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Motto
Revenirea aceasta la Eminescu nu este
apologetică, nici elegiacă.
Mircea Eliade

Rezumat
- Studiul are structura şi exigenţele unui articol ştiinţific cu: Introducere, Rezultate şi
Discuţii, Concluzii şi Referinţe bibiografice, apelînd la argumente ştiinţifice ale unor
savanţi

ca

Einstein, Feynman, Bethe şi Hawking

precum şi la cunoştinţe de

astrofizică din zilele noastre. Este uimitor cât de mult pot fi aprofundate aceste
concepte (atît de perene, dar , în aparenţă, atît de abstracte ) şi cât de inteligibile
apar ele în opera Poetului în urma acestui Studiu comparat.
- În timpul studiilor la Viena (1869 – 1872) Eminescu a audiat şi cursurile marelui
fizician şi filosof austriac Ludwig Boltzmann, pe atunci tânăr doctor în fizică la
Universitatea din Viena, luînd astfel contact cu rezultatele uimitoare ale fizicii
moderne cu spiritul său pătrunzător şi entuziast. Fire reflexivă şi înzestrat cu o
intuiţie excepţională Poetul a meditat multă vreme, poate toată viaţa, la

marile

concepte ale cunoaşterii: Timp, Spaţiu, Univers, Materie, Galaxii, …în contrast cu
efemeritatea si insignifianţa fiintei şi condiţiei umane.
- În manuscrisele sale se află multe însemnări si raţionamente corecte de fizică şi
ştiinţele naturii în general, transformate de Poet , printr-o alchimie genială, în
metafore şi poezie.
- Viziunea lui Eminescu şi ideile exprimate de Poet atît de sigur şi incisiv sunt
consecinţa firească a cunoaşterii şi nu pesimism maladiv cum greşit interpretează
chiar cărturari şi eminescologi reputaţi. Puternicele argumente ale acestui Studiu vor
conduce la o receptare modernă a creaţiei eminesciene iluminînd şi “partea
ascunsă” a acesteia.
- Eminescu a reflectat asupra acestor concepte şi în proza sa cu deosebire în
nuvela Sărmanul Dionis.
- Cu o revărsare de metafore

strălucite şi savante

Poetul reuseste sa dizolve

antagonismul aparent dintre religie şi ştiinţă în privinţa teoriei Creaţiei.
- Eminescu integrează concepte fundamentale ale ştiinţelor naturii, filosofiei şi
religiilor; cine se încumetă să le deslusească şi să le interpreteze în unitatea lor?
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Prefaţă
Acest Studiu prezintă concepte ale fizicii moderne (Spaţiu, Timp, Univers, Materie,
Galaxii, etc.) aşa cum sunt ele percepute de Eminescu şi transformate de Poet în
metafore şi poezie. Autorul le explică înţelesul fizic modern şi le pune în oglindă.

Introducere
Mihai Eminescu a fost student la Viena în perioada (1869 - 1872), adică timp de trei
ani,

între 19 si 22 ani. În condiţiile în care tînărul Eminescu nu avea, oficial,

bacalaureatul se putea înscrie la Universitate doar ca student "auditor" fără a avea
dreptul de a se prezenta la examene1.
Este momentul să amintim că la aceeasi vîrstă, trei decenii

mai tîrziu, tînărul

Einstein, fără diplomă, nu se putea înscrie la Eidgenossiche Technische
Hochschule, EHT(echivalentul Scolii Politehnice), din Zürich.
Eminescu s-a înscris la Universitate doar pentru 3 semestre, iar în restul timpului
audia cursuri şi participa la seminarii sau lucrări practice (disecţii pe cadavre) în
totalã libertate conform gusturilor si intereselor sale, fără presiunea exercitată de
iminenţa examenelor

