ХРОНIКА

ДО 110-РIЧЧЯ ВIД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
АКАДЕМIКА М.М. БОГОЛЮБОВА

року сiм’я Боголюбова переїжджає з Нижнього
Новгорода до м. Нiжина Чернiгiвської губернiї,
де батько Миколи Миколайовича – Микола Михайлович Боголюбов, уже вiдомий на той час богослов, отримав мiсце законоучителя в Iсторикофiлологiчному iнститутi князя Безбородка. Через
чотири роки Микола Михайлович отримує посаду професора богослов’я в Унiверситетi Святого
Володимира, i родина Боголюбових переїздить до
Києва.

21 серпня 2019 року виповнюється 110 рокiв вiд
дня народження видатного математика i фiзикатеоретика академiка Миколи Миколайовича Боголюбова. Його величезний внесок у науку не можливо переоцiнити. Вiн стосується найрiзноманiтнiших галузей сучасної науки – нелiнiйної механiки, ядерної фiзики, квантової теорiї поля, фiзики високих енергiй, статистичної механiки, фiзики конденсованого стану речовини тощо. Не менш
вражаючий слiд залишив Микола Миколайович i
як органiзатор науки – створенi ним кафедри, дослiдницькi групи, цiлi iнститути, успiшно працюють донинi, а школа Боголюбова, що зросла на його iдеях, успiшно розвивається уже в четвертому
її поколiннi.
Микола Миколайович Боголюбов народився 21
серпня 1909 р. у Нижньому Новгородi. Цього ж
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У 1917 р. Коля Боголюбов вступає до пiдготовчого класу Першої Олександрiвської класичної київської гiмназiї, але навчається там лише неповнi
два роки. У 1920 р., коли в Києвi остаточно встановлюється радянська влада, кафедру богослов’я
лiквiдують i батько Миколи змушений взяти парафiю у селi Велика Круча Полтавської губернiї.
Сам Микола починає вiдвiдувати Великокручанську семирiчку, яку закiнчує в 1922 р. До речi, свiдоцтво про закiнчення семирiчки стало єдиним документом про освiту, який Микола Миколайович
отримав за все своє життя, а про високу оцiнку
отриманої там освiти красномовно свiдчать його
слова: “Вченим я став у Великiй Кручi”.
У 1922 р. сiм’я Боголюбова повертається до Києва. За рекомендацiєю академiка Д.О. Граве, тринадцятирiчний Микола став активним учасником
його семiнарiв, а вiд 1923 р. вiн почав працювати пiд керiвництвом свого вчителя, наставника i
майбутнього колеги академiка М.М. Крилова. Коли Боголюбову виповнилося 15 рокiв, вiн публiкує
свою першу наукову роботу, а 1 червня 1925 року
спецiальною постановою Укрголовнауки його було зараховано на кафедру математики ВУАН на
становищi аспiранта. У 1928 роцi захистив дисер-
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М.М. Боголюбов i академiк М.М. Крилов

Вiдкриття нового корпусу Iнституту теоретичної фiзики

тацiю на звання наукового працiвника, що на той
час вiдповiдало ступеню кандидата наук.
У 1930 р. до М. Боголюбова прийшло i перше
визнання – на мiжнародному конкурсi вiн отримав премiю Академiї наук Болоньї (Iталiя). Тодi ж, а саме 6 квiтня 1930 р., пiсля доповiдi на
загальних зборах фiзико-математичного вiддiлення Всеукраїнської академiї наук (ВУАН), за поданням академiкiв Д. Граве i М. Крилова йому
було присуджено науковий ступiнь доктора наук
без захисту дисертацiї. Вчене звання професора
по кафедрi “Теорiї функцiй” М.М. Боголюбову було присвоєно у 1936 р. невдовзi пiсля того, як вiн
почав викладати в Київському унiверситетi. Пiзнi-
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ше, у 1939 р., М.М. Боголюбова обирають членомкореспондентом, у 1948 р. – академiком АН УРСР.
1947 р. вiн стає членом-кореспондентом АН СРСР,
а в 1953 р. – її дiйсним членом.
