
21�го серпня 2009 р. минуло сто

років від дня народження одного з

найвидатнiших вчених XX столiття

академiка Миколи Миколайовича Бого�

любова.  На знак визнання особистого

внеску М.М. Боголюбова у розвиток

науки і його високого наукового та

громадського авторитету цю дату від�

значають в Україні на державному рів�

ні. Згідно з Указом Президента Украї�

ни та розпорядженням Кабінету Мі�

ністрів України “З метою вшанування

пам'яті видатного вченого в галузі

теоретичної фізики і математики, од�

ного з основоположників української

школи теоретичної та статистичної

фізики академіка Миколи Миколайо�

вича Боголюбова та з нагоди відзна�

чення у 2009 році 100�річчя від дня

його народження” передбачено цілу

низку заходів, присвячених ювілейній

даті. Зокрема, проведення Міжнарод�

ної київської боголюбівської конфе�

ренції “Сучасні проблеми теоретичної

та математичної фізики” і Україн�

ського математичного конгресу, за�

гальних зборів НАН України, видання

матеріалів про життя і творчість вели�

кого вченого, створення пересувної

фотовиставки “Боголюбов і Україна”,

відкриття меморіальної дошки акаде�

міка М.М. Боголюбова на фасаді чер�

воного корпусу Київського національ�

ного університету імені Тараса Шев�

ченка, випуск ювілейної монети з зоб�

раженням М.М. Боголюбова.
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У зв'язку з цією датою ми хочемо

поділитись деякими думками про ос�

новоположний внесок Миколи Мико�

лайовича Боголюбова у розвиток ма�

тематики, теоретичної і математичної

фізики, яким, значною мірою, визна�

чається  сучасний та, на наш погляд, і

майбутній стан цих найважливіших

розділів природознавства, про вплив

М.М. Боголюбова на процеси станов�

лення українських шкіл теоретичної і

математичної фізики та про маловідо�

мий Київський період творчості Ми�

коли Миколайовича. 

Як відомо, місію розвитку кращих

традицій у вітчизняній та світовій

науці і, мабуть найголовніше, збе�

реження і піднесення честі науковця

бере на себе, насамперед, порівняно

невелика група найавторитетніших

вчених, чиє життя і творчість може бу�

ти взірцем служіння науці. Боголюбов,

безумовно, належить до таких науков�

ців, і можна сподіватися, що його

приклад ще довго слугуватиме нашій

науці оберегом від не зовсім чистих на

руку діячів від науки. Немає жодного

сумніву, — якщо наша наукова спіль�

нота втратить переданий нам мораль�

ний капітал (як це, на жаль, трапилось

у багатьох інших сферах суспільного

життя), то ця втрата не компенсується

жодною наймудрішою організацією

наукової діяльності. Микола Мико�

лайович був і залишається зразком на�

укового та трудового подвигу вченого.

“Наука — головна і єдина мета в моєму
житті”— так визначив своє життєве

кредо Микола Миколайович.

Микола Боголюбов закінчив семи�

річку в селі Велика Круча, що на Пол�

тавщині, й одержав свідоцтво про не�

повну середню освіту — це був єдиний

документ про освіту в геніального вче�

ного. Його так тягнуло до науки, що

наступного року він знову почав ходи�

ти в сьомий клас. Але більше він ніко�

ли жодного навчального закладу не

закінчував. Становлення майбутнього

вченого проходило в Києві. Його бать�

ко, відомий на той час релігійний фі�

лософ (а силою обставин ще і свяще�

ник сільської парафії у тому ж таки се�

лі Велика Круча), Микола Михайло�

вич Боголюбов допомогає синові про�

довжити його освіту.

З 1922 року М. Боголюбов починає

відвідувати семінар академіка Д. Граве.

Але невдовзі академік заявив: слухати

лекції в навчальному закладі юному

Миколі уже немає сенсу — з ним треба

працювати індивідуально. Так тринад�

цятилітній Микола потрапив на нау�

ковий семінар до видатного вченого, а

вже через рік той рекомендує його

професорові М.М. Крилову. В 1923 р.