sau a "deadline-urilor" impuse de profesori la cursuri si

seminarii.
Eminescu a găsit o mare metropolă, Viena, ce respira un aer imperial şi prietenos în
acelasi timp absorbind, dar şi iradiind stiinţa si cultura europeană în cea mai reuşită
sinteză între Occident si Orient. Asta poate explica proporţiile si opulenţa palatelor,
muzeelor , grădinilor şi catedralelor sale armonizîndu-se cu culorile vesele ale
faţadelor, eclectismul stilurilor şi bunăvoinţa atît de naturală şi nedisimulată a
locuitorilor săi, toate acestea atît de vizibile si astăzi. Ce fascinantă si provocatoare
trebuie să-i fi apărut tînărului Eminescu

marea metropolă europeană, care era

departe de austeritatea si aerul cazon al unei germanităţi conservatoare, dar
respectînd cultul rigorii, scrupulozităţii şi acurateţei caracteristice culturii germane.
Suntem în plină perioadă romantică, care reprezintă o uriaşă mişcare culturală,
propagînd

libertatea de expresie, justiţia, înnoirea, individualismul, etc. Este un

fenomen cultural şi ştiinţific foarte complex neputînd fi definit printr-o formulă. Este
o revoltă la neoclasicismul secolului al XVIII-lea influenţînd

toate artele, dar şi

ştiinţa. În această perioadă se manifestă un mare interes al publicului (al clasei
mijlocii, care se consolida) pentru ştiinţă în Germania şi Austria conducînd la apariţia
unor cărţi de popularizare semnate de nume ilustre de fizicieni. Una dintre acestea
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este cartea intitulată “Populäre Schriften”2 scrisă, cu excepţionala sa autoritate, de
marele fizician austriac Ludwig Boltzmann. Aceste “Scrieri de popularizare” ale lui
Boltzmann sunt destinate unui public larg şi conţin concluziile cercetărilor proprii de
fizică, dar şi viziunea

şi concepţiile sale în domeniul

cunoaşterii umane cu

deosebire faţă de problemele filosofiei şi biologiei. Contribuţiile sale fundamentale la
termodinamica statistică (a introdus si interpretat conceptul fundamental al
entropiei ca una dintre cele mai importante mărimi în descrierea proceselor
naturale, inclusiv a proceselor din organismul viu şi a celor ce guvernează Universul)
îl aşează între cei trei mari fizicieni ai epocii clasice alături de Isaac Newton si James
Clerk Maxwell. Boltzmann a ocupat şi catedra de filosofie naturală la Universitatea
din Viena. Este de presupus ca Eminescu nu a scăpat astfel de cărţi şi audierea
unor astfel de cursuri.
Poetul a fost contemporan cu alţi mari fizicieni ai sec. XIX, care au dezvoltat
electricitatea şi electrodinamica: Faraday, Maxwell si Hertz.
Michael Faraday(1791 – 1867) a fost, poate, cel mai mare fizician experimentator al
sec. XIX ale cărui lucrări au netezit drumul teoriei lui Maxwell

despre

electromagnetism. James Clerk Maxwell(1831 – 1879) a lucrat la transpunerea
rezultatelor experimentale ale lui Faraday în formă matematică. Celebrele sale
ecuaţii stau la baza descrierii unitare a tuturor fenomenelor optice, electrice şi
magnetice realizînd cea mai mare sinteză din istoria fizicii. Una din cele mai
importante consecinţe ale ecuaţiilor lui Maxwell afirmă că forţele electrice şi
magnetice(cîmpul electromegnetic) se propagă prin vid cu exact viteza luminii (c =
300.000 km/s). Heinrich Hertz(1857 – 1894) a demonstrat experimental acest
rezultat crucial în 1866 după 8 ani de lucru intens la teoria lui Maxwell. Astăzi toată
lumea ştie că undele hertziene se propagă prin spatiu cu viteza luminii şi poartă cu
ele uriaşul flux de informaţii ce se deplasează în eter de-a lungul şi de-a latul
planetei, dar şi în Cosmos spre limitele tot mai îndepărtate ale Universului nostru
cognoscibil. Emulaţia ştiinţifică a fost aşa de mare în această perioadă încît foarte
repede Signor Guglielmo Marconi (1874 – 1937) a realizat o superbă invenţie:
radioul. Si drumul era şi rămîne şi astăzi larg deschis pentru alte minunate realizări
în

fizica

si

tehnologia

comunicaţiilor.

