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БlогрАФlя

I улак Юрiй Костянтинович наролився 1 1 червня 1927 року в селi
llерекопiвцi Роменського райоtry CyMcbKoi областi (до 1925 р. Полтавськоi
ryбернiТ), Батько, Костянтлtн [митрович, пРаЦював дирекгором у школ.lх
РомеlrськогО i Лохвицького райоIriв, Мати, Ir{арiя Олександрiвна (дiвоче
прiзвище Яновськ4 походиl,ь iз ciM'T Гоголiв-Яновських), пРацювала учителем
молодших класiв_ Оскiльки Юра в 7 poKiB уже добре читав, знав багато вiршiв
напам'ять, то його прийttяли в перший lсlтac на олин piK ранiше. У 1935 роцi
батька призначають директором школи Ns 1 м. Ромни. Сина ж батьки вi"rytiють
навчатися в сш М 2, щоб HixTo не завищував оцiнок. В цiй же школi ранiше
навtIався видатний радянський фiзик А.Ф.Йоффе.

В червнi 194l р. Юрiй закiнчус 7-й rспас, а у BepecHi сiм'я евакую€ться уНовокалитвянський райоlr ВоронiжськоТ областi, дс батька прй.ruчurr"
завiдувачем райвво. Тут Юрко закiнчус цурси трактористiв i в районному
булинку культури керус дитячиIи драматиt{ним ryртком при районному кпубi,
Mplc стати артистом.

Новий наступ гir:;lерiвських вiйськ змусив родину Гулакiв
евакуюватися у с. Благодатне capaT,oBcbkoi областi. Незабаром батька
забираютЬ на вiйськовУ службу, а матИ працюС в дитячомУ булинкУ для дiтеЙ,
евакуйованtл,t з Москви. Юрко закiнччс восьмий rcчас.

}, 1945 роиi Юрiй закirrчус десят,ий юlас i пост\,па€ на фiзичний
факу.,Iьтет КиТвського унiверситсry.

Любимi, хоча й складнi lIредмети були: теоретична Mexa'iKa, аюмна
фiзика i астрофiзика. !ипломною роботою, а згодом i навчанням в аспiранryрi
керував вiдомий астрофiзик, сllецiалiст iз загальноi Teopii вiдносностi, пiзнйе
директор КиТвськоi астрономiчноТ обсерваторii Олександр Федорович
Богородський.

Матерiал спост€режень для кандидатськоi дисергацii "Просторова
структура i абсолютна фотометрiя планетарних ryманностей'' Ю.К.Гулак
оlримав особисто на iнс,трументiц прекрасноi високогiрноi (l750 м над piBlleM
моря) астрофiзичноТ обсерваторiТ Абасryманi Грузинськоi Академii Наук.

ffоля молодого здiбногсl науковця могла б скластися набагато щасливiше
в краЪi, ле цiнують таJIанти, або коли б BiH гtоводив себе обережнiше за часiв,
коли люди цirryвалися лише за ознакою вiрнопiдцанства i покiрливостi. Та не
таким був веселий i вiлвертий IОрiй. Восени 1952р. на партiйних зборах
унiверситету при обговореннi тез доповiдi до XlX зЪлу партiТ BiH висryпив зi
своiми мiркуваннями лро необхiлнiсть покращення 0плати працi колгоспникiв.
l_{ього висryпу було досить, щоб навiсити на jlюдину тавро з якими завгодно
звинуваченкЯми. У сiчнi I9"53p. за пiдписоМ секретаря Сталiкського райкому
партiТ м.Киева в газетi "llравла Украiни" з'явилася стаl-гя ''Про iдеологiчнi
помиJlки в роботi стоJIичного унiверситеry", де йшлося про Ti злопо.гrучнi збориi згадувалося прiзвище [-улака. Справа зайшла так далеко, що ставилося
питання про викпючення його з аспiранryри i з партii, а парторг факультвry

t



кричав у cвoix виgryпах:|'Тачку l-улаку в руки, тачку!". Иого вряryвала тiльки
смерть диктатора.