До найважливiших результатiв Миколи Миколайовича у 1932–37 рр. слiд, безумовно, вiднести
створення ним, разом зi своїм учителем, нового
роздiлу математичної фiзики – теорiї нелiнiйних
коливань, що заклав засади нелiнiйної механiки.
Зокрема, вони розробили новi методи iнтегрування нелiнiйних диференцiальних рiвнянь, що описують коливальнi процеси. У наступнi роки нелiнiйну механiку в Києвi активно розвивав учень Миколи Миколайовича академiк Ю.А. Митропольский
та його школа.
У 1935–1936 рр. М.М. Боголюбов представляє
кафедру математичної фiзики ВУАН за кордоном. Вiн читає лекцiї з теорiї нелiнiйних коливань в Iнститутi Анрi Пуанкаре у Францiї, Бельгiйському математичному товариствi, Бельгiйському
науково-дослiдницькому iнститутi. А в 1940 р., пiсля приєднання Пiвнiчної Буковини до України,
Микола Миколайович бере участь у формуваннi
математичної кафедри на фiзико-математичному
факультетi Чернiвецького унiверситету.
Влiтку 1941 року у складi Академiї наук
М.М. Боголюбова було евакуйовано до Уфи, а потiм скеровано до Москви. У цей час вiн продовжує теоретичнi дослiдження з нелiнiйної механiки i бере участь у роботах з оборонної тематики.
До Києва М.М. Боголюбов повернувся на початку
1944 року.
Один iз найплiднiших на новiтнi iдеї перiодiв
творчостi М.М. Боголюбова пов’язаний з Києвом, зокрема – з Iнститутом математики (1945–
1956 рр.), а згодом – Iнститутом теоретичної фiзики, який вiн заснував, обiйнявши посаду директора, на якiй працював впродовж 1966–1973 рр.
Нинi цей iнститут носить його iм’я. Фундаментальнi дослiдження М.М. Боголюбова започаткували
новi напрями теоретичної i математичної фiзики,
зокрема у цей перiод його авторству належить низка класичних праць iз статистичної фiзики.
Так, у 1946 р. М.М. Боголюбов опублiковав всесвiтньо вiдому монографiю “Проблеми динамiчної
теорiї в статистичнiй фiзицi”. Результати, що увiйшли до неї, розпочали новий етап в розвитку
статистичної механiки пiсля досягнень, пов’язаних
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цман, Гiббс. М.М. Боголюбов запропонував динамiчний пiдхiд до побудови кiнетичної теорiї, заснований на введеннi ланцюжка рiвнянь для рiвноважних i нерiвноважних багаточастинкових функцiй розподiлу – ланцюжка рiвнянь Боголюбова–
Борна–Грiна–Кiрквуда–Iвона. Використавши розклад цього ланцюжка за малим параметром та
застосувавши припущення про iснування iєрархiї масштабiв часу (вiдомої у свiтовiй лiтературi як iєрархiя характерних часiв Боголюбова),
М.М. Боголюбов отримав замкнутi кiнетичнi рiвняння для одночастинкових функцiй розподiлу не
лише для нейтрального газу, але й для системи частинок iз кулонiвською взаємодiєю. Останнє рiвняння вiдоме сьогоднi як кiнетичне рiвняння Боголюбова–Балеску–Ленарда. При цьому замiсть гiпотези Больцмана про молекулярний хаос
вiн запропонував принцип повного ослаблення початкових кореляцiй (принцип Боголюбова), що дало змогу розрахувати iнтеґрали зiткнень на основi редукованого ланцюжка рiвнянь для функцiй
розподiлу. Для опису наступного етапу еволюцiї
системи М.М. Боголюбов послiдовно отримав рiвняння гiдродинамiки. Яким же непересiчним мав
бути талант, щоб лише завдяки однiй монографiї
уславити її автора на увесь свiт чотирма iменними
результатами.