Incorporarea

opticii

în

teoria

electromagnetismului şi relaţia sa cu viteza luminii, cu măsurătorile electromagnetice
au fost o revelatie şi pentru Einstein, foarte entuziasmat de noile rezultate
experimentale şi teoretice.
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Mihai Eminescu

în timpul studiilor (complet liber şi lipsit de servituţile unui

învăţămînt instituţionalizat) a luat contact cu aceste rezultate uimitoare ale fizicii
cu spiritul său pătrunzător şi entuziast. Acest lucru s-a întîmplat nu numai prin
lectura cărtilor de popularizare sau prin audierea unor cursuri de ştiinţele naturii, dar
şi prin discuţii libere în cafenele unde putea găsi reviste ştiinţifice conţinînd ultimele
noutăţi. Aşa se explică faptul că apar multe notiţe răspîndite în manuscrisele
Poetului (îndeosebi în Ms. 2270) cu însemnări despre legea conservării
energiei(este, credem, primul traducător în limba română al celebrei legi folosind
originalul celui ce a descoperit-o,

J.R.Mayer!), gravitaţie, magneţi, electricitate,

mecanica newtoniană, calorimetrie, teoria mecanică a căldurii şi propagarea sa,
legile gazelor(vom vedea chiar în acest studiu ce mult

i-a folosit cunoaşterea

acestor legi) , etc. Acestea sunt "cuvinte cheie", care atestă o preocupare serioasă şi
aprofundată pentru înţelegerea unor concepte fundamentale nu doar teoretice, dar
cît se poate de practice ale fizicii şi putem extrapola această afirmaţie, în general, la
ştiinţele naturii. Perioada vieneză este cea mai fecundă în ceea ce priveşte
asimilarea unui background ştiinţific, dar Eminescu fiind o fire reflexivă, prin
excelenţă, trebuie să fi meditat multă vreme, poate toată viaţa la aceste minunate
concepte ale cunoaşterii. Chiar Slavici - cel mai apropiat amic al său la Viena - nu
înţelegea mai nimic din preocupările Poetului şi-i scria lui Iacob Negruzzi: "Eminescu
nu lucrează nimic - e leneş. Cel puţin el zice aşa. Eu însă nu cred; el e şiret".1
Este notorie împrejurarea că un student din Munchen, evreu sărac, invitat, conform
obiceiului, într-o joi la masă la familia Einstein a adus adolescentului Albert câteva
astfel de cărţi de popularizare a ştiinţei. Albert Einstein va recunoaşte mai tîrziu:
"consecinţa a fost o orgie pozitivă de gîndire liberă…"3 şi se poate spune că lectura
acestora a contribuit decisiv la cariera celui mai mare savant din toate timpurile.
Cum era Eminescu, omul, în această perioadă? Cele mai credibile informaţii ni le
oferă Ioan Slavici4, ardelean sobru si milităreşte riguros, care a petrecut mulţi ani în
apropierea sa. După ce îşi primea (mai întotdeauna cu întîrziere) banii de acasă, îşi
achita datoriile făcute pe credit la cafenele sau colegi, îşi cumpăra cărţi, cafea şi
tutun şi "dispărea" în totală recluziune timp de câteva săptămîni trăind în asceză,
lectură si meditaţie. Cînd cafeaua şi tutunul se isprăveau Eminescu revenea la viaţa
"normală", "lua bucuros parte la voroave şi la petreceri , bea puţin, dar se aprindea
repede şi cînd temperatura era ridicată , cânta….Înduioşarea pe care i-o pricinuia
unul din cântecele sale preferate ("Barbul Lautarul") o rezuma prin exclamaţia:
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"Off…neamul nevoii"1 . O mare prăpastie se cască între exigenţele Poetului ("vorba
lui era vorbă şi angajamentul luat de dînsul era sfînt"4) şi neamul său aflat ,
geografic, dar şi mental la Porţile Orientului. Aici şi în ereditate trebuie căutată
rădăcina bolii, care s-a instalat mai tîrziu.
Aceste trăsături sumare ale Poetului ne înfătişează un tînăr sănătos, capabil de
mari excese intelectuale. Nimic din toate acestea nu arată pesimism sau blazare, ba
dimpotrivă, un tînăr prietenos, activ şi vivant în acelaşi timp. Eminescu s-a înscris
încă de la începutul şederii sale la Viena în cele două societăţi studenţeşti:
"Societatea studenţească ştiinţifică-socială România" si "Societatea literară si
ştiinţifică a românilor din Viena".