В цих умовах лише завдяки винятковим здiбностяьл Юрiю
Костянтинович/ вдалося закiнчити аспiрантуру (1953 р.). Але продовжити
наукову робоry в стOлицi йому не дозволили. Тодirпнiй директор Головноi
астрономiчноТ обсерваторii (ГАО) AI{ Украiни А. О. Яковкiн говорив: "Юра, я з
задоволенням узяв би Вас до себе, але не можу, зрозумiйте мене", Ранiше його
запрошував на наукову робOту директор Абасryманськоi обсерваторii е. К.
Харадзе, а також в Астрономiчний iнстиryт iM. Штернберга (ГАИtЦ)
Московського унiверситету. Тепер же BiH змушений був виiiати до м.Суми i
зайнятися викJIадацькою роботою. Згодом академiк АН УкраТни С.П.Федоров,
який заступив Яковкiна на посту директора ГАО, прпонував йому посад/
старIuого науковця, а пiзнiше засryпника директора обсерваторii. Толi Юрiй
Костянтинович прогаяв свiй шанс. Як зав)lц}.l, йому завадила висока
поряднiсть, торбота про сiм'ю (незручно було залишати Сумський педiнстиryт,
адже перепрошував обком партiТ i в кiнцi-кiнцiв видiлив трикiмнатну квартиру,
син мав lIочати навчання, а з обсерваторiiу MicTo до школи д}же дацgцр).

У Сумському педагогiчному iнстиryтi працював на посадах старшого
викJIадача, завiдувача кафелрою фiзики, декана фiзико-математичного
факультеry. Чктав курси механiки, атомноi фiзики, acTpoHoMii. Кандидатську
дисертацiю захистив у 1958 р. У 1962р. одержав учене звання доцента.

У 1966 р призначений засryпником ректора, по навtlаrrьнiй роботi
Полтавського педаг9гiчного iнстиryry. На цiй посадi лрацював до 1970 р., з
1978 по l982 piK- завiду-вачем кафелрою фiзики.

За час роботи у вузах Юрiй Костянтинович пiдгоryвав понад б тисяч
B.llaтeлiB фiзики i математики, з яких бiльше 10 захистили кандидатськi
дисертацiТ. У спiвав,горствi з викладачами вузiв УкраТни написаний i
Огryблiкований пiдручlrик "Астрономiя" лля фiзико-математичних факультетiв
педirlститутiв (вперше украlЪською мовою}, який ви,гримав два видання, а
також посiбник для вчителiв "Фiзика космосy". Проводив активну науково-
погrуляризаторську робоry серед населення. На превеликий жaJrb, для науковоi
роботи здебiльшого залишаJltися лишс вихiднi днi та нiчнi години, що,
безумовно, пiдривало його здоров'я.

Лише з l99lp. (по 1999) BiH формально ста€ HayKoBlrM працiвником -
старшим науковим спiвробiтником Полтавськоi I-равiметричноТ обсерваторii
Нацiонапьноi АкадемiТ Наук Украiни, до середини 90-х сумiшrаючи uю робоry з
викJIадацькою дiяльнiстю.

Не зважаючи на даJIеко не iдеальнi умови для HayKoBoi роботи, Юрiю
Костянтинови.ry вдалося започаткуваги свiй напрямок у Hayrli, заклавши основи
стати стичноТ TeopiT кванryваннJI в н ьютон iвськи х планетарних системах.

Ще у 1964 р. Мiнiсгерство Освiти УРСР направило до Всесоюзного
KoMiTery (Москва) у справЕц винахолiв i вiдкриттiв робоry Ю.К.Гулака "fiеякi
питання TeopiT гравiтацiйного поля i HoBi закономiрностi в Сонячнiй системi".
Робота заресстрOвана 'l 

8 серпня l96a р." Л,Ъ 4б794 з прiоритетом 5 .lервня l964 р.

згiдно розвиrrутоi ним статистичноi Teopii гравiryюча речовина навколо
центра притягання повинна розмilцуватися на сумiрних вiддатIях вiд нього:

п ^^ ( l\ап=;ач. tt=2,З.4,... або с^ = kani а^ -ln * ; Ро А.=1.2,З,...l - , \ 2)"
при парних i непарних п. Елемент cyMipHocTi d0, залишаючись сталим в

межах однiсi оистеми, зшIежить вiд маси tT цеятраrьного тiла lvI

ао = !. Мh , bi Р - стаlпi величини.

