляду, який я пере-
дам у листопаді в парламент.

Але правда полягає в наступно-
му: Британія хоче бути більш гло-
бальною і більше задіяною у світі. І
хочу сказати, що у нас немає жод-
них бар’єрів для поглиблення спів-
праці. Ми маємо абсолютно добрі,
чесні та відкриті відносини. Я не
знаю, чи потрібні ще якісь угоди.
Угоди означають зміни, а станом
на сьогодні немає нічого в межах
співпраці, чого Великобританія та
Україна не змогли би реалізувати.

І ми зараз перебуваємо в дуже
добрій ситуації, починаючи від по-
літичних дискусій до операційної
взаємодії, тренувань та військових
навчань. Британські військові ко-
раблі часто перебувають у Чорно-
му морі. Побачимо, що покаже
оборонний огляд. І вам не треба пе-
реживати: зараз немає нічого та-
кого, що стояло б на шляху по-
глиблення наших відносин.

� «ДЛЯ НАС ВАЖЛИВЕ—
ПОСИЛЕННЯ СТІЙКОСТІ
УКРАЇНИ, ТРЕНУВАННЯ
І НАВЧАННЯ ЇЇ
ВІЙСЬКОВИХ»

— Але ви, мабуть, чули думку
експертного середовища в Україні,
що Великобританія як підписант
Будапештського меморандуму по-
винна робити більше для підтрим-
ки України, збереження її сувере-
нітету і територіальної цілісності.
Чи можна в такому разі передбача-
ти чи очікувати підписання оборон-
ного пакту між нашими країнами?

— Думаю, що нам слід почека-
ти на публікацію оборонного огля-
ду, а також огляду зовнішньої по-
літики. Так, у нас завжди є союз-
ники, і ми допомагаємо їм. Я щой-
но прибув із зустрічі в Міністерст-
ві оборони України. І там я заявив
чітко, що рішення наявної ситуа-
ції може бути досягнуто не війсь-
ковим, а дипломатичним та полі-
тичним шляхом у рамках Мінсь-
кого процесу. І саме так ми може-
мо розв’язати існуючу проблему.
Але водночас для нас важливе —
посилення стійкості України, тре-
нування і навчання її військових.

ВТРАТА

Президенту Академії надмір-
ним, на їх думку, вмінням
знаходити спільну мову з кож-
ною владою, кожною політич-
ною системою. А він , очевид-
но, просто розумів: наука як
найважливіша, найперша за-
гальнодержавна справа не мо-
же існувати без підтримки
держави.

Борис Євгенович був запо-
рукою того, що українська на-
ука, хай би що не відбувалось
у ній і навколо неї — має гідне
майбутнє. Зараз же, зрозумі-
ло, зростає почуття тривоги за
це майбутнє. Проте будьмо
оптимістами — враховуючи
виняткову роль наукової та ін-
телектуальної сфери в житті
суспільства (це прекрасно ро-
зумів Президент НАН Украї-
ни), іншого просто не дано.

«День» висловлює щире
співчуття рідним та близьким
Бориса Євгеновича.

Дуже важливою рисою Бо-
риса Євгеновича завжди було
його вміння вибудовувати ре-
форми стратегічно, продума-
но, а не приховувати повне не-
розуміння реформ красивими
фразами, що зрештою призво-
дить до хаосу. Це не консерва-
тизм, в чому звинувачували
Б. Є. Патона опоненти, а ясне
розуміння — перш ніж прово-
дити реформи, треба чітко
уявляти їх сенс, спрямова-
ність та кінцеву мету. Зреш-
тою, такою кінцевою метою
має бути збереження науково-
го потенціалу України, а не
його руйнування. Деякі моде-
лі «реформ», що наполегливо
пропонувалися, неминуче ве-
ли саме до цього. І Борис Євге-
нович це чітко розумів.

Важливо відзначити, що
попри вік і стан здоров’я Борис
Євгенович продовжував керу-
вати НАН України до остан-
нього часу. Мотивом тут було
почуття відповідальності —
«ніхто, крім мене». Додамо до
цього, що академік Б. Є. Патон
мав колосальний життєвий до-
свід, який важко порівняти з
будь-ким в Україні. 67 років
керівництва Інститутом елек-
трозварювання та 58 років —
НАН України говорять самі за
себе. Неймовірно цікаво було б
почитати його спогади, якби
він їх написав.

Слід зауважити, що Борис
Євгенович був постійним чи-
тачем газети «День», адже
завжди поділяв з нашим ви-
данням його цінності та світо-
глядне бачення. Ба більше, га-
зета часто присвячує матеріа-
ли українській науці й освіті,
що завжди було дорогим для
видатного академіка.

«День» висловлює щире
співчуття рідним та близьким
Бориса Євгеновича.

Ігор СЮНДЮКОВ, «День»


