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WYWIAD INTERNETOWY
z Profesorem Royem Glauberem,
laureatem Nagrody Nobla z fizyki, 2005
W imieniu Czytelników Fotonu pytała
Zofia Gołąb-Meyer
Listopad 2005

Roy Glauber jako młody student z własnoręcznie wykonaną aparaturą
Zdjęcie otrzymano dzięki uprzejmości R. Glaubera

Czy mógłby Pan nam powiedzieć, w jaki sposób wpada się na pomysł, za który
dostaje się Nagrodę Nobla?
– Rozmyśla się intensywnie o rzeczach, których się nie rozumie.
Jak długo pracował Pan nad problemem, za który dostał Pan Nobla?
– Zasadnicza część pracy została wykonana w parę lat, ale nad jej konsekwencjami pracowałem przez kolejne 35 lat.
Co jest najprzyjemniejsze w uprawianiu fizyki?
– Nowe sposoby rozumienia rzeczy.
Czy woli Pan pracować raczej sam, czy w grupie?
– Teoretycy raczej pracują indywidualnie, ale muszą pozostawać ze sobą
w bliskich kontaktach.
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Jak Pan wspomina czasy szkolne, miło?
– To był najbardziej twórczy okres w mym życiu, ale oczywiście miał także
nudniejsze momenty.
Czy lubił Pan w szkole fizykę i matematykę?
– O tak, one dawały mi twórczy dreszcz i pozwalały na nowe wejrzenie na
różne rzeczy.
Czy w szkole robił Pan dużo rzeczy nadobowiązkowych?
– Tak, czytałem dużo i wykonywałem doświadczenia.
Czy pamięta Pan może książkę lub artykuł, którego lektura wywarła wpływ na
Pana zainteresowanie fizyką?
– Były to popularnonaukowe książki sir Jamesa Jeansa i sir Arthura Eddingtona z lat 30.
Czy jako chłopiec rozmawiał Pan z rodzicami lub innymi członkami rodziny
o fizyce?
– Nie.
Jakie miał Pan hobby w czasach szkolnych?
– Modelarstwo; budowałem kolejki, a potem teleskopy i instrumenty optyczne.
A obecnie?
– Praca i czytanie.
Czy Pana dzieci są fizykami?
– Nie.
Czy Pana dzieci lubią fizykę?
– Nie bardzo.
A to bardziej osobiste pytanie: jak Pan spotkał swoją żonę?
– Nie jestem już żonaty. Spotkałem moją eks-żonę jako siostrę poety, którego
znałem.
Czy rozmawia Pan z żoną lub dziećmi o swojej pracy i o postępach w nauce?
– Tak, rozmawiałem często, gdy mieszkaliśmy razem.
Czy lubi Pan literaturę piękną?
– Tak.
Jaką muzykę Pan lubi?
– J.S. Bacha i L. Beethovena.
Jakie dyscypliny sportu Pan uprawiał?
– Jeździłem na łyżwach i na nartach.