Iз ,георii також слilryс дlлскрспrий розполiл illших параметрiв орбiт,
теоретиrlна частина цих дослiджеlrь нинi викладена в значнiI-л кiлькоgгi

публiкацiй.
Дiйсно, як пiдгверд;кують результати астрономiчних спостережень, в

СонячнiЙ системi прояЕIUIетьсЯ (дина закономiрнiсть розполiлу за середнiми
вiддалями вiд uентрiв притяЕlння речовиtIи, лредставленоi: великими
планетами i астероiдами! комgгами, великою кiлькiотrо рухомих тiл-супутникiв
в межах люкiв астероiдного пояса - Meтeopн}rx частинок: системами сугrутникiв
i вiдносно стабiльних дискретних пилових кiльцевих yтBoperrb (поясiв) кавколо
планет, в кожному з яких зосереджена однорина, нiби вйсепарована за
с,ryпенями полрiбненостi (i вiдповiдно iнерз.носгi) гравiryюча метеорна
речовива.

Бiльшiсть теоретичlrих передбачень, опублiкованих Ю.К.Гулаком,
пiдr,вердились. Зокрема:

а) понад 4 тис. вiдомих на 199l piK астеройiв знайшли свос мiсце в
роздiлених л}оками кiльцевих поясах (iзоенергетичнl,tх комппексах) ка
псредбачених теорегично вiддалях не лиLl]е мiж Марсом i Юпiтером, а й мiж
iншими планfl,ами;

б) ще в l9б4 р. буllи перелбаченi на теоретично обчисленlлх вiдда,rях вiд
Сонця астероi'дно-кометоiднi пояси, iз яких (а не лише iз хмари Оорта)
черпаються коротколерiоличнi комети;

в) у процесi метеорних експериментiв на космi,tних апаратах ''Зонд'',
"Венера" (пiзнiше на американськIлх "Пiонерах") вiлкритi передбачуванi
стабiльнi дискретнi кiльцевi пиловi пояси в системi Сончя (зокрема в люках
астероiдного пояса;

г) вiдкритi i виявленi на передобчислених вiддалях передбаченi
теоретично единi за свосю природою стабiльнi лискретнi кiльцевi пиловi
утворення (пояси) з розвинутою тонкою структурою навколо Землi i Мiсяця
(радянськими ШСЗ "Елек,грон-l", "Елекгрон-З"" "Луна-I0", пiзнiше
зарубiжнимИ Геос-2"). Струкц,ра кiлець i положення сугryтникiв Юпiтер4
Саryрна i Урана також узгодл$/ються з його теорiсю.

Аналогiчнi залежностi i реальнi xapaKTepHi лискретнi закономiрностi
спостерiгаються i в атомних системах. Це дас право автору Teopii (Ю.К.Гулаку)
стверджувати, шо MexaHiKa кJlасична i квантова значною мiрпю iлентичнi,

Неорлинарнi, здавалося б, висновки Ю"К.Гулака про те, що мiж атомними
i космiчними планетарtlими системами icHyc глибша {нiж вважа-пось) анапогiя,



що суперечить HaBlTb ttинiшнiм переконанням бiльшостi науковцiв, нерiдко
призводило до 1руднощiв iз публiкачiею статей.

Вiдомо, що до 1980-х poKiB у зарубiжних виданнJIх iнколи з'являлися
oKpeMi роботи таког0 ж напрямку, рцшс в нашiй лiтераryрi. В нинiшнiй час
подiбнi проблеми широко обговорюються у зарубiжнiй пресi. Проте, практично
у Bcix таких роботах ведеться пошук анаIогiй з прiоритетних позицiй
матеI\4атичного формалiзму квантово-хвильових теорiй, а вже вiдомi
закономiрностi в кtrсмiчних системах з бiльшим або меншrим ycTtixoM
використовуют,ься як iлlостративний MaTepimr, що пiлтверджуе наявнiсть
аltалогiй; нiяклlх пргностичних висновкiв вiдносно можл]lвих с-грукгi/р у
назваlIих системах, як правило, не робиться_

Kpiпr того, BBtDKaeMo за необхiдне звернути уваry на те, що Ю.К.Гулак
одержав рiвняння, аналогiчне рiвнянню Шрелiнгера, але з суто класичних
позицiй. В цьому й полягас принципова вiдмiннiсть його статистичноi TeopiТ,
що вона побудована на засадах i моделях класичноТ фiзики.

