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Cursul VII
CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ CLASICĂ ŞI MODERNĂ ŞI
AMPRENTA EI ASUPRA COSMOLOGIEI

Cosmogonia, studiul originii şi evoluţiei universului ca un tot, precum şi a corpurilor
individuale ce-l compun. Din moment ce cosmogonia are de a face de obicei cu creaţia,
cosmogoniile din trecut au făcut parte din religii sau mitologii. Este imperios de aceea pentru
cunoaşterea acestor cosmogonii să abordăm problema din perspectiva religiilor cunoscute şi
având o cosmogonie reprezentativă, eventual diferită faţă de celelalte; unde este cazul vom
prezenta aici numai elementele particulare dintre ele. Cosmogoniile moderne formează părţi
ale cosmologiei ştiinţifice, cuprinzând studiul tuturor aspectelor pe o scală largă a
conţinutului şi organizării universului fizic, precum şi istoria acestuia.
O încercare de a explica originea sistemului solar pe o bază naturală mai degrabă decât
pornind de la un proces supranatural a fost iniţiat de Emanuel Swedenborg şi Immanuel Kant
pe la mijlocul anilor 1700'. Teoriile lor semănau foarte mult cu ipoteza nebulară montată mai
târziu de Pierre Simon de Laplace în 1796.
Ipoteza nebulară şi cele care i-au succedat – „teoria planetesimală” a lui F. R. Moulton
şi T. C. Chamberlin prin 1905, precum şi „teoria tidal” a lui J. H. Jeans prin 1916-1918 – au fost
îndepărtate în favoarea „teoriei condensării turbulente”. Această teorie, propusă prima dată
de fizicianul german Carl von Weizscker în 1940', presupune că soarele nou format era
înconjurat de particule solide dispersate, de un înveliş de materie care se rotea foarte lent, la
fel de întins cât sistemul planetar actual. Materialele mai grele care alcătuiau acest înveliş s-au
acumulat într-un final în planete în buzunarele create de vârtejurile ce se iscau în acest înveliş.
O astfel de teorie pare să explice de ce planetele de pe orbitele altor planete coincid
îndeaproape cu Luna de pe orbita pământului şi sugerează de ce planetele sunt îndepărtate de
soare la anumite distanţe. O altă teorie, bazată parţial pe dovezi luate de echipaje aflate în
explorări lunare, afirmă că planetele s-au răcit într-un proces numit acumulare.
Teoria cea mai larg acceptată despre începutul universului însuși este numită teoria
„Big Bang”. Conform acestei teorii universul a luat ființă într-un singur punct (singularitate)
în urmă cu apx. 10 - 20 miliarde de ani în urmă. O teorie alternativă, Teoria stării de
echilibru, susține că universul nu a avut un început și că universul este în mare parte la fel
acum ca întotdeauna.
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Mărturisesc că această primă formă a cursului nu este nici pe departe ceea ce îmi doream,
dar, din motive practice, a trebuit să vă ofer câteva rânduri concrete pentru studiul individual. Am
subliniat şi la curs că, pe lângă suportul de curs oferit pe site, vor fi de mare folos şi notiţele şi
discuţiile purtate la cursuri şi seminarii.
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Teoria relativității reprezintă în fizica modernă un ansamblu a două teorii formulate de
Albert Einstein: relativitatea restrânsă și relativitatea generalizată.
Ideea de bază a acestor două teorii este că timpul și distanțele unui eveniment
măsurate de doi observatori au, în general, valori diferite, dar se supun totdeauna acelorași
legi fizice. Când doi observatori examinează configurații diferite, și anume deplasările lor, una
în raport cu cealaltă, aplicând regulile logice, se constată că legile fizice au în mod necesar o
anumită formă.

Relativitatea restrânsă, formulată în 1905, s-a născut din observația că transformarea
care permite schimbarea unui sistem referențial, transformarea lui Galilei, nu este valabilă
pentru propagarea undelor electromagnetice, care sunt dirijate de ecuațiile lui Maxwell.
Pentru a putea împăca mecanica clasică cu electromagnetismul, Einstein a postulat faptul că
viteza luminii, măsurată de doi observatori situați în sisteme referențiale inerțiale diferite,
este totdeauna constantă (ulterior a demonstrat că acest postulat este de fapt inutil, pentru că
viteza constantă a luminii derivă din formele legilor fizice).
Aceasta l-a condus la revizuirea conceptelor fundamentale ale fizicei teoretice, cum
sunt timpul, distanța, masa, energia, cantitatea de mișcare, cu toate consecințele care derivă.
Astfel, obiectele în mișcare apar mai grele și mai dense pe direcția lor de mișcare, pe când
timpul se scurge mai lent la ceasurile aflate în mișcare. O cantitate de mișcare este acum
asociată vitezei luminii, viteza luminii în vid devenind viteză limită atât pentru obiecte, cât și
pentru informații. Masa și energia devin echivalente. Două evenimente care par simultane
unui observator, apar în momente diferite altui observator care se deplasează în raport cu
primul. Relativitatea restrânsă nu ține cont de efectele gravitației, elementul central al
formulării ei matematice sunt transformările Lorentz.

Relativitatea generală a fost formulată de Einstein în 1916. Această teorie utilizează
formulele matematice ale geometriei diferențiale și a tensorilor pentru descrierea gravitației.
Spre deosebire de relativitatea restrânsă, legile relativității generale sunt aceleași pentru toți
observatorii, chiar dacă aceștia se deplasează de o manieră neuniformă, unii față de ceilalți.
Relativitatea generală este o teorie geometrică, care postulează că prezența de masă și
energie conduce la "curbura" spațiului, și că această curbură influențează traiectoria altor
obiecte, inclusiv a luminii, în urma forțelor gravitaționale. Această teorie poate fi utilizată
pentru construirea unor modele matematice ale originei și evoluției Universului și reprezintă
deci unul din instrumentele cosmologiei fizice.
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Simularea unei găuri negre cu masa de zece ori mai mare decât a soarelui, văzută de la
o distanță de 600 km cu galaxia Calea Lactee în fundal.
Relativitatea generală sau teoria relativității generale este teoria geometrică a
gravitației, publicată de Albert Einstein în 1916. Ea constituie descrierea gravitației în fizica
modernă, unifică teoria relativității restrânse cu legea gravitației universale a lui Newton, și
descrie gravitația ca o proprietate a geometriei spațiului și timpului (spațiu-timp). În
particular, curbura spațiu-timp este legată direct de masa-energia și impulsul materiei,
respectiv a radiației. Relația fundamentală a teoriei relativității generale este dată de ecuațiile
de câmp ale lui Einstein, un sistem de ecuații cu derivate parțiale.
Predicțiile relativității generale diferă semnificativ de cele ale fizicii clasice, mai ales în
ce privește structura mărimilor fizice: timpul, metrica spațiului fizic real, energia, dar și
asupra teoriei propagării luminii în spațiul fizic. Exemple de astfel de diferențe sunt dilatarea
temporală gravitațională, deplasarea spre roșu gravitațională a luminii, și întârzierea
gravitațională. Previziunile relativității generale au fost confirmate de observațiile empirice
efectuate în toate domeniile științelor experimentale. Deși relativitatea generală nu este
singura teorie relativistă a gravitației, ea reprezintă cea mai simplă teorie în acord cu datele
experimentale. Totuși, teoria nu oferă răspuns la câteva dileme teoretice, cea mai
fundamentală dintre acestea fiind modalitatea în care se poate unifica teoria gravitației
generale cu legile mecanicii cuantice, care să conducă la o teorie completă și consistentă cu ea
însăși a gravitației cuantice.
Teoria lui Einstein are implicații astrofizice importante. Din ea decurge posibilitatea
existenței găurilor negre — regiuni ale Universului în care spațiul și timpul sunt distorsionate
într-o măsură atât de pronunțată, încât nimic, nici măcar lumina, nu mai pot emerge de acolo —
ca stare finală a evoluției stelelor masive. Există indicii că astfel de găuri negre stelare, precum
și alte tipuri mai masive de găuri negre, sunt răspunzătoare pentru radiațiile intense emise de
unele tipuri de obiecte astronomice, cum ar fi nucleele galactice active sau microquasarii.
Curbura traiectoriei luminii sub efectul gravitației poate conduce la apariția de lentile
gravitaționale, prin care se văd pe cer mai multe imagini ale aceluiași obiect astronomic.
Relativitatea generală prezice existența undelor gravitaționale, care au fost măsurate indirect.
O măsurare directă a acestora este scopul mai multor proiecte, între care și LIGO. În plus,
relativitatea generală stă la baza modelelor cosmologice actuale ale unui univers în
expansiune.

