ХРОНIКА

ДО 100-рiччя
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО ФIЗИКА
ФIШЕРА ЙОСИПА ЗАЛМАНОВИЧА

24 лютого 2019 року виповнюється 100 рокiв
з дня народження видатного фiзика-теоретика
Й.З. Фiшера, професора Одеського унiверситету
iм. I.I. Мечникова. Вiн народився у Мiнську, напередоднi вiйни, в 1941 роцi, з вiдзнакою закiнчив фiзико-математичний факультет Бiлоруського
держунiверситету. Сповна вiдчув на собi жах сталiнських репресiй – його батько був розстрiляний
наприкiнцi 1937 року, а мати – того самого року
була засуджена до 7 рокiв ув’язнення.
Через надсильну короткозорiсть не був мобiлiзованим до Червоної Армiї, влiтку працював помiчником комбайнера, а з осенi – вчителем у Сталiнградськiй областi. В 1942 роцi вимоги до здоров’я бiйцiв пом’якшуються i Йосип Залманович
добровольцем йде на фронт. Вiн був радистом розISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2019. Т. 64, № 3

вiдвзводу окремого гаубiчного полку i знаходився
в дiючiй армiї до кiнця вiйни. Пiд час розвiдувальних операцiй йому неодноразово доводилося
викликати вогонь на себе. Вiн був нагородженим
орденом Червоної Зiрки i орденами Вiтчизняної
вiйни першого та другого ступенiв, а також медаллю “За вiдвагу”, якою з моменту її заснування нагороджувались виключно за особисту хоробрiсть,
проявлену в бою. Вона була особисто шановною
серед фронтовикiв. Всi роки вiйни Йосип Залманович носив у своєму рюкзаку книжку “Принципы квантовой механики” Дiрака, в яку заглиблювався кожної хвилини затишшя. Серед однополчан
вiн запам’ятався ще й тим, що постiйно обмiнював на махорку наркомовськi 100 гр спирту, що
видавались кожному бiйцевi перед атакою, а також тим, що пiсля неї всi бiйцi шукали для нього
будь-якi окуляри серед трофеїв. Демобiлiзувався
Йосип Залманович у жовтнi 1945 року.
Тодi ж Й.З. Фiшер був прийнятим на посаду асистента кафедри теоретичної фiзики БДУ. Впродовж пiвтора рокiв, 1947–1948 рр., вiн був аспiрантом М.С. Акулова. Кандидатська дисертацiя Йосипа Залмановича була присвячена дослiдженню
ролi гравiтацiйних сил у фiзицi взаємодiї мезонiв,
її тема була обрана аспiрантом самостiйно на основi фронтових роздумiв. Отриманi тодi результати
зберегли своє значення до наших днiв i мають високий iндекс цитування. Пiсля захисту дисертацiї
Й.З. Фiшер повертається на кафедру теоретичної
фiзики БДУ i працює на посадi доцента протягом
12 рокiв.
Ще в роки аспiрантури Й.З. Фiшер знайомиться з книгою видатного радянського математика
i фiзика М.М. Боголюбова “Проблемы динамической теории в статистической физике”. Практично
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одразу ж вiн усвiдомлює, що кореляцiйнi функцiї
є природним iнструментом дослiдження властивостей рiдин i рiдких металiв. Пiдсумком його напруженої роботи в цьому напрямку був захист в
1959 роцi докторської дисертацiї. Через два роки
у видавництвi “Наука”, найбiльш авторитетному
видавництвi радянських часiв, виходить з друку
монографiя Й.З. Фiшера “Статистическая теория
жидкостей”, яка була однiєю з перших у свiтi по
вказанiй тематицi.
В 1962 роцi ректор Одеського державного унiверситету Олександр Iванович Юрженко запрошує Й.З. Фiшера до ОДУ, де йому пропонується
очолити кафедру теоретичної фiзики. Й.З. Фiшер
приймає цю пропозицiю i в 1963 роцi переїздить до
Одеси.
Авторитет Й.З. Фiшера, як одного з найкрупнiших спецiалiстiв в областi фiзики рiдкого стану,
неперервно зростає. Тематика його наукових дослiджень охоплює практично всi актульнi питання
фiзики рiдкого стану другої половини XX сторiччя, а також низку питань теорiї гравiтацiї. Найбiльш вагомий внесок Й.З. Фiшер внiс у розв’язок
таких питань:
1) статистичну теорiю властивостей простих
рiдин;
2) теорiю критичних явищ в рiдинах i розчинах;
3) дослiдження аномальних властивостей води i
рiдкого гелiю з домiшками;
4) теорiю колективного переносу у рiдинах;
5) теорiю молекулярного розсiювання свiтла в
рiдинах i газах;
6) теорiю систем з кулонiвською взаємодiєю
мiж частинками (плазма, рiдкi метали i напiвпровiдники;
7) дослiдження гравiтацiйних ефектiв в теорiї а)
скалярного поля i б) електрона Борна–Iнфельда, а
також побудову макроскопiчних рiвнянь гравiтацiйного поля.
К. Крокстону, вiдомому австралiйському вченому, належить наступна оцiнка наукового внеску
Й.З Фiшера: “Последние два или три десятилетия физика жидкого состояния, которая вызывает все возрастающий интерес, достигла значительных успехов, в основном благодаря пионерским
