
!rp.pl/naukaA16 !roda
9 pa!dziernika 2013

NNaukaauka CZYJ JEST TEN BOZON

Naukowcy, którzy pracowali nad t! 
teori!, a Nobla nie dostali, czuj! si" 
niedocenieni – pisze Piotr Ko"cielniak

! rp.pl/nauka

FIZYKA | François Englert i Peter W. Higgs 
zostali wyró!nieni za teori" wyja#niaj$c$ 
powstanie materii.

KRZYSZTOF URBA!SKI

 Uczeni podziel! si" nagrod! w 
wysoko#ci 8 mln koron, czyli 
nieco ponad 900 tys. euro. Jak 
g$osi oficjalny komunikat 
Królewskiej Szwedzkiej Aka-
demii Nauk, tegorocznego 
Nobla z fizyki przyznano za 
„teoretyczne odkrycie mecha-
nizmu, który przyczynia si" do 
lepszego rozumienia pocho-
dzenia masy cz!stek subato-
mowych. Istnienie tego me-
chanizmu zosta$o niedawno 
potwierdzone przez odkrycie 
nowej cz!stki w eksperymen-
tach ATLAS i CMS w Wielkim 
Zderzaczu Hadronów (LHC) w 
CERN”.

Pó# wieku czekania

 Odkrycie tzw. boskiej cz!st-
ki – bozonu Higgsa – sta$o si" 
naukow! sensacj! w 2012 
roku. To w$a#nie z my#l! o 
poszukiwaniach tej cz!stki 
wybudowano gigantyczny 
Wielki Zderzacz Hadronów 
(LHC) pod Genew! – najwi"k-
sz! i najbardziej skomplikowa-
n! maszyn" stworzon! przez 
ludzi. Przy dwóch ekspery-
mentach – ATLAS i CMS – pra-
cowa$o prawie 6 tys. naukow-
ców, tak%e z Polski. 

Uda$o si": istnienie teore-
tycznie przewidywanej cz!st-

ki potwierdzono ekspery-
mentalnie. Trzeba by$o na to 
jednak czeka& prawie pó$ 
wieku. 

Obaj tegoroczni laureaci w 
1964 roku opublikowali nieza-
le%nie od siebie prace nauko-
we, w których przewidzieli 
istnienie cz!stki, która zosta$a 
nazwana – mo%e nie w pe$ni 
zas$u%enie – na cze#& Petera 
Higgsa.

Komisja Noblowska, przy-
znaj!c tegoroczn! nagrod", 
przywraca „sprawiedliwo#&”. 
Ale cz!stka ma jeszcze jednego 
odkrywc" – zmar$ego w 2011 
roku Roberta Brouta, który 
wspó$pracowa$ z François 
Englertem. Gdyby %y$, by$by 
prawdopodobnie trzecim 
laureatem tegorocznej nagro-
dy w dziedzinie fizyki.

Brout, Englert i Higgs teore-
tycznie wyja#niali, w jaki spo-
sób cz!stki obdarzane s! 
mas!. Jak wskaza$ Higgs, jedn! 
z kluczowych konsekwencji 
tego mechanizmu jest istnie-
nie masywnego bozonu nie-
znanego wówczas typu. Te 
nowe w latach 60. idee rozwi-
n"li ameryka'scy badacze 
Carl Hagen i Gerald Guralnik 
oraz Tom Kibble z Wielkiej 
Brytanii.

Nieznana cz!stka zosta$a 
odkryta w 2012 roku przez 
eksperymenty ATLAS i CMS w 
CERN. Fizycy praktycy dowie-
dli, %e teoretycy mieli racj". 

Obaj tegoroczni nobli#ci 
spotkali si" po raz pierwszy 
dopiero 4 lipca 2012 roku, 
kiedy specjali#ci z CERN z 
dum! og$aszali wyniki po-
twierdzaj!ce istnienie niezna-
nej wcze#niej cz!stki.

– Jestem rozpromieniony 
wiadomo#ci!, %e tegoroczna 
Nagroda Nobla z fizyki przy-
pad$a w udziale badaczom 
pracuj!cym w dziedzinie fizy-
ki cz!stek – powiedzia$ prof. 
Rolf Heuer, dyrektor naczelny 
CERN. – Odkrycie cz!stki 
eksperymentalnie weryfikuj!-
cej mechanizm Brouta-Engler-

ta-Higgs’a to owoc dziesi"cio-
leci intelektualnego wysi$ku 
wielu ludzi pracuj!cych na 
ca$ym #wiecie.