ț
Principiul relativitații a fost descoperit de parintele dinamicii moderne, Galileo Galilei,
ca urmare a incercărilor sale de a dovedi că pămantul se misca prin spatiu, asa cum cerea
conceptia lui Copernic. Se stie că marele astronom polonez se ridicase impotriva ideilor lui

Lect. Dr. Pr. Ciocan Tudor Cosmin

Aristotel si Ptolemeu, idei susținute inca de invațații secolului al XVII-lea, dupa care Pamantul
ar fi fix in spatiu, iar in jurul lui s-ar misca Soarele si planetele. In cartea pe care a publicat-o la
Florenta in 1632, cu titlul ,,Dialogo di Galileo Galilei sopra i due massimi sistemi del mondo
Tolemaico e Copernicano’’(Dialogul lui Galileo Galilei asupra celor doua sisteme mari ale
lumii, ptolemeic si copernician). In aceasta lucrarea, Galilei afirmă că pentru a putea stabili cu
precizie dacă Pămantul se misca sau nu prin spatiu trebuie sa recurgem la experiențe. Si
anume, experiențe efectuate pe o corabie in repaus si apoi in mers rectiliniu si uniform. Ar fi
posibil sa se descopere, in aceste conditii, dacă miscarile de pe puntea vasului sunt sau nu
influentate de deplasarea acestuia. Dacă nu sunt influentate, atunci nici miscarile de la
suprafata Pamantului nu sunt influentate de translatia globului terestru, astfel ca inexistenta
acestor influente nu poate fi invocata in sprijinul concepției aristotelice, dupa care Pamantul
ar fi fix in spatiu.
O experiența intreprinsa special in scopul de a observa influența miscarii unei corabii
asupra unui fenomen din cuprinsul ei, se datorează filozofului francez Pierre Gessendi. Acesta
a studiat in 1640 caderea unei pietre din varful catargului unei corabii in mers, in apropiere
de portul Marsilia: piatra a cazut exact la baza catargului, ca si cum corabia ar fi stat pe loc.
Din cele publicate de Galilei nu reiese in mod clar că el ar fi intrevazut aici experiența
unei legi generale, care sa justifice desfăsurarea unor fenomene in sistemele aflate in miscare
rectilinie si uniforma. Meritul de a fi formulat pentru prima dată o astfel de lege ii revine lui
Newton. In celebra lui opera: Philosophiae naturalis principia mathematica (Principiile
matematice ale filozofiei naturale)din 1687, tratand axiomele sau legile miscarii, ilustrul
invatat englez enunta urmatoarele:Intr-o corabie toate miscările se intampla la fel, fie ca ea
este in stare de repaus, fie ca se misca in linie dreapta. Dupa cum se vede in acest citat,
influenta lui Galilei asupra lui Newton este evidenta, dar fizicianul englez omite sa-l
mentioneze pe cel care a initiat primele cercetari in aceasta directie.

In miscarea unui corp se masoara viteza acestuia fata de un alt corp de care
consideram legat un sistem de referinta(SR) .Ca urmare,nu putem vorbi despre o viteza
absoluta a corpurilor,ci numai despre o viteza relativa.
Prin sistem de referinta inertial (SRI) se intelege un sistem de referinta fata de care
este valabil principiul inertiei.Conform mecanicii clasice,un sistem de referinta este inertial
daca si numai daca se miscă rectiliniu si uniform față de un alt sistem de referință care este
inerțial.
Sistemele inertiale prezinta o proprietate fizica foarte importanta: miscarea acestora
nu influenteaza fenomenele fizice din cuprinsul lor. Caderea libera a corpurilor, miscarea
pendulelor etc. se executa la fel, fie ca sistemul inertial se afla in miscare rectilinie si uniforma
fie ca se afla in repaus (fata de Pamant). Aceasta inseamna ca: nici o experienta mecanica,
executata intr-un sistem inertial, nu poate sa puna in evidenta miscarea rectilinie si uniforma
a sistemului. Un observator aflat in cuprinsul unui astfel de sistem nu poate sa-ti dea seama de
miscarea acestuia, decat numai daca priveste lucrurile din afară.

Fie un eveniment care consta in existenta unui punct material P intr-un anumit loc din
spatiu,la un anumit moment .Consideram doua sisteme de referinta inertiale ,unul fix S si unul
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mobil S’,fata de care vom descrie evenimentul respectiv.Fata de sistemul S coordonatele
evenimentului sunt (x,y,z,t),iar fata de S’(x’,y’,z’,t’).
Se
analizeaza
relatiile
dintre
coordonatele
spatio-temporale
ale
evenimentului,determinate in raport cu cele doua sisteme de referinta.
Se considera:
•
Momentele de referinta din cele doua sisteme de referinta astfel alese incat
originea timpului sa coincida.
•
La t0=0 cele doua sisteme de coordonate sunt suprapuse;
•
Se alege directia comuna a axelor Ox si Ox’pe directia vectorului viteza a lui
S’fata de S.
Ca o consecinta imediata a acestor afirmatii rezulta:
x=x’+ut’ daca si numai daca x’=x-ut
y=y’
y’=y
z=z’
z’=z

Galilei.

Aceste relatii se numesc grupul transformarilor Galilei sau mai concis, transformarile

Din aceste relatii rezulta:
1.Δx=Δx’-distanta dintre doua puncte oarecare,la un moment dat,are aceeasi valoare in
toate sistemele de referinta inertiale.Drept consecinta rezulta invariatia lungimii:lungimea
unei rigle are aceeasi valoare atat in sistemul de referinta in care rigla se afla in repaus, l0 ,cat
si in orice alt sistem de referinta fata de care ea se deplaseaza, l: l0= l;
2.t=t’-daca doua evenimente sunt simultan in S ele sunt simultan si in S’;
3. Δt=Δt’-durata unui fenomen este aceeasi in ambele sisteme de referinta.
La viteze mari, care se apropie de viteza luminii în vid,
c ≅ 3⋅108 m / s , transformările lui Galilei nu mai sunt adecvate , ele
se înlocuiesc cu transformările lui Lorentz.
Galileo Galilei (n. 15 februarie 1564 – d. 8 ianuarie 1642) a fost un fizician,
matematician, astronom și filosof italian
Compunerea vitezelor
Derivand relatiile de mai sus si tinand cont ca dt=dt’,se obtine:
dx⁄dt=dx’⁄dt’+u
Vx= V’x+u
dy⁄dt=dy’⁄dt
rezulta
Vy= V’y
dz⁄dt=dz’⁄dt’
Vz= V’z
acestea constituie regula de compunere a vitezelor in mecanica newtoniana.Aceste
relatii sunt consecinta imediata a postulatelor mecanicii newtoniene si au pronuntat caracter
intuitiv.
Conform relatiei de compunere a vitezelor, daca V’x=c ,unde c este viteza luminii in
vid ,atunci Vx=c+u.

1)O barca cu motor ,miscandu-se impotriva sensului de curgere a unui rau,parcurge o
distanta d=9km in t=0,50h.In cat timp va parcurge barca aceeasi distanta inapoi,daca viteza de
curgere a raului este v=6,0km/h?
Rezolvarea:

