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Суперґравітація – чудова теорія, що об’єднує суперсиметрію та загальну теорію відносності. Хоча цю 

теорію розробляли багато вчених з усього світу, ми спробуємо з’ясувати, хто ж насправді висунув цю 

неймовірну ідею. 
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З ідеєю суперґравітації (не вживаючи цього чудового слова) західний світ 

познайомили 5 грудня 1972 року доктор наук Д.В. Волков, якому на той час було 47 років, 

та його аспірант В.П. Акулов (28 років на той момент), у заключному параграфі статті, що 

мала назву “Можлива універсальна взаємодія нейтрино”, у журналі ЖЕТФ (Журнал 

экспериментальной и теоретической физики, який, що як і листи до ЖЕТФ, перекладався 

на англійську мову Американським інститутом фізики [1]), й у наступній статті “Чи є 

нейтрино ґолдстонівською частинкою?”, оприлюдненій 3 вересня 1973 р. [2]. Там було 

ясно (звісно, для фахівців) написано: “…ґравітаційну взаємодію можливо врахувати 

шляхом залучення калібрувальних полів до групи Пуанкаре.  …якщо до перетворення (3) 

також залучити калібрувальне поле, тоді внаслідок ефекту Гіґґса з’являється масивне 

калібрувальне поле зі спіном 3/2, а розглядувана голдстоунівська частинка зі спіном 1/2 

зникає.” 

Цю програмну ідею було 1973 року втілено у конкретну модель Д.В. Волковим та 

його 29-річним на той час аспірантом В.O. Сорокою у статті “Ефект Гіґґса для 

ґолдстоунівських частинок зі спіном 1/2”, надрукованій у журналі “Листи до редакції 

ЖЕТФ” [3]. 

Отже, 20 жовтня 1973 року є днем справжнього відкриття суперґравітаціі як 

фізичної моделі (у нелінійній реалізації) і явища. Пізніші публікації можна розглядати 

лише як подальший розвиток тієї ж ідеї – чи то у іншій реалізації, чи в сучасній 

термінології – загалом, як кому подобається. 

Дійсно, така модель (серед багатьох інших запропонованих пізніше) з’явилася  

1976 року й містила нове “магічне” слово “суперґравітація”, яке було відсутнє у 

вищезгаданій статті Волкова-Сороки: “Progress toward a theory of supergravity” Physical 

Review D [4], авторами якої були Д.З. Фрідмен (D.Z. Freedman, 33 роки у 1972 р. – PhD 

(постдок-дослідник), який у той час займався полюсами та розсіянням Редже), П. ван 

Нойвенгуйзен (P. van Nieuwenhuizen, 34 роки у 1972 р. – PhD, котрий тоді вивчав 

розсіяння мюонів), та С. Ферара (S. Ferrara, 27 років у 1972 р., PhD, що досліджував 

конформну інваріантність). Оскільки у статті F-N-F посилаються на публікацію Волкова-

Сороки [3], можна вважати, що у цій статті відкрито лише новий термін, а саме: 

«суперґравітація». Того ж місяця (червень 1976 р.) С. Дезер (S. Deser) та Б. Зуміно (B. 

Zumino) опублікували у журналі Physics Letters B статтю “Consistent supergravity”, де 

посилалися як на статтю на препринт F-N-F, а також на опубліковану 1975 року статтю 

В.П. Акулова, Д.В. Волкова та В.О. Сороки “Калібрувальні поля на суперпросторах з 



різними групами голономії” [6], яка також містить посилання на статтю Волкова-Сороки 

(1973 р.) [3]. 

Історію суперґравітації викладено у публікації “Історія суперсиметрії у розповідях 

її дослідників” [7] та у статті “Суперґравітація” у “Concise Encyclopedia of Supersymmetry” 

за ред. S. Duplij, J. Bagger, W. Siegel [9]. 

Зв’язок між підходами Волкова-Сороки та F-N-F неодноразово чітко пояснювався, 

наприклад: 

1) Д.В. Волковим у вищезгаданій енциклопедії “Суперґравітація до та після     

1976 р. Історія ґолдстоунів” або у [10], а також у його доповіді “Суперґравітація до 1976 

р.” на Міжнародній конференції з історії оригінальних ідей та фундаментальних 

відкриттів у фізиці елементарних частинок у Еріче (1994, Італія) [11]; 

2) В.О. Сорокою у “Джерелах суперґравітації” у монографії “Суперсиметричний 

світ. Початки теорії” за ред. G. Kane та M. Shifman [12] чи у [13] та у доповіді “Витоки 

суперґравітації” [14], оприлюдненій на конференції “Суперґравітації 25 років” (2001, 

Стоні Брук, США). 

Характерно та дуже прикро, що у розміщених у засобах масової інформації статтях 

про численні премії, присуджені за “відкриття суперґравітації”, немає жодного слова про 

справжніх першовідкривачів суперґравітації у 1973 р.: Дмитра Васильовича Волкова 

(1925–1996, некролог [15]) та В’ячеслава Олександровича Сороку (1944–2011, некролог 

[16]). 
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