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LAUREA}II NOBEL 1995
|n fiecare an, din 1901, la 10 decembrie, ziua comemor`rii mor]ii lui Alfred Nobel, elita oamenilor de [tiin]` [i cultur` din lumea
întreag` sose[te în capitala Suediei pentru a participa la decernarea PREMIILOR NOBEL.
Alfred Nobel a patentat 355 de inven]ii, dar este mai pu]in cunoscut ca descoperitorul m`t`sii [i pielei sintetice [i mai mult ca cel al
dinamitei. Cele 31,5 milioane de coroane (corespunde cu circa 1,5 miliarde de coroane în 1993) au fost l`sate prin testament în 1896 unei
funda]ii (care a devenit realitate în 20 iunie 1900) care s` le administreze, s` le sporeasc` [i cî[tigurile s` fie împ`r]ite în 5 p`r]i egale în
fiecare an [i acordate acelor oameni care au realizat cea mai important` descoperire sau inven]ie în domeniul fizicei, chimiei, medicinei
sau fiziologiei [i acelei persoane care a creat cea mai deosebit` oper` literar`, ca [i celor care, prin activitatea lor, au contribuit la
înt`rirea rela]iilor de fraternitate între popoare [i la pace în lume. Premiile sînt acordate a[a cum a stipulat Alfred Nobel în testamentul
s`u. Premiul pentru fizic` [i chimie se decerneaz` de c`tre Academia Regal` de {tiin]e a Suediei; premiul de medicin` sau fiziologie de
c`tre Institutul Karolinska; premiul pentru literatur` de c`tre Academia Suedez`, iar premiul pentru pace de c`tre Comitetul Nobel din
Norvegia. |n afara celor 5 premii ini]iate de Alfred Nobel, în 1968, Banca Na]ional` a Suediei a ini]iat premiul pentru economie în
memoria lui Alfred Nobel, care se decerneaz` de c`tre Academia Regal` de {tiin]e.
{i anul acesta am avut ocazia, \mpreun` cu Anne-Marie Ciupitu, s`-i \nt\lnim pe Laurea]i [i, separat, s` le adres`m c\teva \ntreb`ri.
Red`m mai jos r`spunsurile acestea.
Silvia Constantinescu.

PR E M I U L N OBE L
PE N T R U FI Z I C~
a fost acor d at pr ofesor i l or M ar t i n L .
Per l ”pent r u d escoper i r ea t auon-ul ui ”
[i pr of. Fr ed er i ck R ei nes pent r u ”d oved i r ea exi st en] ei neut r i no-ul ui ”.

I-am \nt\lnit separat pe cei 2 laurea]i [i leam aderesat acelea[i \ntreb`ri:
1. Explica]i, v` rog, descoperirea dvs. omului obi[nuit.
2. |n ce mod descoperirea dvs. influen]eaz`
via]a noastr` de fiecare zi?
3. Majoritatea oamenilor au cuno[tin]e
despre existen]a electronului, dar nu despre
tauoni [i neutrion. Considera]i c` trebuiesc
r`sp\ndite mai mult cuno[tin]e despre aceste
particule, despre aceste descoperiri?
4. Prin anii ’60, dvs., prof. Perl, a]i fost
conduc`torul grupului de oamni de [tiin]`
”Ac]iunea Politic` [i Social`”, care a prezentat Congresului American o list` semnat` de 729 de oameni de [tiin]` care cereau
rediscutarea programului militar legat de
armele de exterminare. Prof. Perl [i prof.
Reines, considera]i c` omul de [tiin]` trebuie s` ia atitudine fa]` de problemele politice
[i sociale ale timpului s`u?
5. Ce cuno[tin]e ave]i despre cercetarea \n
domeniul fizicii \n Romånia [i despre Romånia \n general?

Pr of. M ar t i n L . Per l :
1. Mult` vreme oamenii [i-au pus \ntreb`ri \n leg`tur` cu electronul, cel ce face s` mearg` electricitatea,
s` mearg` televizorul, s` mearg` ordinatoarele, etc.
Despre electron avem cuno[tin]e temeinice de mai
bine de o sut` de ani. Dar cu totul surprinz`tor, acum
aproape [aizeci de ani, s-a descoperit ceva care sem`na cu electronul, dar care nu venea de pe p`m\nt,
ci din spa]iul extraterestru, pe unde cosmice. Aceast`
particul` a fost numit` NEUTRINO. Ea seam`n` cu
electronul, dar este de o sut` de ori mai grea. Nimeni
nu a \n]eles despre ce este vorba la \nceput. Eu m-am
ocupat c\]iva ani de studii legate de electron [i
leg`tura cu aceast` particul` misterioas` care se numea NEUTRINO. Nu am putut face mari progrese \n
acest sens, a[a c` m-am g\ndit c` poate c` exist` ceva
asem`n`tor cu aceast` particul`. Aveam nevoie de un
alt exemplu. Am aprofundat aceast` idee, am cercetat
[i ceea ce am descoperit a fost o particul` pe care am
numit-o TAU/TAUON. Aceast` particul` este asem`n`tore electronului, dar este de trei mii de ori mai
grea dec\t electronul. Din alte puncte de vedere se
comport` ca un electron, dar deoarece este a[a de
grea, se formeaz` foarte repede, ceea ce face ca s` nu
po]i s` tatonezi, ci trebuie s` ac]ionezi repede. Spus