Lect. Dr. Pr. Ciocan Tudor Cosmin

Notam: Vb viteza barcii fata de apa; Vb>V
Vb-V=d/t (contra curentului)
Vb+V=d/t’(in sensul curentului)
Se scad aceste doua relatii si se obtine
-2V=d/t-d/t’ ;
d/t’=d/t+2V
d/t’=(d+2Vt)/t
t’=t(d/(d+2Vt))
t’=0,5(9/(9+2*6*0,5))=0,3h=18min
2)Distanta d=100km dintre doua porturi fluviale este parcursa de o salupa in sensul
curentului in t1=4h,iar impotriva curentului in t2=10h.Care este viteza apei si viteza salupei
fata de apa?
Rezolvarea:
d=( Vb+ Va)t1 ; d=( Vb-Va)t2
d/t1= Vb-Va;
d/t2= Vb-Va;
Adun si apoi scad aceste ultime doua relatii:
d/t1+ d/t2=2 Vb; Vb=d(t1+ t2)/2t1*t2 (viteza barcii fata de apa)
d/t1- d/t2=2 Va; Va=d(t1- t2)/2t1*t2 (viteza apei)
Vb=100(4+10)/2*4*10=17,5km/h
Va=100(10-4)/2*4*10=7,5km/h
3)In cat timp este ridicat de o scara rulanta un om care sta pe ea,stiind ca la ceeasi
viteza relativa fata de scara,omul nemiscata in timpul t1=120s , iar pe scara mobila in t2=30s ?
Rezolvare:
Notam: Vs-viteza scarii,Vo-viteza omului fata de Pamant
t1=d/Vo ; t2=d/( Vo—Vs);
T=d/ Vs
Vo =d/ t1 ; t2=d/(d/ t1+ Vs) ; Vs=d/ t2-d /t1=d( t1-t2 )/ t1 t2
T= t1 t2/( t1-t2); T=120*30/(120-30)=40s
4)Un barcagiu vasleste perpendicular catre tarm cu o viteza Vo =7,2km/h fata de
apa.Cursul apei deplaseaza barca cu o distanta d=150m in josul raului.Latimea raului este
L=500m.Care este viteza raului si durata traversarii raului?
Rezolvare:
Vo/L= Va/d; Va= Vo*d/L
Va=(7,2*150/500)*(1000/3600)=0,6m/s
t=L/ Vo
t=500/[7,2*(1000/3600)]=250s=4min10s
5)Un vaslas care se misca cu viteza u=0,5m/s fata de raul care curge cu viteza
v=0,3m/s doreste sa traverseze raul pe drumul cel mai scurt.Cat timp este necesar pentru
traversarea raului,daca acesta are o latime l=50m?
Rezolvare:
Vabs= =0,4m/s
labs=l/ Vabs=125s
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Teoria gravitaţiei elaborată de Newton este larg folosită şi în ziua de azi pentru a
calcula, de pildă, zborul unei mingi de tenis, structura de rezistenţă a unui pod, oscilaţiile unui
pendul sau traiectoria unei rachete balistice. Formula lui Newton rămâne extrem de precisă
când c aplicată unor fenomene care ţin de domeniul gravitaţiei terestre, unde Torţele
gravitaţionale sunt relativ slabe. Teoria gravitaţiei elaborată de Einstein s-a dovedit însă mai
bună pentru că putea fi aplicată atât III mediul cu gravitaţie scăzută de pe Pământ, cât şi în
apropierea stelelor, unde gravitaţia e intensă. Deşi teoria lui Einstein era superioară cclei a lui
Newton, creatorul relativităţii generale i-a adus un elogiu uriaşului din secolul al XVII-lea pe ai
cărui umeri stătea: „Tu .ii găsit singura cale care, la acea epocă, cu greu îi era accesibilă unui
om cu cele mai înalte înzestrări intelectuale şi creatoare." Am ajuns la teoria lui Einstein
asupra gravitaţiei pe un drum sinuos, care a adus în discuţie măsurarea vitezei luminii,
respingerea eterului, relativitatea galileană, relativitatea specială şi, în fine, relativitatea
generală. După toate aceste ocoluri, singurul lucru cu adevărat imporliint de ţinut minte este
că astronomii dispuneau acum de o mai bună leorie a gravitaţiei, o teorie mai precisă, în care
se puteau încrede. înţelegerea gravitaţiei are o importanţă esenţială în astronomie şi
cosmologie, deoarece gravitaţia e forţa care guvernează mişcările şi interacţiunile tuturor
corpurilor cereşti. Gravitaţia c cea care hotărăşte dacă un asteroid se va ciocni de Pământ sau
va trece pe lângă el; ea stabileşte dacă două stele se rotesc una în jurul alteia, alcătuind un
sistem stelar binar; şi tot ea explică de ce o stea extrem de marc s-ar putea în cele din urmă
prăbuşi sub propria-i greutate pentru a forma <) gaură neagră.
Einstein era nerăbdător să vadă cum era afectată înţelegerea universului de noua sa
teorie a gravitaţiei, aşa încât în februarie 1917 a scris o lucrare ştiinţifică intitulată
Consideraţii cosmologice ale teoriei generale a relativităţii. Cuvântul-cheie din titlu era
„cosmologice". Pe Einstein nu-1 mai interesa răsucirea orbitei lui Mercur sau felul in care
Soarele nostru încovoaie o rază de lumină, ci se concentra asupra rolului gravitaţiei la scară
cosmică. Einstein voia să înţeleagă proprietăţile şi interacţiunile întregului univers. Când
Copcrnic, Kepler şi Galilei şi-au formulat viziunea despre univers, ei şi-au concentrat atenţia
asupra sistemului solar, dar pe Einstein îl interesa universul în întregul lui, în limitele
accesibile prin telescop şi dincolo de ele. La puţin timp după ce şi-a publicat lucrarea, Einstein
a spus: „Starea de spirit care îi îngăduie unui om să se îndeletnicească cu asemenea lucruri [...]
seamănă cu cea a unui credincios devotat sau cu cea a unui îndrăgostit; efortul de zi cu zi nu
vine din vreo intenţie sau vreun program anume, ci direct din inimă." A folosi o formulă a
gravitaţiei pentru a prezice comportamentul orbitei lui Mercur presupunea doar introducerea
câtorva mase şi distanţe şi efectuarea unor calcule aproape banale. A facc acelaşi lucru pentru
întregul univers îţi cere să iei în considerare toate stelele şi planetele cunoscute şi
necunoscute. Pare o ambiţie absurdă — e limpede că un asemenea calcul este imposibil. Dar
Einstein şi-a redus sarcina la un nivel abordabil făcând o singură ipoteză simplificatoare
asupra universului.
Ipoteza lui Einstein, cunoscută sub numele de principiu cosmologic, afirmă că, în linii
mari, universul este pretutindeni la fel. Mai exact, principiul presupune că universul e izotrop,
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ceea ce înseamnă că arată la fel în orice direcţie ai privi — fapt confirmat când astronomii au
început să privească din ce în ce mai departe în adâncurile spaţiului. Principiul cosmologic
presupunea de asemenea că universul e omogen, ceea ce înseamnă că universul arată la fel
oriunde te-ai afla sau, altfel spus, că Pământul nu ocupă o poziţie privilegiată în univers. Când
Einstein a aplicat relativitatea generală şi formula gravitaţiei asupra universului la scară marc,
a fost uşor surprins şi dezamăgit de predicţiile teoriei privind comportarea universului. A aflat
că universul era tulburător de instabil. Formula gravitaţiei arăta că toate corpurile din univers
sunt atrase de toate celelalte corpuri la scară cosmică. Aceasta ar face ca fiecare obiect să sc
apropie din ce în ce mai mult de fiecare alt obiect. Atracţia ar putea începe ca o alunecare
uşoară, dar treptat s-ar transforma într-o avalanşă care ar duce în cele din urmă la o
atotputernică prăbuşire — universul părea destinat să se autodistrugă. Revenind la analogia
între structura spaţiului-timp şi trambulina elastică, ne putem închipui o trambulină gigantică
pe care se află câteva bile de popice, fiecare creându-şi propria sa adâncitură.
Mai devreme sau mai târziu, două bile se vor rostogoli una spre alta, fomiând o
adâncitură şi mai mare care, la rândul ei, va atrage celelalte bile, până când se vor prăbuşi
toate într-o singură groapă, foarte adâncă. Era un rezultat absurd. Aşa cum am văzut în
capitolul 1, la începutul secolului XX, comunitatea ştiinţifică era convinsă că universul e static
şi etem, iar nu într-o mişcare de contracţie şi efemer. Nu e deci de mirare că Einstein a fost
nemulţumit de ideea unui univers care se prăbuşeşte: „Să accept o asemenea posibilitate mi se
pare absurd." Deşi teoria newtoniană a gravitaţiei era diferită, conducea şi ea către un univers
în prăbuşire, iar Newton fusese la rândul lui tulburat de consecinţele teoriei sale. Una din
soluţii era să-şi închipuie un univers infinit şi simetric, în care fiecare corp ar fi fost atras în
mod egal in toate direcţiile şi n-ar exista vreo mişcare globală sau vreo prăbuşire. Din
nefericire, şi-a dat imediat seama că acest univers fin echilibrat ar fi instabil. In teorie, un
univers infinit s-ar putea afla în stare de echilibru, dar în practică cea mai mică perturbare a
echilibrului gravitaţional ar destabiliza universul şi ar conduce spre o catastrofa. De pildă, o
cometă străbătând sistemul solar ar face să crească pentru moment densitatea de masă a
fiecărei regiuni din spaţiu prin care trece, atrăgând mai multă materie spre accle regiuni şi
declanşând astfel procesul de prăbuşire totală. Chiar şi prin simplul gest de a întoarce pagina
unei cărţi alterăm echilibrul universului, iar astfel declanşăm inevitabilul cataclism. Pentru a
rezolva problema, Newton a sugerat ca Dumnezeu intervine din când în când şi îndepărtează
corpurile cereşti unele de altele.
Einstein refuza să-i recunoască lui Dumnezeu un rol în menţinerea Corpurilor la
distanţă, dar în acelaşi timp voia cu orice preţ să găsească o cale de a rămâne cu un univers
etern şi static, în consens cu opinia generală a oamenilor de ştiinţă. După ce şi-a reexaminat
teoria relativităţii generale, a descoperit im truc matematic care ar fi salvat universul de la
prăbuşire. A văzut că formula lui pentru gravitaţie putea fi modificată aşa încât să includă un
termen nou, pe care 1-a botezat constantă cosmologică. Aceasta umplea spaţiul gol cu o
presiune intrinsecă ce avea tendinţa de a împinge universul mai departe. Cu alte cuvinte,
constanta cosmologică dădea naştere unei noi forţe repulsive care acţiona împotriva atracţiei
gravitaţionale a tuturor stelelor. Era un fel de antigravitaţie, a cărei intensitate depindea de
valoarea dată constantei (care în principiu putea lua orice valoare). Einstein şi-a dat seama că,
alegând cu atenţie valoarea constantei cosmologice, putea echilibra
exact atracţia
gravitaţională obişnuită şi opri universul din prăbuşire. Esenţial era că această antigravitaţie
devenea semnificativă la scara uriaşelor distanţe cosmice, dar era neglijabilă la distanţe
scurte. Prin urmare, n-ar fi impietat asupra capacităţii relativităţii generale de a descrie cu
succes gravitaţia la scară terestră sau stelară. Pe scurt, formula revizuită a lui Einstein pentru
relativitatea generală ar fi rezolvat simultan trei probleme distincte. Ea putea:
1. explica un univers static şi etern,
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2. reproduce toate succesele lui Newton în condiţii de gravitaţie scăzuţii (de exemplu
pe Pământ),
3. reuşi în condiţii de gravitaţie intensă, acolo unde Newton dăduse greş (de exemplu în