Ось iще одне свiдчення ролi Ю.К.Гулака у доведеннi СДИНОi cyTHocTi
механiки космiчких i атомних планетарЕих систем (класичноi i кванювоi
Teopii').

Iз листа заступника директора та начальника планетарного вiдлiлу
BcecBiTHbo вiдомого Московського Iнституrу ГЕОХlМIТ iM. В,l.Вернадського
нацiсланого рекюру Полтавського пелiнстиryry (лист lЗ1 1О-О6-25З2. l/57, 24
березня 1989р.):

"ГЕоХl дН сРс-Р повiдомляе, шо колектив cniBaBTopiB заJlвки на
вiдкрит,гя "Невiдома ранiше закономiрнiсгь розполi.lry rравiryючоi речовини у
просторово обмежених системах центрzrльних тiл" у ск.палi В.Б.Барсуков4
Т.Н.НазаровоТ (ГЕОК АН СРСР); Ю.I.Волощука, Б.Л.Кащеева (Харкiвський
iнститут радiоелекгронiки"; Ю-К.Гулака (Полтавський педiнстиryт) узголили
формулу вiдкритгя i перший BapiaHT опису вiдкриття. Спiвавrори прийittли до
згоди llpo встановлення множинного прiоритету, псршою дапrю якого буде
робота Гулака Ю.К., яка зареестрована в ffержкомвинаходiв СРСР в l964 р."

Щорiчно Юрiй Кочгянтинович одержував запрошеtlня ло участi у
зарубiжних Мiжнародних конференuiях ло вiдповiднiй проблематичi, але стан
здоров'я, фiнансовi та MoBHi бар'сри не дозволяли скористатись ними.

На ггублiкацiI Ю.К.Гулака звернули увагу в Мiжнародному
Бiографiчному I_{eHTpi (Кембрiдж, Англiя) i його прiзвище занесене до "Книги
.пiлерiв сучасного наукового прогресу'l, про що BiH одержав офiчiйне
повiдомлення.

Висryпаючи на Мiжнаролнiй науково-практичнiй конференuiТ
''[lедагогiчна практика та фiлософiя освiти", Юрiй Костянтинович, нiби
пiдводячи пiдсумок справi всього свого життя, сказав:

"Нинi у мене с Bci пiдстави стверджувати i з повною вiдповiдальнiстю
заявити, що я створив едину квантову теорiю космiчних i атомних планетарних
систем як частинну модель к_гtасичноi ньютонiвськоi механiки, зокрема
одержав рiвняння не '1rише аналогiчне". а Иентичне рiвнянню Шрелiнгера.
[IpoTe. на вiлмiну вiд останнього, як саме рiвняння, так i Bci величини, шо

входять у нього, та розв'язки описуються звичайними, простими i наочними
понJIттями i образами ю,tасичноТ фiзики. Велика кiлькiсть теоретичних
передбачень, явищ та закономiрностей у космiчних планетарних сиgтемах, що
аналогiчнi атомним. пiдr,вердилися наземними спостереженнями i космiчllими
дослiдженнями не лише на якiсному, а й на кiлькiсному рiвнях, Наочлtiсть,
досryпнiсть, можливiсть всебiчних дослiджень косм i чних ]1ланетарн их систем
та об'сктiв, якi входять ло Тх складу i рiзняться мiж собою за масамп бiльше яiж
гIа 40 порядкiв, з одlrого боку, слнiсть Teopii i пtояспивiсть використання меюду
розумних аltалогiй -- з iншого. * дозволяють розв'язувати Taki задачi i
проблеми атомноТ та космiчlrоi фiзики, HaBiTb формулюванЕя яких у межах
"загальновизнаноi" не видасться можJIивим. ШalroBHi колеги, дорогi друзi!
FIаgгав час, коли я вiдверто заrIвляю про ýво€ бажання зробитя так, щоб
побудована теорiя залиutилася за мною, за Сумським i Полтавеькими
пелiнститутам и, за гравiм етричною обсерв аторiею, за У краТною".

19 жовтня 200l року Юрiй Костянтинович Гулак пiшов iз жrтrтя.
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