altfel, presupune c` exist` trei feluri de pisici \n lume; exist` pisici obi[nuite, care au fost v`zute tot
timpul, [i din c\nd \n c\nd se g`se[te \n p`dure o pisic` care arat` ca o pisic` obi[nuit`, dar care este de o
sut` de ori mai grea dec\t pisica obi[nuit`, c\nd vrei
s` o ridici. {i apoi \n ocazii foarte rare g`se[ti o
pisic` care este [i mai grea, de trei mii de ori mai
grea, dar [i aceast` pisic` arat` ca o pisic` obi[nuit`!
Exist` a[adar trei particule, precis ca cele trei pisici,
electronul, una o sut` de ori mai grea [i alta de trei
mii de ori mai grea TAU/TAUON-ul-ul [i nimeni nu
[tie unde au crescut, nimeni nu [tie ce leg`tur` exist`
\ntre ele. Acesta este Universul, cu noi necunoscute!
{i partea important` \n a cunoa[te toate aceste lucruri
const` \n faptul c` toate aceste particule au fost de
fa]` la \nceputul Universului. Exist` electroni r`ma[i
de la \nceputul UNIVERSULUI, dar nu [i TAU/TAUONI, c`ci ace[tia, din p`cate, nu persist` prea mult [i
de aceea trebuie s`-i producem acum \n laborator.

atmosfer`. Nu este sf\r[itul lumii, dar este r`u. Eu
s\nt de p`rere c` un om de [tiin]` trebuie s` ia
atitudine fa]` de acele lucruri pe care le cuno[te, despre care [tie ceva [i s` \ncerce apoi s` spun` adev`rul. Un alt exemplu este energia atomic`. Se poate
spune c` este posibil s` se construiasc` un reactor
atomic sigur, c` este posibil ca de[eul atomic s` se
depoziteze \n condi]ii sigure, dar asta are de a face
doar cu aspectul [tiin]ific. {tim c` se pot face m`sur`tori, o parte dintre ele de \ncredere, a[a c` se poate
asigura un sistem complet. Dar c\nd ceva este gre[it
politic sau social, atunci omul de [tiin]` trebuie s` ia
atitudine pe baza cuno[tin]elor pe care le de]ine. A[a
c` p`rerea mea este c` oamenii de [tiin]` trebuie s`
se pronun]e \n cadrul a ceea ce cunosc bine [i s` fie
one[ti \n ceea ce exprim`.
5. {tiu foarte pu]in despre Romånia. Nu am fost
niciodat` acolo. Dar m` intereseaz` tot ce-mi pute]i
spune despre aceast` ]ar`.

Prof. Martin L. Perl s-a n`scut \n 1927 la
New York. |[i ia doctoratul \n fizic` \n 1955
la Universitatea Columbia, unde este [i
membru al Academiei de {tiin]e. Prin anii
’60 este activ politic [i pe l\ng` prezentarea
Congresului American a unei liste semnate
de 729 de oameni de [tiin]` care cereau rediscutarea programului militar legat de armele de exterminare, a \ndemnat oamenii de
[tiin]` americani, \n 1971, s` nu mai lucreze cu arme nucleare.
*
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Prof. Martin L Perl [i Silvia Constantinescu.
(Foto: A-M Ciupitu/(C) CR.)
2. Descoperirea mea nu influen]eaz` direct via]a zilnic`, deoarece ace[ti TAU/TAUONI s\nt mult prea
greu de produs. Este necesar` mai mult` energie pentru a produce TAU/TAUONUL fa]` de ce se poate ob]ine de la el deocamdat`. Descoperirea mea a creat
baza pentru c\]iva tineri cercet`tori s` \n]eleag` acum
care este natura de baz` a materiei. Deci teorii mai
\naintate. Nu po]i avea o teorie p\n` nu [tii ce exist`.
{tim acum c` exist` trei lucruri [i poate c` prin a le
studia (eu nu pot face mai mult, eu doar le-am descoperit, dar nu cunosc leg`tura dintre ele), poate c` tinerii cercet`tori, studiindu-le mai departe, vor putea
descoperi alte lucruri care pot fi utilizabile \n via]a
zilnic`. {i eu sper aceasta!
3. Nu cred c` lumea trebuie s` cunoasc` am`nunte
despre aceste lucruri. Cred c` ceea ce trebuie s` se
[tie de c`tre toat` lumea este c` UNIVERSUL este \n
permanen]` nou. Nimeni s` nu-i asculte [i s`-i cread`
pe cei care spun c` \n]eleg totul!
4. Eu am o gr`mad` de cuno[tin]e despre energia
atomic`, despre armele atomice. Acesta este domeniul meu, [i de aceea \mi permit s` m` exprim. De
pild`, probele francezilor \n Oceanul Pacific cred c`
s\nt foarte destructive. Este ceva \ntr-adev`r nes`n`tos de r`u, este ceva care transmite lucruri nocive \n

Pr of. Fr ed er i ck R ei nes:
1. Unul dintre scopurile principale, scopurile canalizate ale cercet`rii [tiin]ifice este de a aduce infoma]ii
noi despre lumea \n care tr`im. Descoperirea [i analiza NEUTRION-ului ]ine de aceste infoma]ii fundamentale despre UNIVERSUL \n care tr`im.

Prof. Frederick Reines [i fiul acestuia.
(Foto: A-M Ciupitu/(C) CR.)
Menirea cercet`torului este s` descopere adev`rul.
Niels Bohr, care era un foarte mare om de [tiin]`,
spunea c` sarcina omului de [tiin]` este s` dovedeasc` dac` o afirma]ie este adev`rat` sau fals`. Ei
bine, acest lucru se bazeaz` pe chestiunea dovezii [i
contra-dovezii \n existen]a p`r]ilor componente, \n
cazul nostru \n conservarea energiilor. Este aproape
o sclipire de geniu s` faci o astfel de descoperire. S-a
nimerit ca afirma]ia noastr` s` fie adev`rat`!
2. Cercetarea noastr` se ocup` de studiul conserv`rii
materiei.
! 13