під його керівництвом юний матема�

тик зробив перші кроки у власних дос�

лідженнях і вже через рік, маючи п'ят�

надцять літ, написав наукову працю.

Враховуючи особливі здібності й без�

перечну обдарованість молодого Бого�

любова, у 1925 році за спеціальним рі�

шенням Ради народних комісарів

УРСР його, як виняток, без диплома

про вищу освіту зараховують до аспі�

рантури при відділі математичної

фізики ВУАН, яку він закінчив у 1928 р.,

захистивши дисертацію. В проекті ре�

золюції зазначалося, що “робота аспі�

ранта та її захист є блискучими, і ас�

пірант цілком відповідає вимогам, ви�

сунутим до наукових співробітників

кафедр. Тому кафедра просить Укрнау�

ку затвердити його науковим співро�

бітником кафедри з відповідним утри�

манням і навіть клопотати про надання

йому в наступному році закордонного

відрядження водночас з відрядженням за

кордон академіка М.М. Крилова”. Так

Микола Боголюбов став наймолод�

шим науковим співробітником ка�

федри математичної фізики ВУАН.

Пізніше кафедра входила до складу

Інституту будівельної механіки, збері�

гаючи свою автономію, і там він зали�

шався співробітником до 1950 р.

У 1930 р. до М. Боголюбова при�

йшло перше визнання — він отримав

на міжнародному конкурсі премію

Академії наук Болоньї (Італія). Тоді ж

ВУАН присуджує Боголюбову вчений

ступінь доктора математики без за�

хисту дисертації, яка, у зв'язку з запро�

вадженням загальносоюзного законо�

давства про вчені ступені та звання,

була затверджена ВАК СРСР  у серпні

1936 р.  Вчене звання професора ка�
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федри “Теорії функцій” М.М. Боголюбову присвоєно в

лютому 1940 р. (атестат професора ВАК видав лише в 1946

році), невдовзі після того, як він почав 1936 р. викладати у

Київському університеті. Пізніше, 1939 р., Боголюбова

обрано членом�кореспондентом АН УРСР, у 1948 р. —

академіком. У 1947р. його обирають членом�кореспон�

дентом АН СРСР і у 1953 р. — дійсним членом союзної

академії.

Починаючи приблизно з 1932 р., як писав Боголюбов у

статті до 50�річного ювілею свого вчителя, “М.М. Крилов

спільно зі мною, його учнем і співробітником, звернувся до

вивчення актуальних проблем теорії нелінійних коливальних

процесів. Сполучаючи характерні для нього глибокі теоре�

тичні побудови та практичну спрямованість, М.М. Крилову

вдалось тут закласти основи нової галузі математичної

фізики — нелінійної механіки”. В цей час відбувався процес

зародження нових технологій, пов'язаних із розвитком

електроніки, який природно ставив нові виклики перед

вченими.

Вже в той час у працях вченого  стає помітною головна

риса його наукового стилю. Ось як писали про це учні

М.М. Боголюбова до його 80�річчя: “Головна риса наукового

стилю Миколи Миколайовича полягає у вмінні оцінити

ключовий характер проблеми і потім не зупиняючись перед

труднощами, створити адекватний метод розв'язання проб�

леми, причому злиття математики і фізики змушує кожного,

хто вивчає праці М.М. Боголюбова, згадати про ті часи, коли

представників природничих наук називали просто натурфіло�

софами”.

На початку війни Миколу Миколайовича разом із

іншим інтелектуальним цвітом України в складі Академії

наук було евакуйовано до Уфи, а потім до Москви. В цей

час, як пише Микола Миколайович у своїй автобіографії,

він, продовжуючи свої теоретичні дослідження з нелінійної

механіки, займався переважно проблемами оборонної

тематики. 

Повернувся в Київ М. Боголюбов на початку 1944 р.