1947 р. – ще один генiальний результат: створення мiкроскопiчної теорiї надплинностi. М.М. Боголюбов вперше застосував новий математичний
прийом, вiдомий нинi як канонiчне перетворення
Боголюбова. На прикладi слабонеiдеального бозегазу Микола Миколайович змiг з перших принципiв пояснити механiзм формування спектру збуджень надплинної рiдини i тим самим зрозумiти
природу цього макроскопiчного квантового явища.
Пiзнiше вiн узагальнив запропонований ним математичний апарат i для побудови мiкроскопiчної
теорiї надпровiдностi.
Микола Миколайович досконало володiв методами вторинного квантування для квантових статистичних систем. Настiльною книгою для багатьох поколiнь фiзикiв-теоретикiв стали його “Лекцiї з квантової статистики”, виданi в 1949 р. Блискучим прикладом застосування методу вторинного квантування до розв’язання проблем квантової
теорiї може служити розроблення ним схеми усунення розбiжностей у квантовiй теорiї поля, заснованого на використаннi так званої вiднiмальної
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Академiки А.С. Давидов, О.Г. Ситенко i М.М. Боголюбов
пiсля вiдкриття нового корпусу iнституту (1970 р.)

М.М. Боголюбов з своїми учнями академiками О.С. Парасюком (лiворуч) i Ю.О. Митропольським (праворуч)

М.М. Боголюбов з академiками I.Р. Юхновським i Д.Я. Петриною
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процедури, i доведення однiєї з центральних теорем теорiї перенормувань, що вiдома як теорема
Боголюбова–Парасюка. Вiдкриття загальної форми вiднiмальної процедури та її обґрунтування мали величезне значення для подальшого розвитку
фiзики високих енергiй. Воно дало змогу, зокрема, довести перенормовнiсть єдиної теорiї електрослабкої взаємодiї, а також суперсиметричних теорiй, отримати операторнi розклади на малих вiдстанях, вивчити фазовi переходи тощо. Зауважимо, що майже всi наведенi вище результати стосуються київського перiоду творчостi Миколи Миколайовича.
У 1951–1953 рр. М.М. Боголюбов працював на
надтаємнiшому об’єктi Радянського Союзу – “Арзамас-16” (м. Саров), а також в Iнститутi атомної енергiї (нинi “Курчатовський iнститут” в Москвi), де паралельно з математичним забезпеченням робiт зi створення водневої зброї вiн дослiджував проблеми, пов’язанi зi створенням магнетного
термоядерного реактора.
Вiд 1948 р. М.М. Боголюбов одночасно з роботою в Києвi почав працювати в Москвi, де створив i очолив вiддiл математичної фiзики в Iнститутi хiмiчної фiзики, а вiд 1949 р. – ще й вiддiл теоретичної фiзики Математичного iнституту
iм. В.А. Стєклова АН СРСР. У 1956 р. М.М. Боголюбову, як визначному теоретику, було доручено керувати створеною ним Лабораторiєю теоретичної фiзики Об’єднаного iнституту ядерних дослiджень (ОIЯIД) у Дубнi. А в сiчнi 1965 р. на сесiї
повноважних представникiв урядiв держав-членiв
цього iнституту Миколу Миколайовича Боголюбова обрали директором ОIЯД, i на цiй посадi вiн
працював понад 20 рокiв. Вiд 1957 р. М.М. Боголюбов очолював також лабораторiю теорiї атомного ядра i елементарних частинок в Iнститутi фiзики АН УРСР.
Серед iнших результатiв М.М. Боголюбова, якi
стосуються застосувань теорiї збурень у квантовiй
теорiї поля, варто згадати й метод ренормалiзацiйної групи – новий загальний пiдхiд у теоретичнiй
фiзицi, який знайшов своє використання у рiзноманiтних її галузях.
М.М. Боголюбов одним iз перших започаткував
напрям, який пiзнiше назвали аксiоматичною теорiєю поля. Переваги цього пiдходу цiлком проявилися у циклi його робiт про метод дисперсiйних спiввiдношень для амплiтуд розсiяння, яки-
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ми описують рiзноманiтнi процеси розсiювання i
народжування елементарних частинок. Запропоноване ним доведення дисперсiйних спiввiдношень
привело до розвитку нового математичного апарату аналiтичного продовження узагальнених функцiй багатьох змiнних. За цi дослiдження у 1966 р.