cazul lui Mercur).
Mulţi cosmologi au fost mulţumiţi de constanta cosmologică a lui Einstein, pentru că
părea să armonizeze relativitatea generală cu un univers static şi etern. Nimeni însă nu avea
vreo idee despre ce ar putea reprezenta de fapt constanta gravitaţională. într-un fel, semăna
cu epiciclurile lui Ptolemeu, în sensul că era o găselniţă care îi permitea lui Einstein să obţină
rezultatul corect. El însuşi a recunoscut cu timiditate că aşa stăteau lucrurile atunci când a
mărturisit că, într-adevăr, constanta cosmologică „era necesară numai în scopul de a se ajunge
la o distribuţie cvasi-statică a materiei". Cu alte cuvinte, era o născocire de care Einstein s-a
folosit pentru a obţine rezultatul aşteptat: un univers stabil şi etern. Einstein a recunoscut de
asemenea că i se părea urâtă constanta cosmologică. Lăsând la o parte rolul ei în relativitatea
generală, a spus odată că „ştirbeşte frumuseţea formală". Accasta era o problemă gravă,
fiindcă de multe ori teoreticienii sunt stimulaţi în căutările lor de aspiraţia spre frumos. Există
un consens în privinţa faptului că legile fizicii trebuie să fie elegante, simple şi armonioase, iar
deseori aceşti factori sunt excelente călăuze care îi îndreaptă pe fizicicni spre legi ce ar putea
fi valabile şi îi îndepărtează de false legi.* în orice context, frumuseţea e greu de definit, dar ne
dăm seama cu toţii de prezenţa ei dacă o vedem, iar atunci când Einstein privea la constanta
lui cosmologică trebuia să recunoască: nu arăta deloc bine. Şi totuşi, era pata să sacrifice
frumuseţea formulei sale pentru a permite teoriei relativităţii generale să se pună de acord cu
un univers etem, aşa cum cerea ortodoxia ştiinţifică.
Intre timp, un alt savant a adoptat perspectiva opusă şi a aşezat frumuseţea mai presus
de ortodoxie, într-o viziune radical diferită asupra universului. După ce a citit cu încântare
lucrarea de cosmologie a lui Einstein, Aleksandr Friedmann a pus sub semnul întrebării rolul
constantei cosmologice şi a sfidat consensul autorităţilor ştiinţifice din vremea lui.
Născut la Sankt Pctcrsburg în 1888, Friedmann a crescut în mijlocul unor mari
tulburări politice şi s-a obişnuit de tânăr să fie în răspăr cu autorităţile. încă din adolescenţă a
condus greve ale elevilor, o parte din amplul protest la scară naţională împotriva regimului
ţarist. Revoluţia din 1905, care a urmat protestelor, avea să conducă la revizuirea constituţiei
şi la o perioadă de relativ calm, deşi ţarul Nicolae al II-lea ramăsese la putere.
Ajuns la Universitatea din Sankt Petersburg pentru a studia matematica, Friedmann a
devenit protejatul profesorului Vladimir Steklov, el însuşi antiţarist, care 1-a încurajat să
abordeze probleme ce i-ar li intimidat pe mulţi alţi studenţi. Steklov ţinea un jurnal amănunţit
şi a consemnat ce s-a petrecut când i-a pus în faţă lui Friedmann o teribilaproblemă
matematică, legată de ecuaţia lui Laplace: atins în treacăt această problemă în teza mea de
doctorat, dar n-am tratat-o în detaliu. I-am sugerat Dlui Friedmann să încerce s-o rezolve,
ţinând cont de uimitoarea sa capacitate de muncă şi vastele sale cunoştinţe, în comparaţie cu
alţii de vârsta lui. In ianuarie anul curent, Dl Friedmann mi-a trimis un studiu exhaustiv de
circa 130 de pagini, în carc a dat problemei o soluţie absolut satisfăcătoare."
Deşi era limpede că Friedmann avea pasiune şi talent pentru matematică, disciplină cât
se poate de abstractă, avea o aplecare şi spre ştiinţă şi tehnică, iar în cursul Primului Război
Mondial s-a angajai în cercetarea militară. S-a oferit chiar să zboare ca voluntar într-o misiune
de bombardament şi şi-a folosit aptitudinile matematice în problema practică a lansării
bombelor cu mai mare precizie. I-a scris lui Steklov: „Am avut recent ocazia să-mi verific ideile
într-un zbor deasupra oraşului Przemysl; s-a dovedit că bombele cad aproape exact aşa cum o
prezice teoria. Pentru a avea demonstraţia finală a teoriei, am să zbor din nou în zilele
următoare."După Primul Război Mondial, Friedmann a trebuit să îndure revoluţia din 1917,
iar apoi războiul civil. Când s-a întors în sfârşit la viaţa academică, s-a confruntat cu sosirea
târzie a relativităţii generale, care fusese pe larg discutată în Occident, dar a trebuit să aştepte
ani buni pentru a fi receptată corect în cercurile academice din Rusia. Poate că tocmai izolarea
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Rusiei faţă de comunitatea ştiinţifică din Occident i-a permis lui Friedmann să ignore
abordarea cosmologică a lui Einstein şi să-şi făurească propriul său model asupra universului.
In timp ce Einstein a pornit de la presupunerea că universul e etem, iar apoi a adăgat
constanta cosmologică pentru ca teoria să-i confirme aşteptările, Friedmann a adoptat
atitudinea opusă. El a pornit de la teoria relativităţii generale, în forma ei cea mai simplă şi
mai atrăgătoare estetic — fără constantă cosmologică —, dobândind astfel libertatea de a
vedea ce fel de univers rezultă pe cale logică din teorie. Era o abordare tipic matematică,
fiindcă în fond Friedmann era matematician. Spera, evident, ca abordarea lui, mai pură, să
conducă la o descriere exactă a universului, dar pentru Friedmann frumuseţea re naţiei şi
măreţia teoriei aveau întâietate asupra realităţii — sau, mai I»ine zis, asupra aşteptărilor.
Cercetările lui Friedmann au atins punctul culminant în 1922, când .1 publicat un
articol în Zeitschriftfur Physik. In timp ce Einstein pleda pentru o constantă cosmologică atent
ajustată şi un univers fin echilibrat, Friedmann arăta acum că diferite modele ale universului
ar putea li create pornind de la diferite valori ale constantei cosmologice şi, III primul rând,
punea în evidenţă un univers în care constanta cosmologică era zero. Un asemenea model se
întemeia pe formula iniţială .i lui Einstein pentru gravitaţie, iară nici o constantă cosmologică.
Neexistând o constantă cosmologică pentru a contracara atracţia gravitaţională,
modelul lui Friedmann se expunea neobositei acţiuni a gravitaţiei. Aceasta conducea către un
univers dinamic, în evoluţie. Pentru Einstein şi colegii lui, dinamismul acesta era asociat cu iui
univers condamnat la prăbuşirea catastrofală. De aceea, majoritatea cosmologilor l-au
considerat inacceptabil. Pentru Friedmann însă, dinamismul era asociat cu un univers ce ar fi
început printr-o expansiune, având astfel impulsul iniţial care să se opună atracţiei
gravitaţionale. Dar aceasta era o viziune cu totul nouă asupra universului. Friedmann a
explicat că modelul său putea reacţiona la gravitaţie III trei moduri, în funcţie de viteza cu care
a început expansiunea şi dc cantitatea de materie pe care o conţine. Prima posibilitate presu^ punea că densitatea medie a universului e ridicată, multe stele aflându-se intr-un volum dat.
Multe stele înseamnă atracţie gravitaţională puternică, ceea ce ar trage în cele din urmă
stelele înapoi, oprind expansiunea şi provocând treptat contracţia universului până la
prăbuşirea totală. A doua variantă a modelului lui Friedmann presupunea că % densitatea
medie a stelelor e scăzută, caz în care atracţia gravitaţiei nu ar învinge niciodată expansiunea
universului, care ar continua să sc extindă pe veci, nelimitat. A treia variantă lua în
considerare o densitate între cele două extreme, conducând spre un univers în care gravitaţia
încetineşte, dar nu opreşte niciodată complet expansiunea. Astfel, universul nici nu s-ar
prăbuşi într-un punct, nici nu s-ar dilata dincolo de orice limite spaţiale. O analogie utilă ar fi
să ne închipuim un tun care lansează ghiulele cu o viteză fixă. Să ne imaginăm că scenariul are
loc pe trei planete dc dimensiuni diferite, aşa cum se vede în figura 30. Dacă planeta e masivă,
ghiuleaua va zbura câteva sute de metri până când gravitaţia puternică o va face să cadă pe
sol. Acest caz corespunde primului model al lui Friedmann, în care un univers foarte dens se
extinde şi apoi se prăbuşeşte. Dacă planeta e foarte mică, atunci gravitaţia e slabă, iar
ghiuleaua îşi ia zborul în spaţiu fară a mai fi văzută vreodată, caz corespunzând celui de-al
doilea scenariu al lui Friedmann, în care universul se extinde pe veci. Dar, dacă planeta are
exact o anume dimensiune, intermediară, şi o anumită gravitaţie, atunci ghiuleaua călătoreşte
în sus, încetineşte şi intră pe orbită, fară să se îndepărteze şi fară să se apropie de planetă, caz
corespunzând celui de-al treilea scenariu al lui Friedmann. Toate aceste trei perspective au în
comun ideea de univers aflat în schimbare. Friedmann credea într-un univers care azi arată
altfel decât ieri, iar mâine va arăta altfel decât azi. Perspectiva unui univers care evoluează la
scară cosmică şi nu rămâne static pe veci a fost contribuţia revoluţionară a lui Friedmann în
cosmologie. Cum ipotezele se înmulţesc, poate că ar fi mai bine să ne oprim pentru o clipă şi să
cumpănim. Einstein oferise două versiuni ale relativităţii generale, una cu constantă
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cosmologică şi alta fară. El a creat apoi un model de univers static, bazat pe teoria cu
constantă cosmologică, în timp ce Friedmann a creat un model (în trei variante) bazat pe o
teorie fară constanta cosmologică. Pot fi create, desigur, o mulţime de modele, dar există o
singură realitate. Problema e care model se potriveşte cu realitatea. Din perspectiva lui
Einstein, răspunsul era clar: el avea dreptate, iar Friedmann se înşela. Credea chiar că lucrarea
rusului conţinea erori matematice şi a adresat revistei care i-a publicat lui Friedmann articolul
o scrisoare de protest: „Rezultatele privind o lume nestaţionară, conţinute în lucrare [a lui
Friedmann], mi se par dubioase. în realitate se dovedeşte că soluţiile date acolo nu satisfac
ecuaţiile [relativităţii generale]." Calculele lui Friedmann erau însă corectc, aşa încât modelele
sale erau matematic valabile, chiar dacă asemănarea lor cu realitatea rămânea o problemă
deschisă. Poate că Einstein şi-a aruncat doar în treacăt privirea asupra articolului şi a
presupus că trebuie să existe o eroare, din moment ce contrazicea credinţa lui într-un univers
static. Când Friedmann i-a cerut să-şi retragă afirmaţiile, Einstein s-a găsit în situaţia