Ratuje model 

„Ta nagroda mnie przyt$a-
cza” – napisa$ prof. Higgs w 
o#wiadczeniu wydanym przez 
Uniwersytet w Edynburgu, 
gdzie pracowa$ przez wiele lat. 
„Mam nadziej", %e to uznanie 
dla teoretycznych wyników 
przyczyni si" do wzrostu 
#wiadomo#ci na temat warto-

#ci bada' niezwi!zanych z 
praktyk!”.

 – Od czasu, kiedy istnienie 
cz!stki Higgsa zosta$o po-
twierdzone w CERN, spodzie-
wali#my, %e ci, którzy przewi-
dzieli ten mechanizm, dostan! 
Nobla – powiedzia$a „Rz” prof. 
Ewa Rondio z Narodowego 
Centrum Bada' J!drowych. – 
To nie pierwszy raz, kiedy 
prace teoretyków musia$y 
poczeka& na potwierdzenie w 
praktyce. Ta teoria pozwala 
nam zrozumie& fundamental-
ne zasady naszego #wiata w 
mikroskali.

 Odkrycia laureatów uzu-
pe$niaj! Model Standardowy. 
To teoria, która opisuje do#& 
dok$adnie wszystkie podsta-
wowe cz!stki sk$adaj!ce si" na 
materi". Teoria by$a wielo-
krotnie uzupe$niana i spraw-
dzana przez uczonych.

Do momentu przedstawie-
nia wyników eksperymentu w 
CERN Model Standardowy 
mia$ fundamentaln! luk" – 
brakowa$o cz!stki, która na-
daje innym cz!stkom mas". 
Fizykom trudno wyobrazi& 
sobie materi", cokolwiek, co 
istnieje bez masy. Bozon Hig-

Nobel 
za bosk! 
cz!stk"

>SYLWETKI 

Urodzi! si" w 1929 roku w 
Newcastle. Od dzieci#stwa 
uczy! si" $wietnie, zdobywa! 
nagrody, ale nie z fizyki. T% 
dziedzin% zainteresowa! si" 
dopiero w momencie wyboru 
kierunku studiów. Wybra! 
fizyk" teoretyczn% w presti&o-
wym King’s College w 
Londynie. 
Ca!e zawodowe &ycie zwi%za! z 
Uniwersytetem w Edynburgu, 
gdzie obroni! prac" doktorsk% i 
zosta! profesorem. Wspó!pracu-
je z ni% tak&e teraz, od roku 
2006 ju& jako emeryt.
Od pocz%tku mia! opini" bardzo 
zdolnego. Jeden z profesorów 
Uniwersytetu Maryland, który 
wspólnie z Higgsem zdawa! 
egzamin z mechaniki kwanto-
wej, wspomina, &e egzaminator 
opiera! si" na najnowszym 
artykule z tej dziedziny; w 

trakcie egzaminu Higgs 
zaproponowa! lepsze rozwi%za-
nie ni& autor artyku!u. 
A jednak pocz%tek kariery nie 
by! obiecuj%cy, podobnie jak 
jego &ycie osobiste – pierwsze 
ma!&e#stwo rozpad!o si". W 
$rodowisku naukowym 
panowa!o przekonanie, &e jego 
prace s% „zbyt wydumane” i 
prowadz% donik%d.
Dzi$ wiadomo, &e opinia taka 
by!a rezultatem niezrozumienia. 
Wed!ug relacji samego Petera W. 
Higgsa teoria o nieuchwytnej 
cz%stce sprawiaj%cej, &e materia 
posiada mas", przysz!a mu do 
g!owy podczas spaceru. Gdy 
opisa! j% w artykule  wys!anym 
do pisma „Physics Letters”, 
redakcja odrzuci!a go. Ostatecz-
nie artyku! ukaza! si" w nie 
mniej powa&anym „Physical 
Review Letters”. 