В його автобіографії знаходимо, що з 1944 р. він, “заціка�

вившись питаннями статистичної фізики, почав працювати

в області теоретичної фізики, в яку вдалось перенести деякі

асимптотичні методи нелінійної механіки”. Принципові пи�

тання статистичної механіки — ключові для наукової

творчості М.М. Боголюбова. Він неодноразово повертався

до їхнього дослідження протягом свого наукового шляху.

Один із найплідніших на новітні ідеї періодів життя

М.М. Боголюбова, на наш погляд, пов'язаний з Києвом —

з Інститутом математики (1945�1956 рр.), та пізніше з

Інститутом теоретичної фізики, який створив М.М. Бого�

любов (1966�1973рр.) і якому в наш час присвоєно його

ім'я. Фундаментальні дослідження М.М. Боголюбова в цей

період творчої діяльності  призвели його до створення

абсолютно нових креативних напрямків у теоретичній і

математичній фізиці.

До Інституту математики М.М. Боголюбова було за�

раховано 1 березня 1945 р. за наказом академіка М.О. Лав�

рентьєва (пізніше одного із засновників Сибірського

відділення Академії наук СРСР), який тоді був директором

інституту, “старшим науковим співробітником з доручен�

ням керувати семінаром з нелінійної механіки”.  Наприкін�

ці березня вийшов новий наказ : “На зміну наказу №14 від

5/III�1945 р. призначити члена�кор. М.М. Боголюбова зав.

відділом асимптотичних методів та статистичної механіки з

1/IV�1945р.”. У вересні 1949 р. у зв'язку з розширенням

відділу і організацією в ньому обчислювальної групи відділ

було перейменовано у відділ математичної фізики (пізніше

на основі цієї групи було створено лабораторію обчис�

лювальної математики й обчислювальної техніки, яку в

1957 р. виокремлено в самостійний науковий заклад — об�

числювальний центр, зараз відомий як Інститут кіберне�

тики ім. В.М.Глушкова НАН України.
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Ось деякі досі невідомі факти твор�

чості  М.М. Боголюбова за цей період.

Звіт за 1945 р. Інституту математики з

теми: “Проблеми динамічної теорії в

статистичній фізиці” був рукописом

тепер всесвітньо відомої монографії

"Проблеми динамічної теорії в статис�

тичній фізиці", опублікованої в 1946 р.

Результати, що увійшли до цієї моно�

графії, склали новий етап у розвитку

статистичної механіки після дослід�

жень, пов'язаних з іменами таких ви�

датних  постатей як Максвелл, Больц�

ман, Ґіббс. Ця праця одразу ж отрима�

ла заслужене визнання в нашій країні.

За цю роботу та монографію “Про де�

які статистичні методи математичної

фізики” (1945 р.) М.М. Боголюбову було

в 1947 р. присуджено Сталінську пре�

мію І ступеня. У книзі вперше було

сформульовано рівняння, у наш час

відомі як ланцюжок рівнянь Боголю�

бова, — це фундаментальні рівняння, які

описують природу речей у Всесвіті. 

У 1947 р. у збірнику праць Інсти�

туту математики було опубліковано

фундаментальну роботу М.М. Бо�

голюбова “До теорії надплинності”

(подана до друку 24.09.1946 р.). Ця

стаття також невдовзі була надруко�

вана в перекладі російською мовою в

журналі “Известия АН СССР”, ан�

глійською мовою в “J. Phys.” німець�

кою в “Sowjetwissenschaft”. В ній

вперше було сформульовано мікроско�

пічну теорію такого квантового явища

як надплинність. Надплинність — це

властивість квантових рідин (вперше

відкрита  у рідкого гелію П.Л. Капіцею

в 1938 р.) протікати крізь мікроско�

пічні пори без тертя. Згодом це явище

спостерігалось і в інших системах.