umilitoare de a recunoaşte: „Sunt convins că rezultatele Dlui Friedmann sunt deopotrivă
corecte şi lămuritoare. Ele arată că, în plus faţă de soluţiile statice ale ecuaţiilor [relativităţii
generale], există soluţii variabile în timp, cu o structură spaţială simetrică." Deşi acum era de
acord că soluţiile dinamice ale lui Friedmann sunt corectc matematic, Einstein continua să le
considere ştiinţific irelevante. E semnificativ faptul că, în ciorna iniţială a textului de
retractare, Einstein diminua valoarea soluţiilor lui Friedmann, afirmând că „e greu să lise
atribuie vreo semnificaţie fizică", dar apoi a tăiat această critică, amintindu-şi probabil că
scrisoarea trebuia să fie una de scuze. In ciuda obiecţiilor lui Einstein, Friedmann a continuat
să-şi susţină propriile idei. Dar înainte ca el să poată da un asalt decisiv asupra concepţiilor
adânc înrădăcinate, a intervenit destinul. în 1925, soţia lui era însărcinată şi urma să nască
primul lor copil, aşa că Friedmann privea plin de încredere spre viitor. în timp ce lucra
departe de casă, îi scria soţiei: „Acum, când toţi au plecat de la observator, iar eu am rămas
singur printre statuile şi portretele înaintaşilor, sufletul meu devine tot mai împăcat după
agitaţia zilei şi mă umple de bucurie gândul că, la mii de verste depărtare, bate inima iubită,
trăieşte sufletul delicat, creşte noua viaţă [...] viaţă al cărci viitor e o taină, viaţă lipsita de
trecut." Friedmann însă nu va trăi pentru a-şi vedea copilul născut. S-a îmbolnăvit grav,
probabil de febră tifoidă, şi a murit într-o stare de delir. Un ziar din Leningrad anunţa că
încercase să efectueze calcule pe patul de moarte, în vreme ce mormăia ceva despre studenţii
luişi ţinea conferinţe unui public imaginar.
Friedmann elaborase o nouă perspectivă asupra universului, dar a murit aproape
necunoscut. Ideile lui fuseseră publicate, dar cât timp a trăit au fost complet ignorate. Aceasta
se explica în parte prin faptul că Friedmann era pur şi simplu prea radical. Se pare că avea
multe în comun cu Copemic. în plus, Friedmann avusese ghinionul de a fi condamnat de
Einstein, cel mai celebru cosmolog din lume. Deşi Einstein, călcându-şi pe inimă, scrisese o
retractare, faptul că aceasta nu a circulat într-un cerc larg a făcut ca reputaţia lui Friedmann să
rămână pătată. De asemenea, Friedmann avea o formaţie de matematician, şi nu de astronom,
aşa încât cosmologii îl considerau un intrus. Mai presus de toate însă, Friedmann se afla
înaintea timpului său. Astronomii nu erau încă în stare să efectueze acele observaţii fine care
ar fi putut veni în sprijinul unui model al universului în expansiune. Friedmann de altfel
recunoscuse deschis că nu exista nici o dovadă în favoarea modelelor sale: ,,Toate acestea ar
trebui pentru moment considerate ca nişte fapte ciudate, care nu pot fi susţinute de aparatura
experimentală inadecvată din astronomie."
Din fericire, ideea de univers în expansiune şi evoluţie n-a dispărut cu desăvârşire. Ea a
răsărit din nou la câţiva ani după moartea lui Friedmann, dar nici acum savantului rus nu i
s-au recunoscut meritele. Motivul e că modelul universului în expansiune a fost reinventat
independent, pornind de la zero, de către Georges Lemaître, un preot şi cosmolog belgian a
cărui perioadă de formare a fost grav perturbată de Primul Război Mondial.
Născut la Charleroi în 1894. Lemaître şi-a început studiile de inginerie la Universitatea
din Louvain, dar a trebuit să le întrerupă când forţele germane au invadat Belgia. Şi-a petrecut
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următorii patru ani in armată, asistând la primul atac german cu gaze toxice şi primind pentru
curajul dovedit pe front La Croix de Guerre. După încheierea războiului şi-a tenninat studiile
la Louvain, dar a trecut de la inginerie la fizica teoretică, iar în 1920 s-a înscris şi la seminarul
teologic din Malines. A fost hirotonit în 1923 şi tot restul vieţii a fost deopotrivă preot şi
fizician. „Există două căi de a ajunge la adevăr", spunea el.„M-am hotărât să le urmez pe
amândouă." După hirotonire, Lemaître a petrecut un an la Cambridge sub îndrumarea lui
Arthur Eddington, care îl socotea „un student absolut strălucit, extrem de perspicace şi
pătrunzător, cu mare talent pentru matematică". în anul următor s-a dus în America pentru a
face măsulatoriastronomice la observatorul de la Harvard şi a-şi începe doctotatul la Institutul
Tehnologic din Massachusetts. Lemaître pătrunsese in comunitatea astronomilor şi
cosmologilor, şi se familiarizase cu latura observaţională a domeniului în încercarea de a
contrabalansa preferinţa lui pentru teorie. în 1925 s-a întors la Universitatea din Louvain,
unde a primit un prad academic, şi a început să-şi elaboreze propriile modele cosmologice,
pornind de la ecuaţiile relativităţii generale, dar ignorând rolul constantei cosmologice. în
următorii doi ani a redescoperit modelele care descriu un univers în expansiune, fără să ştie
că Friedmann îşi pusese aceleaşi probleme cu zece ani înaintea lui. Lemaître a mers însă mai
departe decât predecesorul său rus, urmărind sistematic consecinţele unui univers în
expansiune. în timp ce Friedmann era matematician, Lemaître era un cosmolog care voia să
înţeleagă realitatea din spatele ecuaţiilor. Lemaître era în special interesat de istoria fizică a
cosmosului. Dacă într-adevăr universul se extindea, atunci ieri trebuie să fi fost mai mic decât
azi, iar anul trecut trebuie să fi fost încă şi mai mic. Urmând acest fir logic, dacă ne întoarcem
în timp suficient de mult, întreg spaţiul trebuie să se fi redus la o regiune minusculă. Cu alte
cuvinte, Lemaître era pregătit să dea ceasul înapoi până ar fi ajuns la începutul universului.
Marea descoperire a lui Lemaître a fost că relativitatea generală implica existenţa unui
moment al creaţiei. Deşi căutarea adevărului ştiinţific nu a interferat la el cu căutarea
adevărului teologic, această idee trebuie să-1 fi tulburat pe tânărul preot. Lemaître a tras
concluzia că universul a început într-o mică regiune compactă, din care a explodat şi a evoluat
de-a lungul timpului, pentru a deveni universul în care ne aflăm astăzi. El credea de asemenea
că universul va continua să evolueze şi în viitor.
După ce a elaborat acest model al universului, Lemaître a început să caute acea fizică ce
putea fi coroborată cu teoria creaţiei şi evoluţiei cosmice, sau o putea explica. S-a aplecat
asupra unui domeniu de interes tot mai mare în rândul astronomilor, fizica razelor cosmice.
Incă din 1912, savantul austriac Viktor Hess atinsese cu balonul altitudinea de aproape
6 kilometri şi detectase prezenţa unor particule de energie înaltă venind din spaţiu. Lemaître
cunoştea de asemenea procesul dezintegrării radioactive, proces în care atomi mari, cum ar fi
cel de uraniu, se fragmentau în atomi mai mici, emiţând particule, radiaţie şi energie. Lemaître
a emis ipoteza că un proccs similar, dar la o scară mult mai mare, putea să fi dat naştere
universului. Extrapolând înapoi în timp, Lemaître şi-a închipuit că toate stelele au fost
comprimate într-un univers ultra-compact pe care 1-a botezat atom primordial. Momentul
creaţiei era, pentru el, momentul în care acest unic, atotcuprinzător atom s-a dezintegrat
brusc, generând toată materia din univers.
Lemaître a mai emis ipoteza că radiaţia cosmică observabilă azi ar putea reprezenta
rămăşiţele dezintegrării iniţiale, iar masa aceea de materie ejectată s-ar fi condensat de-a
lungul timpului pentru a fonna stelele şi planetele de astăzi. Mai târziu, avea să-şi rezume
teoria astfel: ,,Ipoteza atomului primordial este o ipoteză cosmogonică în care universulactual
apare ca rezultatul dezintegrării radioactive a unui atom." In plus, energia eliberată în această
mamă a tuturor dezintegrărilor radioactive ar fi fost sursa care a declanşat expansiunea —
aspect esenţial în modelul său.
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Lemaître a fost deci primul savant care a oferit o descriere destul de credibilă şi
detaliată a ceea ce numim azi modelul big bang al universului. El susţinea că nu e doar un
model al universului, ci însuşi modelul universului. El a pornit de la relativitatea generală a lui
Enstein, a elaborat un model teoretic al creaţiei cosmologice şi al expansiunii, iar apoi
1-a integrat în observaţiile cu privire la fenomene cum ar fi razele cosmice şi dezintegrarea
radioactivă. Existenţa unui moment al creaţiei era punctul central în modelul lui Lemaître, dar
îl preocupau şi procesele care transformaseră o explozie informă în stelele şi planetele pe care
le vedem astăzi. El elaborase o teorie a creaţiei, evoluţiei şi istoriei universului. Deşi
cercetările sale erau raţionale şi logice, scria despre ele în termeni poetici: „Evoluţia
universului poate fi asemuită cu spectacolul unor focuri de artificii care tocmai s-a încheiat:
câteva fărâme, cenuşă şi fum. Stând pe • enuşa deja rece, vedem sorii pălind şi încercăm să
regăsim strălucirea apusă a originilor lumii."
Cuplând teoria eu observaţia şi aşezând big bang-ul în cadrul fizicii şi astronomiei
observaţionale, Lemaître mersese mult mai departe decâi Friedmann. Când însă preotul
belgian şi-a prezentat teoria creaţiei în 1927, ea a fost întâmpinată cu aceeaşi tăcere
răuvoitoare ca şi modelele lui Friedemann. Pe Lemaître nu 1-a ajutat nici faptul că a ales să-şi
publice ideile într-o revistă belgiană de circulaţie restrânsă, Annales de la Société Scientifique
de Bruxelles. Situaţia s-a înrăutăţit în urma unei întâlniri cu Einstein, curând după ce Lemaître
publicase Hypothèse de l'atomeprimitif. Lemaître participa la Conferinţa Solvay de la
Bruxelles din 1927, o reuniune a celor mai mari fizicieni din lume, unde prezenţa sa a fost
imedia! remarcată datorită hainelor preoţeşti bătătoare la ochi. A reuşit să-l abordeze pe
Einstein şi să-i explice viziunea lui asupra unui univers creat şi în expansiune. Einstein i-a
răspuns că auzise deja ideea asta de la Friedmann, vorbindu-i belgianului pentru prima dată
despre lucrările colegului său rus decedat. Apoi Einstein îi trânti lui Lemaître: „Calculele
dumitale sunt corecte, dar fizica e lamentabilă."