М.М. Боголюбову було присуджено премiю Деннi
Хайнемана. У вiтальному словi при врученнi премiї професор Р. Йост сказав: “Ви справили на мене
незабутнє враження. Бiльшiсть теоретикiв у той
час зневажливо ставились до математики, логiчну
дедукцiю “розтоптували ногами”. Значення мiг мати лише романтичний вплив генiя. I тодi з’явились
Ви, людина, що володiє i математикою, i фiзикою,
готова взятися за складнi проблеми, якi вимагають їхнього логiчного поєднання. Менi здається,
що в цьому є вiдображення нацiонального характеру вашого великого народу...”.
У 1961 р. побачила свiт стаття М.М. Боголюбова, де було введено фундаментальне поняття про
квазiсереднi i в якiй, по сутi, побудовано нову теорiю фазових перетворень. Поширення цих iдей
на фiзику елементарних частинок отримало назву
спонтанного порушення симетрiї – ще одного фундаментального результату М.М. Боголюбова, що
має важливе значення для квантової фiзики.
До перiоду 1964–1966 рр. належать працi
М.М. Боголюбова з теорiї симетрiї та кваркових
моделей елементарних частинок. Важливе значення для дальшого розвитку теорiї елементарних
частинок мало запропоноване ним та його учнями
А.Н. Тавхелiдзе та Б.В. Струмiнським нове квантове число для кваркiв, яке тепер вiдоме як колiр.
В особистостi Боголюбова рiдкiсним чином поєднувався талант великого дослiдника та видатного органiзатора науки. Прикладом, що пiдтверджує його органiзаторськi здiбностi, є створення
1966 року Iнституту теоретичної фiзики, що, як
зазначалося, вiд 1993 р. носить його iм’я. Слiд
зауважити, що створення елiтного фiзичного iнституту, та ще й в Києвi, було вкрай непростим
завданням. I треба було мати авторитет М.М. Боголюбова, щоб досягти успiху. Не секрет, що велику допомогу i сприяння в цiй справi йому надавали Перший секретар ЦК Компартiї України Петро Юхимович Шелест i Президент Академiї наук УРСР Борис Євгенович Патон. Результатом їхнiх спiльних зусиль стала ухвала Радою
Мiнiстрiв УРСР Постанови вiд 3 сiчня 1966 р.
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“Про створення Iнституту теоретичної фiзики АН
УРСР”, а вже в 1970 р., пiд час Рочестерської конференцiї, був уведений в експлуатацiю новий корпус iнституту, збудований на мiсцi, яке вибрав сам
Боголюбов.
Усе, що пов’язане зi створенням iнституту, вiдбувалося за безпосередньої участi Миколи Миколайовича – вiд вибору майданчика для будiвництва iнституту i до кадрових призначень. Саме
вiн визначив основнi напрями наукової дiяльностi
iнституту – теорiя елементарних частинок, теорiя
ядра i ядерних реакцiй та статистична фiзику. Саме Боголюбов зумiв залучити до роботи в iнститутi видатних науковцiв, зокрема своїх талановитих
учнiв. Було створено науковi пiдроздiли iнституту
у Львовi – вiддiл статистичної теорiї конденсованих систем (керiвник I.Р. Юхновський) та Ужгородi – вiддiл теорiї адронiв (керiвник Ю.М. Ломсадзе). У результатi, за першi сiм рокiв свого iснування очолюваний М.М. Боголюбовим iнститут перетворився на потужний центр теоретичної фiзики, добре вiдомий не лише в Українi, а й далеко за
її межами.
Великого значення Микола Миколайович надавав розвитку мiжнародної спiвпрацi, зокрема органiзацiї мiжнародних конференцiй на зразок Рочестерської з фiзики високих енергiй та мiжнародних конференцiй з теорiї плазми.