Експериментальне відкриття бозе�

конденсату в розріджених газах (за яке

у 2001 р. була присуджена Нобелівська

премія з фізики) цілком підтвердило

теорію М.М. Боголюбова 1946 р. (те ж

стосується і Нобелівської премії з

фізики за 2004 р. за надпровідність та

надплинність). У цій роботі  вперше

було застосовано новий математич�

ний прийом, відомий тепер як кано�

нічне перетворення, Боголюбова. В 1957

році М.М. Боголюбов застосував це

перетворення до побудови теорії над�

провідності. В результаті в його робо�

тах, незалежно від Бардіна, Купера,

Шриффера (вони отримали Нобелів�

ську премію з фізики за 1972 р.), була

створена послідовна мікроскопічна

теорія надпровідності. Розвиток ідеї

надпровідності як надплинності сис�

теми фермі�частинок дозволило Бого�

любову в 1958 р. відкрити явище над�

плинності ядерної матерії, яке в наш

час є основою сучасної теорії атомних

ядер. Мало коли можна бачити таке

натхнення, такий плідний та величний

час піднесення!

В період 1951�1953рр. М.М. Бого�

любов працював на надтаємному

об'єкті “Арзамас�16” (м. Саров) і в

Інституті атомної енергії (в наш час

“Курчатовський інститут”, м. Моск�

ва), де паралельно з математичним за�

безпеченням робіт зі створення водне�

вої зброї, працював над спеціальною

темою зі з'ясування можливостей

створення магнітного термоядерного

реактора.

Зауважимо, що з 1948 р. М.М. Бо�

голюбов одночасно з роботою в Києві

почав очолювати відділ математичної

фізики в Інституті хімічної фізики в

Москві. З 1949 року він також почав

завідувати відділом теоретичної фі�

зики Математичного інституту імені

В.А. Стєклова АН СРСР. У 1956 р.

М.М. Боголюбову як визначному вче�

ному в галузі теоретичної фізики було

доручено також керівництво лабора�

торією теоретичної фізики Об'єдна�

ного інституту ядерних досліджень у

м. Дубна. У січні 1965 р. Миколу Ми�

колайовича Боголюбова було обрано

директором Об'єднаного інституту

ядерних досліджень (на сесії повно�

важних представників урядів держав�

членів цього інституту). З 1957 року в

складі Інституту фізики АН УРСР

М.М. Боголюбов також очолював ла�

бораторію теорії атомного ядра і еле�

ментарних частинок.

Видатна роль М.М. Боголюбова у

створенні Інституту теоретичної фі�

зики  АН України (1966р.). Все, що по�

в'язано з організацією інституту, відбу�

валось під його керівництвом — від

вибору місця для будівництва нової

будівлі інституту до формування ос�

новних напрямків наукових дослід�

жень та персонального складу науко�

вих співробітників. У результаті за сім

років, упродовж яких М.М. Бого�

любов був директором Інституту тео�

ретичної фізики, інститут став одним

із провідних світових центрів теоре�

тичної і математичної фізики. В наш

час Інститут теоретичної фізики на�

звано іменем М.М. Боголюбова.

З історії інституту згадаємо про

його витоки. В середині 1960�х років

починає реалізовуватися проект Бого�

любова з організації нового теоре�

тичного інституту у Києві, де плану�

валося створити сучасний комплекс із

найкращими у світі умовами для праці

вчених, з готелем і житловими корпу�

сами. За підтримки керівництва рес�

публіки, зокрема першого секретаря

ЦК КПУ П.Ю. Шелеста, ця ідея почи�

нає втілюватися у життя, і в січні 1966

року було утворено Інститут теоретич�

ної фізики АН УРСР, який очолив ака�

демік М.М. Боголюбов. Інститут

складався з трьох відділів: математич�

них методів у теоретичній фізиці (за�

відувач — академік О.С. Парасюк),

теорії ядра (завідувач — академік

О.С. Давидов) та теорії елементарних

частинок (завідувач доктор фіз.�мат.

наук А.Н. Тавхелідзе, а з 1969 р. —

член�кореспондент  В.П. Шелест).