Modelul big bang al universului este probabil cea mai importantă realizare ştiinţifică
din secolul XX. Dar el poate fi în acelaşi timp considerat un model tipic pentru felul în care a
fost conceput, elaborat, explorat, testat, validat şi în cele din urmă acceptat. în aceste privinţe
are multe în comun cu idei din ramuri mai puţin spectaculoase ale ştiinţei. Dezvoltarea
modelului big bang este un exemplu arhetipal pentru felul în care funcţionează metoda
ştiinţifică.
La fel ca multe alte domenii ale ştiinţei, cosmologia a început prin încercarea de a
explica lucruri care până atunci ţinuseră de mit sau de religie. Primele modele cosmologice
erau utile, dar imperfecte, iar curând au început să apară contradicţii şi imprecizii. O nouă
generaţie de cosmologi a oferit un model alternativ şi a pledat în favoarea acestei perspective
asupra universului, însă autorităţile ştiinţifice au apărat modelul existent. Atât autorităţile cât
şi rebelii şi-au susţinut cauza prin teorie, experiment şi observaţie, lucrând uneori decenii
de-a rândul pentru a înainta cu un pas, iar alteori schimbând peste noapte peisajul ştiinţific
printr-o descoperire întâmplătoare. Ambele tabere au folosit din plin tehnologia cea mai
avansată — de la lentile la sateliti — în încercarea de a găsi o dovadă-cheie care să vină în
sprijinul modelului lor. în cele din urmă, dovezile în favoarea noului model au devenit
copleşitoare, cosmologia a trecut printr-o revoluţie, iar comunitatea ştiinţifică a abandonat
vechiul model şi 1-a adoptat pe cel nou. Mulţi foşti critici ai noului model şi-au schimbat
convingerile, iar astfel s-a încheiat tranziţia către o altă paradigmă. E important de observat că
în majoritatea bătăliilor ştiinţifice nu a avut loc o schimbare a paradigmei. De regulă, se
dovedeşte repedecă un nou model ştiinţific propus e fals, iar modelul în vigoare rămâne la
locul lui, fiind cea mai bună explicare a realităţii. E un fapt îmbucurător, fiindcă altminteri
ştiinţa şi-ar revizui continuu afirmaţiile şi n-ar mai fi un cadru temeinic pentru explorarea şi
înţelegerea universului. Dar, atunci când are loc o schimbare de paradigmă, e un moment
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extraordinar în istoria ştiinţei. Drumul de la vechea paradigmă la cea nouă poate dura câteva
decenii şi poate implica aportul a zeci de savanţi. Aceasta conducela o întrebare interesantă:
cui îi revine meritul pentru noua paradigmă? Problema a fost ingenios abordată în piesa
Oxigen de Roald Hoffmann şi Cari Djerassi. Piesa porneşte de la ideea de retro-Nobel, un
premiu fictiv acordat în semn de recunoaştere pentru o descoperire făcută înaintea înfiinţării
Academiei Nobel. Se întruneşte un comitet şi ajunge repede la concluzia că premiul ar trebui
acordat pentru descoperirea oxigenului. Din păcate însă, membrii comitetului nu pot cădea de
acord asupra celui care are meritul descoperirii. A fost oare farmacistul suedez Cari Wilhelm
Scheele, primul care a sintetizat şi izolat gazul? Sau preotul englez unitarian Joseph Presley,
primul care a publicat descoperirea şi a oferit amănunte despre cercetările sale? Sau poate
chimistul francez Antoine Lavoisier, cel care a înţeles că oxigenul nu e o simplă versiune a
aerului („aer deflogisticat"*), ci un element cu desăvârşire nou ? Piesa examinează pe larg
problema priorităţii, ducându-ne înapoi în timp pentru a permite fiecăruia să-şi pledeze
cauza, ceea ce dezvăluie cât de greu e să atribui cuiva o descoperire. Dacă la întrebarea cine a
descoperit oxigenul e greu de răspuns, la întrebarea cine a inventat modelul big bang e practic
imposibil. Elaborarea, testarea, revizuirea şi demonstrarea modelului în întregul său a
presupus mai multe etape teoretice, experimentale şi observaţionale, fiecare cu eroii ei.
Einstein are meritul de a fi explicat gravitaţia prin teoria relativităţii generale, fară de care nici
un model cosmologic serios n-ar fi putut apărea. Şi totuşi, la început s-a opus ideii de univers
în evoluţie, aşa încât Lemaître şi Friedmann au elaborat teoria big bang-ului. Cercetările lor nu
ar fi fost luate în serios dacă n-ar fi existat observaţiile lui Hubble, care a demonstrat că
universul se află în expansiune. Dar afirmaţia că Hubble merită laurii * Teoria fantezistă a
flogistonului (de la grecescul phlogiston = ardere) datează din secolul al XVII-lea şi afirmă că,
în afară de cele patru elemente din tradiţia filozofică antică, există un al cincilea, flogistonul,
conţinut în corpurile inflamabile şi eliberat în cursul arderii (proces de oxidare). (N. t.)
pentru big bang e temperată de faptul că nu a vrut să tragă nici o concluzie cosmologică
din cercetările sale. Modelul big bang ar fi rămas inert dacă n-ar fi existat contribuţiile
teoretice ale lui Gamow, Alpher şi Herman şi observaţiile făcute de Ryle, Penzias, Wilson şi
echipa COBE. Ba chiar şi Fred Hoyle, protagonistul stării staţionare, a avut contribuţii
teoretice la nucleosinteză, dând fără să vrea un ajutor big bang-ului. Hotărât lucru, modelul
big bang nu poate fi atribuit unui singur om. De fapt, în această carte apar doar foarte puţini
dintre cei care au contribuit la dezvoltarea modelului big bang, fiindcă e imposibilă o relatare
completă şi definitivă a disputei dintre starea staţionară şi big bang în doar câteva sute de
pagini. Fiecare secţiune a fiecărui capitol al cărţii ar trebui extinsă până la dimensiunile unui
volum de sine stătător pentru a face dreptate tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea
modelului big bang. în plus faţă de limitările legate de spaţiu, această relatare a istoriei big
bang-ului a trebuit să se conformeze şi cerinţei de a reduce pe cât posibil numărul ecuaţiilor
matematice. Matematica este limbajul ştiinţei, iar în multe cazuri o explicare deplină şi
riguroasă a unui concept ştiinţific nu se poate face decât printr-o descriere matematică
amănunţită. Şi totuşi, de regulă e cu putinţă să faci o prezentare generală a unui concept
ştiinţific folosind doar cuvinte şi câteva imagini care să ilustreze aspectele esenţiale. De altfel,
matematicianul Cari Friedrich Gauss sublinia odată valoarea „noţiunilor, nu a notaţiilor".
Dovada că teoria big bang poate fi explicată în cuvinte şi imagini a apărut pe 24 aprilie 1992. A
doua zi după conferinţa de presă despre COBE, prima pagină a ziarului The Independent,
rezuma toate elementele esenţiale ale modelului big bang într-o diagramă simplă, prezentată
aici în figura 103. Unele valori pentru timp şi temperatură diferă de cele menţionate în
capitolele anterioare, pentru că teoria şi observaţiile au evoluat din 1992. Cifrele sunt încă
doar aproximative, dar au fost în mare măsură acceptate de cosmologii zilelor noastre.
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Diagrama din The Independent rezumă sistematic cunoştinţele noastre actuale despre
universul big bang. întâi de toate, după cum apare în legendă, „întreaga materie şi energie era
condensată într-un punct", iar apoi a avut loc un atotputernic big bang. Termenul „big
bang"implică un fel de explozie; analogia nu e cu totul nepotrivită, exceptând faptul că big
bang-ul nu a fost o explozie în spaţiu, ci o explozie a spaţiului. Spaţiul şi timpul au fost create
în momentul big bang-ului.
într-o secundă, universul ultra-fierbinte s-a extins şi s-a răcit spectaculos, temperatura
scăzând de la câteva bilioane de grade la câteva miliarde de grade. Universul era alcătuit în
principal din protoni, neutroni şi electroni, scăldaţi cu toţii într-un ocean de lumină. In
următoarele câteva minute, protonii, adică nucleele de hidrogen, au reacţionat cu neutronii
formând nuclee uşoare cum e cel de heliu. Raportul dintre hidrogen şi heliu din univers a fost
în mare măsură stabilit în timpul acestor câteva minute şi e în acord cu cel observat în
prezent. Universul a continuat să se extindă şi să se răcească. Era acum alcătuit din nuclee
simple, electroni de mare energie şi o imensă cantitate de lumină, toţi aceşti ingredienţi
ciocnindu-se neîncetat între ei. După aproximativ 300 000 de ani, universul devenise suficient
de rece pentru ca electronii să fie încetiniţi şi să se ataşeze nucleelor alcătuind astfel atomi.
Aceasta a împiedicat ciocnirile repetate ale particulelor de lumină, care de atunci călătoresc
prin univers aproape nestânjenite. Lumina aceasta a căpătat numele de radiaţie cosmică de
fond de microunde (CFM), fiind un fel de ecou luminos al big bang-ului. Prezisă de Gamow,
Alpher şi Herman, ea a fost detectată de Penzias şi Wilson. Graţie măsurătorilor de mare
precizie ale satelitului COBE asupra radiaţiei CFM ştim acum că, pe când universul avea vârsta
de 300 000 de ani, existau regiuni cu densitate uşor mai mare decât densitatea medie. Treptat,
aceste regiuni au atras mai multă materie şi au devenit şi mai dense, astfel încât, pe când
universul avea vârsta de aproximativ un miliard de ani, primele stele şi galaxii se formaseră
deja. Reacţiile nucleare declanşate în interiorul stelelor au dus la apariţia elementelor de
greutate medie, iar elementele cele mai grele au fost create în condiţiile intense din spasmele
morţii violente a stelelor. Graţie unor elemente formate în stele, precum carbonul, oxigenul,
azotul, fosforul sau potasiul, a fost în cele din urmă posibilă apariţia vieţii.
Şi iată-ne ajunşi în prezent, după 15 miliarde de ani (plus sau minus câteva miliarde de
ani, în privinţa acestei cifre nu s-a ajuns încă la un consens). Partea de sus a diagramei din
ziar, în care sunt reprezentaţi oamenii, e oarecum flatantă fiindcă exagerează locul pe care îl
ocupăm în istoria universului. Deşi viaţa există de Pământ de câteva miliarde de ani, oamenii
au apărut abia de vreo sută de mii de ani. Daca istoria universului ar fi reprezentată printr-o
linie a timpului unind vârfurile degetelor unui om care stă cu braţele întinse, ar fi de ajuns
să-şi taie o unghie pentru a face să dispară întreaga existenţă umană. E important de reţinut
că istoria creaţiei şi a evoluţiei e susţinută cu dovezi puternice. Fizicieni precum Gamow,
Alpher şi Herman au efectuat calcule amănunţite, au estimat condiţiile din universul
timpuriuşi au făcut predicţii în privinţa amprentelor pe care acesta le-ar fi putut lăsa asupra
universului de azi — raportul dintre hidrogen şi heliu şi radiaţia CFM. După cum spunea
fizicianul Steven Weinberg, laureat al premiului Nobel, modelul big bang nu e o simplă
speculaţie : „Greşeala noastră nu e că luăm teoriile prea în serios, ci că nu le luăm în serios pe
cât s-ar cuveni. E de fiecare dată greu de înţeles că aceste numere şi ecuaţii cu care ne jucăm
pe masa noastră de lucru au o legătură cu lumea reală. Mai mult, uneori îşi face loc opinia
generală după care anumite fenomene nu sunt subiecte potrivite pentru eforturile
teoreticienilor şi experimentatorilor respectabili. Gamow, Alpher şi Herman au în primul rând
meritul de a fi luat în serios universul timpuriu şi de a fi găsit ce anume aveau de spus legile
cunoscute ale fizicii în privinţa primelor trei minute."
Când un ziar e gata să expună pe prima pagină un model cosmologic, avem dovada