Науковi напрями, якi сформулював М.М. Боголюбов, визначили дiяльнiсть iнституту на довгi роки. Так, сьогоднi ця дiяльнiсть пов’язана з
фiзикою й астрофiзикою високих енергiй, теорiєю
ядра, квантовою теорiєю поля i теорiєю симетрiй,
теорiєю нелiнiйних явищ у конденсованих середовищах i плазмi, а також кiнетичною теорiєю сильнонерiвноважних процесiв. По сутi, йдеться про
природнє розширення напрямiв, започаткованих в
iнститутi ще М.М. Боголюбовим. Не буде великим
перебiльшенням сказати, що значна частина наукової дiяльностi iнституту пов’язана з використанням та розвиненням iдей Миколи Миколайовича.
Зокрема, якщо говорити про теоретичну фiзику
високих енергiй, то це стосується динамiчної ґенерацiї мас, спонтанного порушення симетрiї, квантової хромодинамiки, застосування теорiї симетрiй
у квантовiй теорiї поля.
Не менш плiдним є використання i розвинення
iдей М.М. Боголюбова в царинi кiнетичної теорiї.
Творчий спадок М.М. Боголюбова сьогоднi викоISSN 0372-400X. Укр. фiз. журн. 2019. Т. 64, № 7
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Київ, 1970 р.

Перша Мiжнародна конференцiя з теорiї плазми (Київ, Iнститут теоретичної фiзики АН УРСР, 1971 р.)

ристовують також i при розв’язаннi задач фiзики конденсованого стану. Це стосується описання
високотемпературної надпровiдностi, явища бозеконденсацiї в рiзних системах, нелiнiйних явищ у
твердих тiлах i рiдинах, транспортних процесiв у
молекулярних системах i кiнетики електронного
транспортування в нанооб’єктах. Методи квантової теорiї поля знаходять, в свою чергу, широке застосування i в теоретичних дослiдженнях низьковимiрних, зокрема так званих дiракiвських структур та нових матерiалiв.
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Сертифiкат про присвоєння малiй планетi Сонячної системи iменi Боголюбова

Одночасно з науковими дослiдженнями та органiзацiйною дiяльнiстю Микола Миколайович провадив i подвижницьку педагогiчну роботу. У 1936–
1941 рр. та 1944–1949 рр. вiн викладав у Київському державному унiверситетi, у 1945–1948 рр. був
деканом механiко-математичного факультету, де
заснував i очолював кафедру математичної фiзики. Вiд листопада 1943 р. Боголюбов – професор
Московського унiверситету iм. М.В. Ломоносова.
У сiчнi 1953 р. його обрано завiдувачем кафедри
теоретичної фiзики цього унiверситету, де у 1966 р.
вiн також заснував вiдому боголюбовську кафедру
квантової статистики та теорiї поля.
Варто наголосити, що життя i творчiсть Миколи Боголюбова вiд перших рокiв його життя
i до останнiх днiв були тiсно пов’язанi з Україною. Будучи етнiчним росiянином за походженням, вiн був вихований в атмосферi глибокої любовi до України, вiдчував велику повагу до землi, де пройшли його дитинство i юнацькi роки, де
вiн зробив свої першi кроки в науцi i здобув свiтову славу. Маючи бажання в усьому подiляти долю українського народу, вiн вважав себе українцем, про що власноруч писав у всiх анкетах i особових паперах. Такий же запис був i в його радянському паспортi. Ставлення Миколи Миколайовича до України вичерпно характеризують слова Олексiя Миколайовича Боголюбова про старшого брата: “У Миколи Миколайовича було двi ба-
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тькiвщини – Росiя i Україна i двi рiднi мови – росiйська та українська. Починаючи вiд великокручанської епопеї, вiн порiднився з Україною, а поезiя Шевченка була, по сутi, першою поезiєю, якою
вiн захопився. Молодий аспiрант кафедри математичної фiзики писав протоколи семiнарiв кафедри
по-українському, i першi його роботи також були
написанi по-українському”. I далi: “Микола Миколайович в тяжкi для України часи, коли почали
знищувати українську iнтелiгенцiю, коли в Харковi проходив ганебний процес СВУ, а українськi
книги горiли, – визнав себе українцем i вважав себе ним все своє життя. Незаперечний факт – все
становлення його особистостi i придбання особливостей наукової творчостi проходило в Українi, i
далi теж було щiльно пов’язано з Україною. Недаремно вiн називав Київ своїм улюбленим мiстом,
прирiвнюючи до нього лише Париж”. I хоча цi слова добре вiдомi i їх багато разiв цитували в статтях
про український перiод Миколи Миколайовича та
спогадах про нього, ми не могли їх тут не навести,
бо саме вони якнайкраще розкривають витоки любовi Миколи Миколайовича до України. Ставлення Миколи Миколайовича до рiдної української
землi, до української мови мало би стати добрим
прикладом для багатьох наших спiввiтчизникiв.