У 1968 р. в інституті організовано

відділ теорії ядерних реакцій (завіду�

вач доктор фіз.�мат. наук О.Г. Ситен�

ко), а в 1969 р. у Львові був створений

відділ статистичної теорії конденсо�

ваних станів (завідувач доктор фіз.�

мат. наук І.Р. Юхновський). 

Спочатку інститут розміщувався

на четвертому поверсі будинку №53

по вул. Чкалова, тепер вул. О. Гончара.

Для будівництва нового корпусу було

вибране урочище Феофанія, де з дав�

ніх часів був монастир, що підпоряд�

ковувався Києво�Печерській лаврі, та
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літня резиденція Київського митропо�

лита. У повоєнні часи під керівниц�

твом академіка С.О. Лебедєва тут ство�

рювалась перша в Європі електронна

обчислювальна машина. Під будів�

ництво Інституту теоретичної фізики

було відведене місце в південній

частині Феофанії поблизу Свято�Пан�

телеймонівського собору в оточенні

заповідних дібров. Місце для будів�

ництва, а також план корпусів інсти�

туту, детально обговорювалися та уз�

годжувалися з М.М. Боголюбовим,

який часто приїзджав до Києва й осо�

бисто контролював будівництво. Ін�

ститут задумувався так, щоб кожний із

працівників мав окремий кабінет для

зосередженої роботи та усі умови для

наукової роботи, зокрема престижну

бібліотеку, затишні холи для семінарів.

Внутрішнє оформлення інституту ма�

ло відображати історію Києва та Ук�

раїни. Автором унікального панно

“Ярослав Мудрий” розміром 21 кв. м

та кількох мозаїк, які містили декілька

десятків сюжетів, став Іван Марчук, —

тоді ще молодий митець, який за

національні переконання потрапив

тоді під опіку органів, а згодом став

одним із найяскравіших українських

художників XX століття. Дуже цікаві і

оригінальні мозаїчні панно були зроб�

лені талановитим митцем Миколою

Стороженком, нині народним худож�

ником України, академіком Академії

мистецтв України, лауреатом Держав�

ної премії України ім. Т. Шевченка. 

Інститут було здано в експлуатацію

у 1970 р. У цьому ж році в Києві відбу�

лась визначна подія для світового фі�

зичного співтовариства — було прове�

дено великий міжнародний науковий

форум — ХV Рочестерську конферен�

цію з фізики високих енергій, яку від�

крив М.М. Боголюбов вже у новому

конференц�залі інституту. Зазначимо,

що ця конференція збирається один

раз на два роки в країнах, де наука

досягла найвищого рівня. У 1971 році

Микола Миколайович підтримує і

розвиває ідею проведення у Києві пер�

шої Міжнародної конференції з фізи�

ки плазми. Його участь у цьому фору�

мі забезпечила поважне міжнародне

представництво. Згодом ці конферен�

ції стають регулярними, проводяться

вони не лише в Києві, але за ними

надовго залишається назва — київські.

На початку 1950�х років подальша

розробка методів вторинного кванту�

вання (застосованого М.М. Боголюбо�

вим до опису квантових статистичних

систем в 1940�і роки) природно при�

вернула увагу М.М. Боголюбова до

проблем квантової теорії поля. Кван�

това теорія поля є теорією, яка описує

і передбачає поведінку елементарних

частинок та полів при високих енер�

гіях (традиційні методи класичного

опису цих об'єктів при високих енер�

гіях втрачають свою застосовність).

В цій області знань М.М. Боголюбов

отримав цілу низку нових видатних

результатів. Вони є широко відомими,

тому згадаємо лише деякі з них.