grăitoare că, după cum ar fi spus Arthur Eddington, modelul big bang a trecut din atelierul
teoretic în salonul de prezentare al ştiinţei. Dar asta nu înseamnă că modelul e încheiat şi bine
lustruit, fiindcă vor apărea mereu noi aspecte importante şi detalii care trebuie să-şi găsească
locul. Restul acestui epilog e dedicat unor probleme ce au rămas nerezolvate. E imposibil ca în
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câteva paragrafe să cuprinzi subtilitatea, profunzimea şi importanţa acestor probleme, dar
cele ce urmează vor să demonstreze că, deşi în linii mari modelul big bang s-a dovedit a fi
corect, va mai trece mult timp până când la ajutoarele de şomaj să se înghesuie o puzderie de
cosmologi redundanţi. Ştim, de pildă, că galaxiile din zilele noastre au fost însămânţate de
variaţii ale densităţii din univers pe când acesta avea aproximativ 300 000 de ani, dar ce
anume a provocat aceste variaţii ale densităţii? De asemenea, conform relativităţii generale a
lui Einstein, spaţiul poate fi plat, curbat spre interior sau curbat spre exterior. într-un univers
plat, o rază de lumină călătoreşte în linie dreaptă la nesfârşit, la fel cum se rostogoleşte o bilă
pe o suprafaţă plată, fară frecare; în schimb, într-un univers curb, raza poate urma o
traiectorie circulară, întorcându- se în punctul din care a plecat, la fel ca un avion care zboară
deasupra ecuatorului. Conform observaţiilor astronomice, universul nostru pare să fie plat,
aşa încât se pune întrebarea: de ce e universul nostru plat, când ar putea fi curbat? O posibilă
explicaţie atât pentru originea variaţiilor, cât şi pentru faptul că universul e plat este dată de
teoria in flaţiei, propusă în 1979. de Alan Guth. Când i-a venit ideea inflaţiei cosmice, Guth a
fost atât de uimit încât a notat în jurnalul lui: „ÎNŢELEGERE SPECTACULOASĂ".
Nu exagerase cu nimic, fiindcă inflaţia pare să fie un preţios adaos la modelul big bang.
Există mai multe versiuni ale inflaţiei, dar în esenţă teoria propune o scurtă şi colosală fază de
expansiune în chiar primele momente ale universului, sfârşind poate după numai IO-35
secunde. în cursul acestei perioade de inflaţie, dimensiunea universului s-a dublat la fiecare
IO-37 secunde, ceea ce înseamnă că au avut loc aproximativ o sută de dublări. Poate să nu vi
se pară mult, dar o celebră poveste ne arată puterea dublării. Povestea spune că un vizir din
Persia 1-a întrebat pe sultan dacă nu vrea să-1 plătească în boabe de orez, aşa încât pe primul
pătrăţel al unei table de şah să fie 1 bob, pe al doilea 2, apoi 4, 8, 16 şi aşa maideparte. Sultanul
a fost de acord, gândindu-se că până la urmă cantitatea va fi neglijabilă, dar a dat faliment
fiindcă pe ultimul pătrăţel de pe tabla de şah trebuiau să fie 9 223 372 036 854 775 808 de
boabe. Făcând suma pentru toate pătrăţelele obţinem un număr aproape dublu, care
depăşeşte cu mult producţia mondială de orez din zilele noastre. Prin urmare, într-o clipă
inflaţia a dilatat enorm universul, lăsând apoi locul expansiunii mai domoale pe care o
observăm azi. Deşi a durat doar 0,00000000000000000000000000000000001 secunde,
inflaţia a avut o influenţă esenţială asupra dezvoltării universului. La început, în universul
nou-născut existau doar neînsemnate variaţii în densitate, dar inflaţia le-a accentuat,
conducând la variaţiile despre care astronomii ştiu că au existat după 300 000 de ani. Aceste
variaţii, în particular „cocoloaşele" de densitate mai mare, au fost germenii formării galaxiilor.
Altă consecinţă a inflaţiei e că un univers care n-a fost plat înainte de inflaţie a devenit
în urma ei aproape perfect plat. Suprafaţa unei bile de biliard nu e, desigur, plată, dar, dacă îi
dublăm dimensiunea de 27 de ori, va deveni la fel de mare ca Pământul. Şi suprafaţa
Pământului e curbă, dar în mult mai mică măsură decât o bilă de biliard, iar la scara umană
pare să fie plată. în mod asemănător, un univers supus inflaţiei dă impresia că e plat, ceea ce
constată astronomii în zilele noastre. In afară de răspunsul la întrebările privind variaţiile
densităţii şi forma plată, inflaţia ar putea lămuri şi un alt mister. Când astronomii privesc cerul
în direcţii diametral opuse, regiuni despărţite prin mai bine de 20 de miliarde de ani-lumină
par să fie foarte asemănătoare. Cosmologii se aşteptau la deosebiri mult mai mari între
asemenea regiuni îndepărate, dar inflaţia poate explica de ce lucrurile nu stau aşa. Două
regiuni din univers puteau să fi fost foarte aproape una de alta înaintea inflaţiei, astfel încât să
fie foarte asemănătoare datorită apropierii. Apoi, după formidabila expansiune a inflaţiei, s-au
aflat brusc separate de o mare distanţă, dar asemănările iniţiale s-au păstrat fiindcă separarea
a avut loc foarte repede. Teoria inflaţiei propusă de Guth se află încă într-un stadiu incipient,
dar mulţi cosmologi cred că în scurt timp va fi încorporată în modelul big bang. Jim Peebles
spunea: „Dacă inflaţia e falsă, atunci Dumnezeu a ratat o şmecherie formidabilă! Inflaţia e o
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idee frumoasă. Există totuşi multe alte idei frumoase pe care natura s-a hotărât să nu le
folosească, aşa că n-ar trebui să ne lamentăm prea mult dacă e falsă." Alt lucru care îi ţine treji
pe cosmologi est & materia întunecată. Observaţiile arată că stelele ce se rotesc la periferia
galaxiilor au viteze uriaşe, iar atracţia gravitaţională a tuturor stelelor aflate mai aproape de
centrul galaxiei nu e suficientă pentru a împiedica stelele periferice să fie azvârlite în cosmos.
Cosmologii cred deci că ar trebui să existe mari cantităţi de materie întunecată în galaxie,
materie care nu străluceşte, dar exercită o atracţie gravitaţională suficientă pentru a menţine
stelele pe orbitele lor. Deşi ideea de materie întunecată a fost lansată de Zwicky la Mount
Wilson în anii '30, cosmologii încă nu au căzut de acord asupra naturii ei, ceea ce e destul de
neplăcut, din moment ce calculele arată că în univers există mai multă materie întunecată
decât materie stelară obişnuită. Unii dintre candidaţii pentru materia întunecată sunt
aşa-numitele obiecte halo compacte masive (massive compact halo objects — MACHO),
categorie ce include găurile negre, asteroizii şi planetele gigant precum Jupiter. Nu veflem
asemenea obiecte în galaxie fiindcă ele nu strălucesc, dar pot contribui la atracţia
gravitaţională. Alţi candidaţi pentru materia întunecată sunt particulele masive care
interacţionează slab (weakly interacting massive particles — WIMP), diferite tipuri de
particule care nu alcătuiesc obiecte, cum e cazul MACHO, dar se află pretutindeni în univers şi
nu-şi fac simţită prezenţa decât prin forţa gravitaţională. Deocamdată avem doar indicii vagi
asupra naturii şi cantităţii materiei întunecate din univers, ceea ce creează cosmologilor mari
probleme, fiindcă fară o bună înţelegere a materiei întunecate modelul big bang rămâne
incomplet. De pildă, influenţa gravitaţională a materiei întunecate trebuie să fi jucat un rol
important în atracţia exercitată asupra materiei obişnuite în etapele timpurii ale universului,
ajutând astfel la formarea galaxiilor. Apoi, la celălalt capăt al liniei timpului, materia
întunecată ar putea juca un rol decisiv în privinţa soartei universului. De la big bang încoace
universul s-a extins neîncetat, dar întreaga masă a universului atrage materia spre interior şi
încetineşte treptat expansiunea. Aceasta conduce la trei scenarii posibile pentru viitor, care au
fost propuse de Aleksandr Friedmann în anii '20. In primul, universul se extinde la nesfârşit,
dar într-un ritm tot mai lent. în al doilea, universul îşi încetineşte treptat expansiunea, aşa
încât, când timpul tinde la infinit, viteza tinde spre zero. în al treilea, universul încetineşte, se
opreşte şi începe să se contracte, ajungând la marea implozie (big crunch). Prin urmare,
viitorul universului depinde de atracţia gravitaţională din interiorul lui, care depinde de masa
universului, care la rândul ei depinde de cantitatea de materie întunecată din univers. în
prezent e luat în considerare şi un al patrulea scenariu posibil. La sfârşitul anilor '90,
astronomii şi-au îndreptat telescoapele asupra unei categorii de supernove ce poartă numele
de Tipul Ia. Acestea suni supernove foarte strălucitoare şi pot fi văzute chiar dacă erup în
galaxii îndepărtate. Supernovele de Tipul Ia prezintă de asemenea avantajul că au o strălucire
variabilă care poate fi folosită pentru a etalon;i distanţa până la ele, deci distanţa până la
galaxiile care le conţin. Şi, prin metode spectroscopice, se poate măsura viteza cu care se
îndepărtează. Pe măsură ce astronomii studiau tot mai multe supernove dc Tipul Ia,
măsurătorile lor păreau să indice faptul că universul sc extinde într-un ritm din ce în ce mai
mare. Aşa încât, în loc ca expansiunea universului să fie încetinită, ea pare să fie accelerată. E
ca şi cum universul s-ar destrăma. Forţa de respingere care determină aceasl;i expansiune
accelerată rămâne un mister şi a primit numele de energic întunecată.
Cu scurta perioadă violentă de inflaţie, cu bizara materie întunecată şi cu enigmatica
energie întunecată, noul univers big bang al secolului XXI e într-adevăr un loc ciudat. S-ar
părea că eminentul savant J.B.S. Haldane a avut dreptate când a scris în 1937: „Am impresia că
universul nu e doar mai straniu decât bănuim, ci mai straniu decât putem bănui."
Lămurirea deplină a misterelor ce persistă în legătură cu big bang-ul va presupune un
atac pe trei fronturi — teoria, experimentele de laborator şi, mai important decât toate,
observaţiile astronomice mai bune. De exemplu, satelitul COBE şi-a încheiat misiunea
ştiinţifică pe 23 decembrie 1993 şi a fost înlocuit de sateliţi cu detectori superiori, cum ar fi
WMAP, ale cărui rezultate apar în figura 104. Sateliţi şi mai buni au fost deja proiectaţi, iar la
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sol vor fi construite radiotelescoape mai sensibile, telescoape optice mai puternice şi vor fi
efectuate experimente de laborator care să pună în evidenţă semne ale materiei întunecate.
Observaţiile viitoare vor pune în discuţie modelul big bang, îl vor testa şi îl vor
completa. Ele ar putea duce la o revizuire a estimărilor privind vârsta universului, ar putea
diminua influenţa materiei întunecate în univers sau ar putea umple unele goluri din
cunoştinţele noastre, dar cosmologii sunt în general de acord că vor fi doar modificări de
detaliu la schema de ansamblu a modelului big bang şi nu o schimbare de paradigmă către un
model cu totul nou. Această opinie e susţinută şi de Ralph Alpher şi Robert Herman în Geneza
big bang-ului, publicată în 2001: „Deşi multe întrebări din cosmologie au rămas încă fară
răspuns, modelul big bang se află într-o formă destul de bună. E cert că studiile teoretice şi
observaţiile viitoare vor aduce cel puţin unele reglaje fine, dar acum, după ce au trecut mai
bine de 50 de ani, nu credem că modelul se va dovedi fundamental eronat. Am vrea să ne
putem întoarce peste alţi 50 de ani să vedem ce va fi devenit."

