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Вельмишановнi Панi i Панове!
Сердечно вiтаю вас, учасникiв Ювiлейної сесiї Загальних зборiв Нацiональної академiї наук Ук-

раїни, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження академiка Миколи Миколайовича Боголюбова.
Микола Миколайович зробив вагомий внесок у рiзнi дiлянки сучасної математики, фiзики i меха-
нiки. Вiн є засновником наукових шкiл не лише в Українi та Росiї — кiлька поколiнь його учнiв
творять сьогоднi науку в рiзних наукових центрах на всiх континентах. Ця видатна людина яскра-
во продемонструвала своїми надзвичайно оригiнальними iдеями силу й унiверсальнiсть математики
в пiзнаннi Природи. Його працi — це зразок того, як просто i водночас строго можна проводити
глибокий фундаментальний аналiз, проникаючи в справжню суть дослiджуваного явища.

Одним iз прикладiв такого пiдходу є його побудова молекулярної теорiї явища надплинностi.
Своєю незвикло унiкальною iдеєю видiлення в математичних конструкцiях задачi, що не допускає
точного розв’язку, головних, визначальних складових, Микола Миколайович звiв усю складнiсть
проблеми до квадратного рiвняння, в прямому розумiннi, i отримав точний розв’язок, у якому вже
вiзуально мiститься вся палiтра спостережуваних властивостей квантової рiдини. Через десять рокiв
на основi цього методу Микола Миколайович створив теорiю, що пояснює явище надпровiдностi й
сьогоднi має назву “теорiя Бардiна–Купера–Шрифера–Боголюбова”.

Другий приклад — це його формулювання красивою математичною мовою того, як саме зворот-
нi в часi класичнi рiвняння Ньютона для багатьох тiл дають незворотне в часi кiнетичне рiвняння
Больцмана — основного рiвняння, що описує явища переносу. Вiн навчив нас розумiння цього перехо-
ду вiд iнтуїтивно-мерехтливого вiдчуття до математично строгого пояснення через сформульований
ним фундаментальний принцип ослаблення кореляцiй i тонкий аналiз iєрархiї часiв мiжмолекуляр-
них взаємодiй.

Ще один приклад — це його пiдручник “Лекцiї з квантової статистики”, виданий українською
мовою тепер уже в далекому 1949 роцi, який вiн написав на основi спецкурсiв зi статистичної фi-
зики, що прочитав у Київському i Московському унiверситетах. Досi, на мiй погляд, нiхто не зумiв
краще, точнiше i доступнiше, нiж у цих “Лекцiях”, викласти метод вторинного квантування, цього
потужного iнструменту дослiдження фiзичних систем i явищ. Саме тому його вивчали в ориґiналi
багато молодих учених, якi й не знали української мови, оскiльки цей пiдручник був перекладений
росiйською лише через 20 рокiв. У ньому наведено також прикладнi задачi, що згодом стали нови-
ми науковими напрямами, якi актуальнi й сьогоднi. Прикладiв тонкого i яскравого мислення цього
славетного вченого можна навести чимало з рiзних роздiлiв теоретичної фiзики — чи то з нелiнiйної
механiки, чи зi статистичної фiзики, чи квантової теорiї поля. I скрiзь ми бачимо незвичнiсть iдей i
математичну строгiсть.

Ушановування пам’ятi цiєї великої людини є i нашим святим обов’язком, i водночас для нашого
молодого поколiння — зразок того, як академiчна спiльнота високо ставить учених, що зробили
визначний, фундаментальний внесок у розвиток свiтової науки.

Кожен, хто торкнувся наукової творчостi Миколи Миколайовича Боголюбова за його життя i мав
щастя спiлкуватися з ним, iз великою вдячнiстю долi зберiгає яскравi спогади про цього видатного
вченого, який так багато зробив для того, щоб у пiзнаннi людиною навколишнього Свiту вагомо
скоротити вiдстань до Iстини.

Дякую за увагу!
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