М.М. Боголюбов з'ясував природу

ультрафіолетових розбіжностей  мат�

риці розсіяння в квантовій теорії поля,

що дозволило сформулювати послі�

довний метод їх усунення. Це так

звана R�операція Боголюбова�Парасю�

ка (1955 р.). Зауважимо, що матриця

розсіяння є основним аналітичним

знаряддям, яке використовують при

описі процесів переходу квантово�

механічних систем із одних станів в ін�

ші при їх взаємодіі (розсіянні). З ін�

ших результатів Боголюбова застосу�

вання теорії збурень у квантовій теорії

поля згадаємо метод ренормалізаційної

групи — новий загальний метод теоре�

тичної фізики.
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В.П. Шелест, Д.І. Блохінцев і М.М.Боголюбов. 
Київ, ІТФ АН УРСР, серпень 1970 р. 

Урочисте відкриття Інституту
теоретичної фізики АН УРСР. 

Директору інституту,
академіку М.М. Боголюбову,

вручають ключ 
від нового корпусу інституту. 

Київ, серпень 1970 р.



М.М. Боголюбов одним із перших започаткував напрям

досліджень, який пізніше назвали аксіоматичною теорією

поля. Переваги цього підходу цілком проявились у циклі

його робіт про метод дисперсійних співвідношень для ам�

плітуд розсіяння, якими описують різноманітні процеси

розсіяння і народження елементарних частинок. Запропо�

новане доведення дисперсійних співвідношень призвело до

розвитку нового математичного апарата аналітичного

продовження узагальнених функцій багатьох змінних.

Серед суто математичних результатів у цьому напрямі від�

значимо теорему про “вістря клину”, вперше відкриту і до�

ведену М.М. Боголюбовим в 1956 р., яка стала основою

нового напряму в математиці.

В 1961 р. була написана стаття, в якій М.М. Боголюбов

увів фундаментальне поняття квазісередніх і в якій, по суті,

була побудована нова теорія фазових переходів. Поши�

рення цих ідей на фізику елементарних частинок отримало

назву спонтанного  порушення симетрії. Великий інтерес

до цього явища, як відомо, пов'язаний  з майбутніми дослі�

дами на Великому адронному колайдері, що вводиться в

дію і тримає увагу наукової спільноти у

зв'язку з “хіґсовами очікуваннями” (бозон

Хіґса — це теоретично передбачена, але

ще не відкрита експериментально нова

елементарна частинка).

До 1964�1966 рр. належать праці  Бого�

любова з теорії симетрії та кваркових

моделей елементарних частинок. Важливе

значення для подальшого розвитку теорії

елементарних частинок мало запропоно�

ване ним та його учнями нове квантове

число кварків, яке тепер відоме як колір.

Згідно зі стандартною моделлю — найкра�

щою на сьогодні теорією будови матерії, —

з кварків утворені такі елементарні час�

тинки як протон та нейтрон, з яких, у

свою чергу, складаються ядра атомів.

Взаємодію між кварками описує теорія,

що дістала назву квантова хромодинаміка,

оскільки, на відміну від відомих елект�

ричних зарядів, кварки взаємодіють за до�

помогою іншого типу зарядів, які і дістали

назву колір. Ця назва відображає власти�

вість взаємодії між кварками (сильна

взаємодія) — частинки притягуються,

якщо це дві частинки протилежного ко�

льору, або три з такою комбінацією ко�

льорів, яка в сумі дає білий колір, тобто

безколірний стан. Поняття кольору квар�

ків дозволило розв'язати відому проблему

статистики кварків і склало основу для по�

будови нової теорії сильних взаємодій, а

саме — квантової хромодинаміки. Про це

відкриття символізують кольори 12 томів

праць академіка Боголюбова в серії  книг

“Класики науки”, виданих до його плати�

нового ювілею: перші чотири томи, які
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О.С. Парасюк, М.М. Боголюбов і Ю.О. Митропольський

Х. Нільсен (Данія), 
Е.К.Г. Сударшан (США),  

Р. Маршак (США), 
М.М. Боголюбов 

і В.П. Шелест
під час ХV Міжнародної

конференції з фізики
високих енергій
(Рочестерська
конференція)

Київ, ІТФ АН УРСР, 1970 р.
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присвячені працям з математики, ма�

ють червоний колір, наступні чотири

томи зі статистичної механіки — зеле�

ний та останні з квантової теорії поля

— синій колір.