работам советских авторов – главным образом
Н.Н. Боголюбова, Я.И. Френкеля и И.З. Фишера”.
Роботи Й.З. Фiшера сприяли перетворенню фiзики рiдин з “гречневой каши”, по вислiву Л.Д. Лан-
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дау, у строгу фiзичну дисциплiну. Найважливiшим
досягненням Й.З. Фiшера є, мабуть, формулювання основ теорiї колективного переносу в рiдинах.
Згодом отриманi ним результати були експериментально пiдтвердженi у роботах Л.А. Булавiна, присвячених дослiдженню розсiяння теплових нейтронiв у рiдинах. В певному смислi значимiсть результатiв цих робiт є спорiдненою тим, що пов’язуються з ефектом Месбауера. Без перебiльшення їх
можна вiднести до числа найбiльш глибоких результатiв, отриманих у фiзицi рiдин.
За 32 роки, вiдведених долею для його наукової роботи, Й.З. Фiшер надрукував близько 140 робiт. Вiн був надзвичайно вимогливим до наукового рiвня та стилю робiт, виконуваних ним та його пiдлеглими. Особливої згадки заслуговує мовна довершенiсть його робiт. Їх головнi результати
надрукованi в ЖЕТФ, ДАН СРСР, ЖТФ (близько 50 робiт), та в iнших журналах АН СРСР. В
УФН надруковано чотири його огляди. Дуже тiсно професор Й.З. Фiшер спiвпрацював також з
УФЖ (близько 20 робiт). Вiн постiйно їздив до
Москви i виступав на спецiалiзованих московських
семiнарах з доповiдями. Така форма звiтностi була
обов’язковою i для бiльшостi його аспiрантiв пiсля
завершення ними певного етапу наукових робiт.
Пiд керiвництвом професора Й.З. Фiшера було
виконано 23 кандидатських дисертацiї: 7 дисертацiй в БГУ i 16 – в Одеському унiверситетi. З них
10 чоловiк у подальшi роки захистили докторськi
дисертацiї. Кафедра теоретичної фiзики, яка за
Й.З. Фiшера стала одним iз провiдних наукових
осередкiв СРСР, продовжує пiдтримувати свiтовий рiвень наукових дослiджень i до сьогодення.
За 55 рокiв, що минули з того дня, коли вона була
заново сформована Й.З. Фiшером, фiзфак закiнчили за спецiальнiстю “теоретична фiзика” близько 600 студентiв. З часом кандидатськi дисертацiї
з них захистило бiльше 200 чоловiк, а докторськi –
понад 75. В яких тiльки унiверситетах США, Нiмеччини, Iзраїлю, Англiї, Канади та iнших країн
не працюють випускники кафедри! Такий рiвень
пiдготовки студентiв, безумовно, є одним з найкращих на теренах СРСР.
Кожної середи на кафедрi теоретичної фiзики
(КТФ) в Одеському унiверситетi вiдбувався семiнар, який привертав до себе увагу провiдних фахiвцiв з фiзики рiдин з усього Радянського Союзу. На базi спортивно-оздоровчого табору “ЧорноISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2019. Т. 64, № 3
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морка” КТФ регулярно проводила лiтнi школи за
участю спiвробiтникiв Iнституту теоретичної фiзики iм. Ландау, ФIАНу СРСР, Iнституту Фiзики
НАНУ та iншi. В рiзнi роки на семiнарах КТФ та
фiзфацi ОДУ виступали з доповiдями та лекцiями академiки О.О. Абрикосов i В.Л. Гiнзбург, лауреати Нобелiвської премiї, академiк Я.Б. Зельдович, тричi Герой Соцiалiстичної Працi СРСР, академiки О.Ф. Андрєєв, Л.В. Кєлдиш, А.Б. Мiгдал,
I.М. Халатнiков, професори В.Л. Покровський,
О.З. Паташинський, Ю.I. Шиманський та iншi.
Видатнi досягнення Й.З. Фiшера були вшанованi
двома спецiальними випусками журналу “Journal
of Molecular Liquids”, виданими на його честь: першого разу в 1993 роцi, ще за його життя – на
вшанування 75-рiччя з дня народження, другого
разу в 2001 роцi – на вшанування його 80-рiччя.
Цьому ювiлею була присвячена i мiжнародна конференцiя “Special Problems in Physics of Liquids”,
що вiдбулась в травнi 1999 року в Одеському унiверситетi. 29 травня 2018 року у Москвi вiдбулося засiдання Всеросiйського Семiнару “Физика
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воды и водных растворов” (керiвник М.М. Роднiкова), присвяченого 100-рiччю з дня народження
Й.З. Фiшера. У жовтнi 2018 року на фасадi Одеського нацiонального унiверситету повiшено меморiальну дошку, присвячену плiднiй роботi Й.З. Фiшера в унiверситетi. 20 грудня 2018 року вiдбувся
семiнар, присвячений Й.З. Фiшеру, в Київському
нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка. Тут особливо тiснi стосунки ще в тi далекi часи склалися мiж кафедрою молекулярної фiзики
КНУ та КТФ ОНУ.
Творче життя Й.З. Фiшера було перервано важкою хворобою у 1978 роцi. Помер вiн 25.05.1995
року.
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