Всесвiтньо вiдомий український фiзик-теоретик
i математик минулого столiття вiдiйшов у вiчнiсть
13 лютого 1992 р., залишивши по собi неоцiненну
наукову спадщину, численнi науковi школи, велику когорту учнiв та послiдовникiв.
М.М. Боголюбов – учений широкого мiжнародного визнання. Його було обрано членом 10 зарубiжних академiй наук та присвоєно звання почесного доктора 10 iноземних унiверситетiв. Про визнання внеску М.М. Боголюбова у свiтову науку
свiдчать i численнi зарубiжнi державнi та науковi нагороди. Зокрема, вiн лауреат премiй Академiї
наук Болоньї (1930, Iталiя), iменi Д. Хайнеманна
Американського фiзичного товариства (1966), Золотої металi iменi Г. Гельмгольця (1969), Макса
Планка фiзичного товариства ФРН (1978), iменi
Б. Франклiна (1974, США), “За заслуги перед наукою i людством” Словацької академiї наук (1975),
Поля Дiрака (1992) та iн.
У 1987 р. Вчена рада Мiжнародного центру теоретичної фiзики в Трiєстi заснувала премiю iменi
М.М. Боголюбова за видатнi досягнення у справi розвитку наукових дослiджень у галузi матеISSN 0372-400X. Укр. фiз. журн. 2019. Т. 64, № 7
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матики i фiзики твердого тiла для науковцiв країн, що розвиваються. Нацiональна академiя наук
України також заснувала премiю його iменi за дослiдження в галузi математики i фiзики. Росiйська академiя наук заснувала в 1999 р. золоту медаль М.М. Боголюбова за дослiдження в галузi математичної фiзики i математики. Золота медаль
М.М. Боголюбова заснована i в ОIЯД. 2018 року
Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова
НАН України започаткував присудження Боголюбовських премiй за кращi роботи з теоретичної та
математичної фiзики.
Пам’ятники академiку М.М. Боголюбову встановлено у Нижньому Новгородi та Дубнi, а його
погруддя – у Києвi в Iнститутi теоретичної фiзики та в Лабораторiї теоретичної фiзики ОIЯД.
Меморiальна дошка на пошану Миколи Боголюбова прикрашає червоний корпус Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.
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Пам’ятний знак на честь Миколи Миколайовича
встановлено в селi Велика Круча.
3 грудня 2009 року з iнiцiативи Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова за поданням видатного українського астронома К.I. Чурюмова, на визнання внеску Миколи Миколайовича у свiтову науку Мiжнародний астрономiчний
союз присвоїв малiй планетi Сонячної системи
(22616) = 1998 KG7 iм’я Боголюбов.
Генiальний вчений продовжує своє життя у працях своїх учнiв i численних послiдовникiв, зокрема
й тих, хто працює в Iнститутi теоретичної фiзики НАН України, а отже можна бути певним, що
iдеї Миколи Миколайовича Боголюбова ще довго надихатимуть фiзикiв-теоретикiв багатьох прийдешнiх поколiнь.
В.Г. БАРЬЯХТАР, А.Г. ЗАГОРОДНIЙ,
В.М. ЛОКТЄВ, I.М. МРИГЛОД,
М.Ф. ШУЛЬГА, I.Р. ЮХНОВСЬКИЙ
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