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В елементарних частинок 
свій подіум, як у  наші 
часи без цього? Голов-
ною на ньому є не якась 
там модель 90–60–90, 

а  Стандартна. У  2011–2013 вче-
ні, що працюють у  Церні (Єв-
ропейський центр з  ядерних 
досліджень, Швейцарія) на най-

більшому в  світі прискорювачі –  
Великому адронному колайдері, 
зробили важливе повідомлення: 
експериментально підтвердже-
но, що остання з  відкритих еле-
ментарних частинок є цеглин-
кою Стандартної моделі і це є не 
що інше, як довгоочікуваний, пе-
редбачений ще кілька десятиліть 
тому бозон Хіггса. У  часи, коли 
частинка залишалася гіпотетич-
ною, їй приписали якісь унікаль-
ні властивості, а  потім, саме за 

ці якості, присвоїли епітет «бо-
жественна». Інші  ж фізики, які 
угледіли у ній інтригу, назвали її 
«бісовою частинкою», або й «про-
клятою частинкою». Щоб прими-
рити перших і других, американ-
ський фізик Леон Макс Ледерман 
у своїй книзі з квантової механі-
ки (1993) охрестив бозон Хіггса 
«частинкою Бога». Логічно, бо 
саме Всевишній відповідальний 
за все, що коїться в його царстві.

Леон Ледерман –  американський 
фізик-експериментатор та мате-
матик, вчений і педагог, народив-
ся у Нью-Йорку в родині емігран-
тів з України. Його батько, Моріс 
Ледерман родом з Києва, а мати, 
Мінна Розенберг, з Одеси.

У Нью-Йорку Леон закін-
чив Сіті-колледж. Отримавши 
у  1943 році ступінь бакалавра, 
двадцятирічний Ледерман ви-
рушає на фронт Другої світової 
війни. У 1946 році він вступає на 
фізичний факультет Колумбій-
ського університету. У  ті часи 
факультет очолював Ісидір Рабі, 
майбутній лауреат Нобелівської 
премії, який, до речі, народив-
ся у Західній Галичині, містечко 
Риманів. Захистивши доктор-

ську дисертацію з фізики в 1951 
році, Ледерман отримує звання 
професора (1958) та приймає 
запрошення на роботу у ЦЕРН. 
Створивши та очоливши там 
групу фізиків-експериментато-
рів, до середини 1970-х він ке-
рував фізичними досліджен-
нями. У  1973 стає професором 
Колумбійського університету. 
У  1979–1989 Ледерман очолю-
вав лабораторію Національно-
го прискорювача Фермі в Батавії 
(Іллінойс, США). Від 1989 року –  
на професорській посаді Чи-
казького університету. Ледер-
ман як талановитий науковець 
та педагог підготував до захисту 
докторських дисертацій близь-
ко 50 науковців, майбутніх про-
фесорів та керівників універси-
тетів.

Нобелівська премія з  фізики 
Леона Ледермана (1988, спільно 
з  Д. Стейнбергером і  М. Швар-
цем) –  за роботи в  галузі фізи-
ки елементарних частинок. Уче-
ні відкрили два типи нейтріно та 
довели можливість взаємопере-
творення їх. У  1998-му фізикам 
Японії вдалося підтвердити екс-

периментально справедливість 
їхніх припущень.

Коло наукових інтересів Л. Ле-
дермана було доволі широким. 
Зокрема, він досяг значних успі-
хів у  дослідженні народження 
лептонів (лептон з грецької –  лег-
кий, ніжний) у  ядерних взаємо-
діях, чим поклав початок одному 
з  нових напрямів в  експеримен-
тальній фізиці високих енергій.

У 1993 році Л. Ледерман опу-

блікував спільно з  професором 
Д. Терезі науково-популярну кни-
гу, яка мала підзаголовок: «Якщо 
Всесвіт –  це відповідь, то яким 
був запит»? Знайшлося в книжці 
місце і для трактування чудесних 
властивостей бозона Хіггса. Саме 
у цій книжці Ледерман охрестив 
цей бозон «частинкою Бога».

Звідки з’явилася назва –  бозон 
Хіггса?

У 2013 році Нобелівську премію 
з  фізики отримали Пітер Хіггс 
і Франсуа Енглер. Ці вчені перед-
бачили і теоретично обґрунтува-
ли існування елементарної час-
тинки –  бозона Хіггса, названої 
так на честь вченого, –  елемен-
тарної частинки зі Стандартної 
моделі фізики елементарних час-
тинок. При врученні премії пред-
ставник Шведської королівської 

академії сказав: «Премія цього 
року присвячена чомусь дуже ма-
ленькому, що пояснює все інше 
в нашому світі».

Британський фізик-теоретик 
П. Хіггс (1929) та бельгійський 
фізик Ф. Енглер (1932) ще у 60-ті 
роки минулого століття незалеж-
но та одночасно висловили смі-
ливі припущення щодо існування 
такого бозона. На те, щоб цю час-
тинку «упіймати», знадобилися 
нова техніка і десятки років. Про 
відкриття частинки було повідо-
млено 4 червня 2012 року. П. Хіггс 
щодо цього сказав, що він не спо-
дівався за життя дочекатися під-
твердження своєї теорії. Пишуть, 
що ще в ті далекі часи, коли Хіггс 
був молодим ученим, якось, після 
прогулянки в  районі Единбургу 
він, повернувшись до лаборато-
рії, повідомив, що у  нього ви-
никла «грандіозна ідея»! Таким 
було народження бозона Хіггса. 
Ідея зумовила появу теоретичної 
моделі, а  через десятиліття було 
оголошено про ідентифікацію бо-
зона (бозе-частинки) в  експери-
менті.

Задля справедливості тре-
ба нагадати, що і зі звичним вже 
електроном усе було не набага-
то простіше. Уявлення про елек-
трон ввів у обіг британський (ір-
ландський) фізик Дж. Дж. Стоуні 
в 1874 році, а про саме відкриття 
електрона як частинки повідомив 
англійський фізик Дж. Дж. Том-
сон лише в 1897 році.

Не може не інтригувати заява 
Штаффана Нормака, постійно-
го секретаря Шведської королів-
ської академії наук, що бозон Хіг-
гса «пояснює все інше у нашому 
світі». Немає у статті відповіді на 
запитання, чому Леон Ледерман 
назвав цей бозон «частинкою 
Бога». Чим ця частинка могла 
бути корисною гіпотетичному 
будівничому світів? За коректним 
роз’ясненням, все ж, краще звер-
нутися до науковців із ЦЕРНа, 
адже в Україні, у Києві такі є. Тож 
обнадіємо читача, що нам не від-
мовлять.

РЕПЕР НОБЕЛЯ: «ЯКЩО ВСЕСВІТ — 
ЦЕ ВІДПОВІДЬ, ТО ЯКИМ БУВ ЗАПИТ?»

Лауреат Нобелівської премії Доктор Леон М. Ледерман виступає у Чиказькому 
університеті. 27 лютого 2002 р. (APAynsley Floyd)

ЦЕРН, Експеримент

Великий адронний колайдер створений у Європейському центрі ядерних досліджень 
(CERN), на кордоні Швейцарії та Франції. ВАК знаходиться на глибині до 175 метрів 

та має протяжність у 27 км

Time out. Лауреат Нобелівської премії 
Доктор Леон М. Ледерман простягає 
руку до хвилинної стрілки Годинника 

Судного дня. Був директором 
Національної прискорювальної 

лабораторії Фермі у Батавії, Іллінойс

Вручення премії Л. Ледерману. 1988 рік
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