Existenţa universului nu poate fi înţeleasă fără existenţa lui Dumnezeu, însă odată ce a
stabilit că Dumnezeu este actul pur de a fi, raţiunea nu este prin aceasta mai puţin perplexă
atunci când trebuie să explice existenţa universului. De fapt, universul nu este suficient fără
Dumnezeu, în vreme ce Dumnezeu este suficient fără univers. Cum am putea, aşadar, să
concepem posibilitatea unui lucru diferit de Fiinţa care este deja considerată în sine ca
infinitate a propriului său act?
Nu trebuie să aşteptăm un răspuns simplu şi clar la această întrebare, nu numai pentru
că ea se referă la fiinţă, ci şi în măsura în care abordează taina libertăţii divine — un motiv în
plus pentru a nu pierde vedere punerea corectă a problemei. Punctul de plecare al cercetării îl
constituie lumea naturală care face parte omul şi, deoarece el comportă o cauză primă a
existenţei sale, filosofii au găsit cinci căi principale care duc la existenţa lui Dumnezeu. Oricare
ar fi dificultăţile ulterioare care s-ar ivi, nu stă în puterea noastră să negăm existenţa Fiinţei
pure, infinite, perfect simple şi cauză a tot ceea ce Ea nu este. Cert este însă faptul că
producerea Universului de către o astfel de Fiinţă este posibilă, deoarece acest univers există;
problema care ne priveşte este exclusiv aceea de a căuta temeiurile acestei posibilităţi.
Dificultățile care trebuie surmontate sunt extrem de grave într-o teologie cum este cea
de faţă, în care Cauza primă transcende ordinea esenţei. De fapt, este vorba despre
cunoaşterea modului în care esenţele pot emana din fiinţa în care nici o esenţă distinctă nu se
adaugă la esse pentru a intra în compunere cu el. Această punere a problemei ar trebui, de
altfel, să fie suficientă pentru a putea înţelege în ce direcţie trebuie căutat răspunsul. Dacă
l-am situa pe Dumnezeu în ordinea esenţei, fie şi în vârful acesteia, ar fi foarte greu, dacă nu
imposibil, să aflăm în afara lui Dumnezeu un loc pentru lumea fiinţelor create. Nu putem
adăuga inimic meritului, nici să sustragem ceva din el, chiar dacă afirmaţiei lui Leibniz, „nu
există decât un Dumnezeu, iar acest Dumnezeu este suficient“, i-am putea adăuga remarca: şi
El îşi este suficient Sieşi. Dar noi plecăm aici de la noţiunea unui Dumnezeu în întregime
transcendent ordinii esenţelor, care include totalitatea creaturilor, de unde putem deduce că,
între El şi fiinţele create, nu se pune sub nici o formă problema adăugării sau a scăderii. Entia
şi Esse sunt, strict vorbind, incomensurabile. Prin urmare, iluzia imaginaţiei este cea care
creează aici pseudo-probleme ce voi trebui îndepărtate.
Înaintând spre miezul problemei, raţiunea se convinge destul de repede că ¡această
dificultate este una dintre acelea, de la care metafizicile ideilor clare şi distincte nu au nici o
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şansă de a obţine satisfacţie. Hrana înţelegerii fiind conceptul de quidditate, al cărui obiect îl
reprezintă esenţa, raţiunii îi este imposibil să formuleze, într-un limbaj satisfăcător, o relaţie
Între doi termeni, dintre care unul să fie o esență, iar celălalt un „dincolo de esență“, cu
siguranţă, înţelegerea concepe actul de a fi, dar ideea pe care o posedă cu privire la acesta nu
este noţiunea de quidditate, singura care l-ar satisface, în măsura în care doar ea se pretează
definiţiei. Exersând asupra problemei raportului dintre esenţă şi existentă, înţelegerea trebuie
să se mulţumească astfel dinainte cu concluzii al căror conţinut nu este în întregime
reprezentabil. Non-reprezentabilitatea fiinţei este în noi asemenea umbrei purtate de
non-reprezentabilitatea lui Dumnezeu.
Rămâne, aşadar, să cercetăm modul în care esenţa poate proveni din ceea ce
transcende esenţa, absorbind-o în fiinţă. Un anumit filosof al zilelor noastre a reproşat
metafizicienilor de altădată faptul de a fi întârziat în jurul problemei „fiinţării“ (das Seiende),
fără a aborda direct problema fiinţei (das Sein). Este posibil ca noi să nu înţelegem sensul
exact al reproşului, căci adevărul pare să arate mai degrabă faptul că metafizicile cele mai
profunde, de la Platon la Toma de Aquino şi dincolo de aceştia, până în prezent, au simţit
nevoia de a depăşi planul esenţei, pentru a-l atinge pe cel al originii şi al cauzei esenţei.
Indiferent de cum stau lucrurile cu celelalte metafizici, cea a lui esse constituie cazul tipic al
unei ontologii care refuză în mod expres să se menţină în planul fiinţării şi care înaintează
astfel până la cel al fiinţei, acolo unde fiinţarea îşi are originea. Este adevărat că, odată ajuns
aici, metafizicianul evită arareori să vorbească despre fiinţă altfel decât în limbajul fiinţării,
însă cei care-i reproşează acest lucru, procedează de fapt exact la fel. S-ar spune că ei comit
aceeaşi greşeală, dacă aceasta ar fi într-adevăr o greşeală. Dar nu este. Eroarea constă doar în
a afirma că, începând de mâine, se va începe la modul serios să se vorbească despre Sein,
aşadar, altfel decât pentru a spune că este imperios să se discute despre ea. înţelegerea nu are
decât un limbaj, care este cel al esenţei. Despre ceea ce este „dincolo de esenţă“ nu putem
spune nimic, decât că este şi că este originea tuturor celorlalte lucruri; va fi necesar însă să
cunoaştem şi să afirmăm acest lucru, căci faptul de a considera esenţa drept fiinţă reprezintă
una dintre cauzele cele mai grave ale greşelii care ameninţă metafizica. Vom mai studia de
asemenea, în cadrul acestui curs de teologie fundamentală şi filonul cosmologic al ideilor
filosofice, dar şi modalitatea în care acestea au influenţat cercetarea ştiinţifică a cosmologiei.

