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Вельмишановні губернатор Юлія Світлична, блискучий ректор, академік 

Віль Бакіров, представники керівництва, шановні колеги, студенти, 

пані та панове! 

Для мене насправді є великою честю взяти участь у цій церемонії та мати 

можливість мені, старому професору, яким я є, звернутися з короткою промовою 

до студентів, що отримали (наукову) ступінь сьогодні, оскільки вони, за великим 

рахунком, є сенсом нашого існування, нашої радості та нашого майбутнього.  

Дорогі дівчата та дорогі хлопці, юність, що належить вам сьогодні 

є не заслугою, а лише швидкоплинною можливістю для створення прийнятних 

параметрів побудови світу, в якому варто жити, для вас та для інших. 

Проблема у тому, як сказав би принц Гамлет, як це зробити, оскільки не існує 

певних правил для керування нашим вибором, і, з іншого боку, життя 

є комедією з одного акту, який неможливо повторити. Немає кнопки RESET, яку 

ви можете натиснути, щоб перезапустити гру з самого початку. 

Античні римляни любили повторювати, що у житті потрібні 

чеснота та вдача. Ви можете озброїтись чеснотами, і так чи інакше, вступивши 

до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, ви вже 

зробили це, але ви не можете дійсно керувати вдачею. Фактично життя 

є проблемою хаосу без гарантій зв’язку між початковими умовами та еволюцією 

системи. 

«Пам’ятай, хто у розквіті років, Юним ти не будеш нескінченно. Якщо 

подобається — живи безтурботно: У день прийдешній немає віри», — співав 

Лоренцо Величний, ікона італійського Ренесансу.  

Купуючи квиток на потяг, ви знаєте, звідки він відправляється, але вам 

невідомо, куди він насправді прибуде. Ви вільні обирати пункт 



призначення, але ви не зможете примусити потяг їхати саме туди. Він прийде 

туди, куди їде, і результатом буде або бажане, або приємний сюрприз, або гірке 

розчарування. Але ви дізнаєтесь про це лише прибувши, «бо в день прийдешній 

немає віри». 

Чи маємо ми скоритись долі? Нізащо! Якщо ми не можемо створити 

майбутнє, ми можемо хоча б підготувати себе, щоб схопити його та втілити його 

якнайближче до наших мрій. Але як? 

Стів Джобс, гуру компанії Apple, запропонував свій рецепт у відомій зараз 

промові 2005 року в іншому видатному університеті — у Стенфорді, 

що в сонячній Каліфорнії. Розповівши про історію свого життя, сповнену успіхів 

та поразок, захоплюючих злетів та невідворотнього вироку медиків щодо раку, 

Джобс рекомендував молоді бути завжди ненаситними та нерозважливими. 

Я сприймаю заклик Джобса і повторюю його для вас — «залишайтесь 

ненаситними, залишайтесь нерозважливими». Якщо ви ненаситні до знань, 

допитливі, спраглі до життя та настільки божевільні, що не боїтесь розпочинати 

знову після невдачі, з вами світ стане кращим, набагато 

вільнішим та справедливішим ніж той, який моє покоління та ваші батьки 

передаємо вам зараз. 

Отримавши жагу до знань тут, у Харківському університеті, у величі Льва 

Ландау, насолоджуйтесь можливістю вдосконалення на найвищому 

рівні у обраній вами дисципліні. І тримайте недоторканою вашу дитячу 

нерозважливість, яка виглядає так прекрасно в очах тих, хто вже не знає, як бути 

схибленим. Будьте громадянами світу, зберігайте у своєму серці гордість бути 

синами та дочками стародавньої та славної країни, а в своїй свідомості — три 

магічні слова, які я люблю найбільше: liberté, fraternité, égalité (свобода, 

братерство, рівність) для кожного, усюди. 

Тим із вас, хто продовжить подорож у світ досліджень, я хочу побажати 

ніколи не вимовляти гірких слів, якими нобелівський лауреат Хідейкі Юкава, 

лауреат Нобелівської премії з фізики, завершив свої мемуари: «Я не хочу писати 



далі, оскільки ностальгую за тими днями, коли безперервно займався 

дослідженнями; з іншого боку, мене охоплює сум, коли я розумію, як швидко 

зростає кількість питань, далеких від досліджень». Молоді хлопці та дівчата, 

вірте в свої мрії та будьте відданими їм. 

Найкращі побажання всім вам, слава Каразінському національному 

університету, слава Україні, слава молодим серцям, та нехай буде мир поміж 

людьми та всередині кожного чоловіка та жінки. 


