
Відкриття пам'ятника Юрію Кондратюку, математику, інженеру, астроному 

 

 

Геніальність перетворює геніїв в ексцентриків, мучеників, пустельників. Робить Їх 

самотніми в оточуючому їх натовпі. 

 

Моя країна, Чорногорія, мала ексцентрика - Цетиньського. Україна, знову ж таки, 

Моя країна, мала ексцентрика - Полтавського. Земля, по якій вони ступали, була 

для них пустельною, тому що в думках і духом вони були далеко попереду свого 

часу, чекаючи в майбутньому тих, хто зможе їх почути і зрозуміти. Але та ж 

«пустеля» для них була священною. Священною землею, для якої вони робили все, 

що могли б зробити і давали все, що могли дати, навіть своє життя. Тільки своєю 

меншою часткою вони перебували на землі. Інша частка була високо серед 

таємницею оповитих зірок. Так, Цетиньський відлюдник був ловченським 

хранителем таємниць, а український відлюдник - Полтавським звіздарем. Обидва 

були досить великими, щоб почуття гордості за створені Юрієм ракетні двигуни і 

написаний Нєгошем «Промінь мікрокосму» віднесло нас в небеса. 

Олександр - Юрій жив серед людей, і розважався серед зірок все своє життя. Цей 

Полтавський хлопчик і син України, великий всесвітньо відомий вчений. 

Всесвітньо відомий, тому, що все що він створював наслідували всі, і особливо ті, 

хто в той момент були на найвищому рівні технічного прогресу. 

 

Такі люди, як Юрій народжуються час від часу для того, щоб розширити межі часу 

і простору за допомогою науки, мистецтва, філософії. 

 

І, народившись раніше свого часу, він і помер раніше, без будь-яких застережень 

покладаючи своє невитрачене життя на олтар Вітчизни, за Свободу. За перше з 

трьох святих українських слів. 

 

Він жив там, де припиняється все земне і матеріальне, де все обожнено і відкрито, 

де не існує «моє» і «твоє», немає «сильних» і «могутніх», тому що всі мізерно малі. 

Це траєкторії Божественного шляху в небо, шляху, на якому все, що робить Землю 

долиною сліз, залишається тут. Шляху, спостерігаючи з якого війни і освоєння, 

насильство і грабіж далекі і безглузді, де вхідний квиток - не шматок білої, чорної 

або жовтої шкіри, кількість танків або ядерних боєголовок або тих інших голів, 

гарячих голів - лідерів провідних країн світу. Все, що можна віднести на цей 

зоряний шлях зосереджено в трьох українських символах на землі: Свобода – 

Злагода - Добро. І це було основною живильною силою бездоганного життя Юрія. 

Одного з «тих життів», присвячених Полтавському університету, Полтавській 

області і Україні. 

 

Слава тобі, Олександр Шаргей! 