Надзвичайно актуальною для на�

шого часу є теза, що М. Боголюбов —

засновник сучасної математичної фізи�

ки. Справді, наукова діяльність Бого�

любова виявила єдність математичної

структури теорій, які відносяться до

різних галузей фізики. Він  значною

мірою простимулював взаємне про�

никнення і вплив математичних ме�

тодів і фізичних ідей, які народжува�

лись у різних напрямах розвитку при�

родознавства в XX столітті. Його твор�

чості було притаманно вміння відріз�

нити тимчасове від одвічного.

На початку 1970�х років назріла

необхідність у проведенні регулярної

конференції з теоретичної та матема�

тичної фізики, тому що, наприклад, на

Рочестерській конференції з фізики

високих енергій деякі доповіді з мате�

матичної фізики відхилялись як за�

надто математизовані. Тому за ініціа�

тиви М.М. Боголюбова з 1972�го року

регулярно почали проводитись міжна�

родні конференції з математичних

проблем квантової теорії поля та кван�

тової статистики, які згодом перерос�

ли в конгреси з математичної фізики

(цього року в Празі відбувся XVI конг�

рес — ICMP�09) — планетарні з'їзди

провідних вчених в цій галузі науки. 

У програмному виступі на міжна�

родній нараді з проблем квантової тео�

рії поля в 1981 р. М.М. Боголюбов так

визначив стан розвитку математичної

і теоретичної фізики: “На наших очах

за останні роки сформувалась цілко�

вито нова галузь науки, яку найдореч�

ніше назвати сучасною математичною

фізикою”. Учень Боголюбова, академік

В.С. Владіміров, пише: "Органічне злит�

тя математики і фізики в творчості

М.М. Боголюбова дозволило йому внес�

ти вирішальний внесок у розвиток тео�

ретичної фізики і фактично закласти

основи сучасної математичної фізики,

яка продовжує традиції Гільберта,

Пуанкаре, Айнштайна, Дірака". 

Протягом сімдесяти років своєї

наукової діяльності М.М. Боголюбов

написав і опублікував понад 300 нау�

кових праць з математики, матема�

тичної фізики, статистичної механіки,

квантової теорії поля, фізики елемен�

тарних частинок. Яскравий талант

дозволив Миколі Миколайовичу

сформулювати та розв'язати ключові

проблеми теоретичної фізики, якими

визначались головні напрямки науко�

вого та технічного прогресу XX сто�

ліття. Усна легенда зберігає запитання

“батька кібернетики” Н. Вінера: “А чи

не існує кілька Боголюбових, кожний з

яких — найбільший спеціаліст у своїй

галузі?”

Одночасно з науковими дослід�

женнями Микола Миколайович вів і

П.А.М. Дірак, Д.І. Блохінцев, 
М. Даниш, М.Г. Мещеряков,

М.М. Боголюбов і 
Я.А. Смородинський

А.Н. Тавхелідзе, Нгуєн Ван Хьєу і М.М. Боголюбов. 
Дубна, 1962 р.



подвижницьку педагогічну  роботу.

В 1936�1941 рр. та 1944�1949 рр. викла�

дав у Київському університеті,  з 1945�

1948 рр. був деканом механіко�мате�

матичного факультету, заснував і очо�

лював кафедру математичної фізики.

З листопада 1943 р. — професор Мос�

ковського університету. З січня 1953 р.

— М.М. Боголюбова обрано завідува�

чем кафедри теоретичної фізики у

Московському державному універси�

теті імені Ломоносова (в 1966 р. він

заснував знамениту кафедру квантової

статистики та теорії поля).  

Кожна його лекція була творчою,

завжди мала щось нове, створене ним

самим, і тому захоплювала слухачів.  В

1949 р. на основі лекцій, прочитаних в

Київському та Московському універ�

ситетах, Боголюбов опублікував ук�

раїнською мовою підручник “Лекції з

квантової статистики. Питання ста�

тистичної механіки квантових сис�

тем”, який відразу став класичним і

випередив свою епоху на десятиліття.