W dekadzie lat 70. Peter W. 
Higgs publikowa! ju& regularnie 
w najlepszych pismach 
naukowych. Wyja$nia! – teore-
tycznie – natur" tajemniczej 
cz%stki. Nigdy zreszt% nie 
zgadza! si" z ogólnie przyj"tym 
terminem „bozon Higgsa”. 
W zgodzie z anglosaskim 
poczuciem humoru twierdzi, &e 
jest to „bozon, który nosi jego 
nazwisko”, co wi"cej, powinno 
brzmie' „bozon Brouta-Englerta-
-Higgsa-Guralnika-Kibble’a”, 
poniewa& ci uczeni te& maj% 
wk!ad w opis cz%stki. 
Nagroda Nobla to niejedyny 
naukowy laur badacza z 
Edynburga, ma ich wiele, do 
najcenniejszych nale&%: Medal 
Diraca i nagroda Wolfa w 
dziedzinie fizyki. 
W $rodowisku uwa&any jest za 
cz!owieka bezpretensjonalnego. 
Pozosta! taki, cho' zdawa! sobie 
spraw", i& od chwili do$wiad-
czalnego potwierdzenia jego 
teorii przyznanie mu Nagrody 
Nobla w dziedzinie fizyki by!o 
nieuniknione. (

Peter   
Higgs
Uniwersytet w Edynburgu
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Fizyka teoretyczna to dla niego 
szerokie poj"cie, w ramach tej 
dziedziny, oprócz cz%stek 
elementarnych, zajmuje si" 
tak&e teori% strun, gdzie 
przestrze# ma wi"cej ni& trzy 
wymiary, a tak&e kosmologi%.
Jest Belgiem, urodzi! si" w 
1932 roku w Brukseli. Studiowa! 
równolegle nauki $cis!e i 
politechniczne na Wolnym 
Uniwersytecie w Brukseli, dlatego 
w rubryce „zawód wyuczony” 
wpisuje tak&e: in&ynier elektryk 
oraz in&ynier mechanik – kierunki 
te uko#czy! w 1955 roku. 
Dyplom z fizyki zrobi! dopiero 
dwa lata pó)niej. Za to doktorat 
ju& w nast"pnym roku. 
Pocz%tek jego kariery naukowej 
wi%&e si" z ameryka#skim 
Uniwersytetem Cornell. Na 
d!ugie lata trafi! do zespo!u 
Roberta Brouta, który zajmowa! 

si" nieuchwytn% cz%stk%. Gdy 
powróci! do Belgii, role si" 
odwróci!y – do zespo!u, którym 
kierowa! na Wolnym Uniwersyte-
cie w Brukseli, do!%czy! Robert 
Brout. Razem pracowali do 
1980 roku. 
Potem François Englert pracowa! 
samodzielnie (w 1998 r. 
przeszed! na emerytur"). Wspó!-
pracowa! z uniwersytetami w Tel 
Awiwie i w Los Angeles. 
Podobnie jak w przypadku 
Petera W. Higgsa jego teoretycz-
ne dociekania uwa&ano za 
ekscentryczne. Cieszy! si" 
wprawdzie uznaniem, ale ze 
wzgl"du na prace w dziedzinie 
kosmologii jego nazwisko !%czy 
si" ze zjawiskiem coraz 
szybszej ekspansji wszech$wia-
ta. Pracowa! te& nad wyja$nie-
niem obserwowanej jednorod-
no$ci kosmosu. 

François Englert nie unika 
wypowiedzi na tematy o 
charakterze politycznym i 
spo!ecznym. Jego zdaniem 
tegoroczny Nobel jest triumfem 
nauki europejskiej. Podkre$la, 
jak wielk% rol" odegra!o 
zbudowanie pod Genew% 
Wielkiego Zderzacza Hadronów. 
Bez niego nie by!oby tegorocz-
nego Nobla w dziedzinie fizyki.  
– Cofni"cie budowy Wielkiego 
Zderzacza w Teksasie z powodu 
deficytu bud&etowego w latach 
90. by!o ciosem, z którego do 
dzisiaj nie otrz%sn%! si" 
ameryka#ski $wiat nauki – uwa-
&a prof. Englert.
D!uga jest lista nagród, jakie 
przyznano temu badaczowi. 
W 1997 r. otrzyma! Nagrod" 
Europejskiego Towarzystwa 
Fizycznego, w 2004 r. Nagrod" 
Wolfa (podobnie jak Higgs), a w 
2010 r. wyró&nienie przyzna!o 
mu Ameryka#skie Towarzystwo 
Fizyczne. W uznaniu zas!ug król 
Belgów Albert II nada! mu tytu! 
barona.
 —Krzysztof Kowalski

François 
Englert
Wolny Uniwersytet w Brukseli
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