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в Державній науково-технічній бібліотеці України  

 проходитиме виставка видань з фонду бібліотеки,  
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 відомого вченого, американського фізика українського походження, 

іноземного члена АН України 

Олекси Біланюка 
 

“Найціннішими скарбами людства 

є його інтелектуальні  і духовні  надбання.  

Причинитися до цих надбань 

є найшляхетнішим стремлінням  людини ” 

                                                                    Олекса Біланюк   

           

  Олекса-Мирон Біланюк народився 15 грудня 1926 року на Лемківщині, – 

професор, фізик, іноземний член АН України (з 1992), дійсний член НТШ, 

співавтор концепції тахіонів, яка започаткувала новий напрям сучасної фізики. 

            Олекса-Мирон Біланюк є одним із основоположників нової галузі 

фізики: фізики явищ, швидших від світла. Він у 60-х роках насмілився 

зазіхнути на авторитет Ейнштейна та цілих поколінь учених, які вважали безсумнівним існування в природі 

межі максимальної швидкості. У співпраці з індійським фізиком Е.К.Дж. Сударшаном написав і опублікував 

у 1962 році працю, в якій заперечується одне із основних заключень, що Альберт Ейнштейн виніс із своєї 

теорії відносності –  мовляв рух, швидший від світла, є неможливий. Біланюк і Сударшан доказали, що 

такий рух зовсім не суперечить  теорії  відносності. Вони  доповнили теорію Ейнштейна так, що вона тепер 

вже заключає можливість явищ, в яких мав би місце рух, швидший від світла. Частинки, швидші від світла, 

у фізичній літературі прийнято називати „тахіонами” (від грецького тахіс – швидкий).  

            Тахіони – гіпотетичні частинки, що рухаються із швидкістю, більшою за швидкість світла у вакуумі. 

З-за руху зі швидкістю, більшою за швидкість світла, він невидимий, коли він рухається назустріч 

спостерігачу. Тільки коли він дійсно пройде через найближчу до спостерігача точку траєкторії, спостерігач 

побачить об’єкт, який з’явився раптом та який розділяється на два об’єкти (зображення), які віддаляються 

один від одного, причому одне з них наближається до спостерігача і потім віддаляється, рухаючись у 

напрямку руху реального об’єкта, а інше – рухається у зворотному русі, причому зміни об’єкта 

спостерігаються у цьому зображенні у «зворотному» часі.  

   Розрахунки вказують, що тахіони повинні мати дуже дивні прикмети, які поки що унеможливлюють 

спостереження за ними. Та хоча безпосереднього доказу про існування тахіонів ще немає, є доволі 

посередніх вказівок, що тахіонні явища відіграють ключову роль у так званій „нелокальній” взаємодії 

елементарних частинок, з яких побудований наш всесвіт. Ділянка надсвітлової фізики, розпочата Біланюком 

і Сударшаном, стала складовою частиною сучасної фізики. Вже є понад 700 наукових праць із цієї нової 

галузі фізики. Основний напрямок його наукової діяльності – експериментальна ядерна фізика.  

            Наукові дослідження світового рівня О. Біланюк успішно поєднує з викладацькою діяльністю у 

Свартморському коледжі (Філадельфія). Активно і натхненно працює на громадській ниві української 

діаспори. Протягом тривалого часу він дійсний діяч НТШ, президент Української Вільної Академії Наук 

(США) у 1998-2005 рр., та член редколегії англомовної “Encyclopedia of Ukraine”. Завдяки його ініціативі і 

наполегливості УВАН видала збірку наукових праць всесвітньо відомого українського математика Михайла 

Кравчука.  

          У 1976 році був запрошений Київським інститутом ядерних досліджень – вивчав роль альфа-

частинок у структурі ядер.    

      

 

    На запрошення фізичної комісії НТШ і Львівського національного університету 

21 травня 2002 року на фізичному факультеті професор Олекса-Мирон Біланюк 

виголосив доповідь, присвячену 40-річчю концепції тахіонів, сприйняту з великим 

інтересом, а видавництво “Євросвіт”(Львів),  здійснило видання вибраних праць 

Біланюка про гіпотезу тахіонів мовою оригіналів – англійською, французькою, 

італійською, українською і  російською (О. Біланюк. Тахіони. Вибрані публікації 

до 40-річчя тахіонової гіпотези. – Львів: Євросвіт, 2002). Ця книга представлена 

на виставці.  
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   Особлива глибина і змістовність притаманні його науково-популярним статтям, що з’явилися на сторінках 

відомого українського журналу “Світ фізики” видавництва “Євросвіт”, членом редколегії якого був Олекса-

Мирон Біланюк. 

Помер 27 березня 2009 року у США, похований у місті Валінгфорд (штат Пенсильванія). 

В експозиції представлені книги, наукові збірники, періодичні видання про життя і творчість великого діяча, 

видатного фізика, відомого ученого США українського походження. 

 

 

 

 

 

 