Інший приклад, відома в усьому світі

книга “Введение в теорию квантован�

ных полей” (спільно з Д.В. Ширко�

вим), перше видання якої вийшло в

1957 р., є настільним підручником і в

наш час. На ній виросло не одне

покоління відомих вчених.

До М.М. Боголюбова завжди тяг�

нулася молодь, і передусім її приваб�

лювала можливість стати співучас�

ником процесу пізнання. Він постійно

керував кількома науковими семіна�

рами, у яких виростають нові вчені,

серед них багато хто згодом сам став

академіком. Боголюбов започаткував

всесвітньо відомі наукові школи з

теоретичної фізики і математичної

фізики в багатьох містах країни. Його

учні, в свою чергу, створили свої на�

укові школи. В цих наукових школах і

досі променіє боголюбівський дух:

повага до істини, співпереживання,

добра воля, прощення, терпимість,

любов, віра…

На знак визнання особистого

внеску М.М. Боголюбова у розвиток

науки і його високого наукового та

громадського авторитету, він був обра�

ний іноземним членом багатьох за�

кордонних академій. Йому присудже�

ні почесні ступені доктора ряду найав�

торитетніших університетів світу, ба�

гато вітчизняних та міжнародних пре�

мій, медалей, орденів.

Микола Миколайович був росія�

нином за походженням, але вихова�

ний в атмосфері любові до України,

відчуваючи велику повагу до землі, на

якій пройшли його дитинство і

юнацькі роки, на якій він сформував�

ся як вчений і здобув світове виз�

нання, маючи бажання в усьому поді�

ляти долю українського народу, він

вважав себе українцем, про що влас�

норуч писав в усіх анкетах і особових

паперах. Такий же запис був і в його

радянському паспорті. 

Брат М.М. Боголюбова, Олексій

Миколайович згадував: “У Миколи

Миколайовича було дві батьківщини

— Росія й Україна і дві рідні мови —

російська й українська. Починаючи

від великокручанської епопеї, він

поріднився з Україною, а поезія Шев�

ченка була по суті першою поезією,

якою він захопився. Молодий аспі�

рант кафедри математичної фізики

писав протоколи семінарів кафедри

по�українському, і перші його роботи

також були написані по�українському.

Від батька він успадкував дух проти�

річчя. Той, коли був священиком, но�

сив коротку зачіску і маленьку борідку.

А коли священиків стали пере�

слідувати, і носити довгу бороду стало

непристойним, він відростив бороду.

Микола Миколайович у тяжкі для

України часи, коли почали знищувати

українську інтелігенцію, коли в

Харкові проходив ганебний процес

СВУ, а українські книги горіли, визнав

себе українцем і вважав себе ним усе

своє життя. Та, по суті, і все станов�

лення його наукової творчості прохо�

дило в Україні і далі теж було пов'я�

зано з Україною. Недаремно він на�

зивав Київ своїм улюбленим містом,

прирівнюючи до нього лише Париж”.

На наш погляд, це вичерпно пояснює

любов Миколи Миколайовича до Ук�

раїни. Його ставлення до землі, на

якій виріс, до української мови може

бути добрим прикладом для багатьох

наших співвітчизників. 

Помер видатний український фі�

зик�теоретик і математик ХХ століття

13 лютого 1992 року на вершині ви�

знання. Він неймовірно багато встиг,

його вплив на світову науку величез�

ний, і нам є ким пишатися. Наука роз�

вивається, але наукові досягнення

справжнього Вченого не старіють, а

навпаки, як правило, виявляється що

перспектива розвитку цих результатів

набагато більша, ніж це здавалось на

початку. 

Такі вчені, як М.М. Боголюбов, не

вкладаються в рамки сучасного, вони

творять майбутнє.
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