Rezultate si discuţii
Stimate Cititorule, reflecţiile noastre si fascinaţia indusă de acest subiect coboară
mult în timp , dar tîrziu am apucat un "fir de aţă" şi am găsit motivaţia de a le aşterne
pe hîrtie. În "Opera lui Eminescu"5 (vol. II) a lui G. Călinescu se află o indicaţie
bibliografică în legătură cu preocupările Poetului pentru ştiinţele naturii. Este vorba
de Manuscrisul nr. 2270. Numai dintr-un scurt citat am realizat ce repede şi ce
profund a înţeles Eminescu conceptele (moderne, pe atunci) ale fizicii

si cu ce

vinovată uşurinţă îl judecau chiar mari oameni de cultură(umanistă) precum
Călinescu, care-l persifla astfel: "munca aceasta relevă o fire entuziastă de poet
diletant în ale ştiinţelor, o minte curioasă, cunoştinţe solide însă nu."
Aşa să fie oare!? După ce explică (mecanicist, e drept, dar raţionamentul este
corect!) presiunea unui gaz asupra pereţilor unei incinte Eminescu continuă:
"….dacă ne închipuim aşadar o asemenea masă (de gaz - n.n) răspîndită în
spaţiul liber al Universului, unde nici o putere străină ne se exercită asupra ei,
atunci moleculele s-ar risipi dintre stele în toate direcţiile în infinit. Dar
mişcarea ar fi din ce în ce mai lentă: ea ar scădea în proporţiune inversă cu
volumul pe care l-ar ocupa si volumul acesta fiind infinit si mişcarea ar deveni
infinit de slabă- NIMICA..."
Acest raţionament este în întregime corect si excepţional pentru un "diletant în ale
ştiinţelor" din a doua jumătate a sec XIX. Să subliniem faptul că însuşi Einstein s-a
declarat entuziasmat de capacitatea mecanicii newtoniene de a explica proprietăţile
gazelor stabilind relaţia dintre cei 3 parametri caracteristici: presiunea P, temperatura
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T si volumul V. Iată însă un raţionament din zilele noastre, care confirmă faptul că
Poetul mânuia în mod corect aceste concepte.
1. Legea Boyle - Mariotte afirmă că într-o transformare izotermă(T=const) presiunea
şi volumul sunt invers proportionale: pV = const.(Eminescu spune: "ea(mişcarea
moleculelor, adică

presiunea - n.n) ar scădea în proporţiune inversă cu

volumul...") Dacă, de pildă, volumul creşte de 2 ori ( V trece în 2V) atunci presiunea
va scădea de 2 ori(p trece în 1/2 p) pentru ca produsul să rămînă constant: (1/2p)x
(2V) = pV = const.
Deşi n-a numit această lege el a înţeles-o perfect!. Să adăugăm faptul că Eminescu
nu scapă "amănuntul"(fundamental, totuşi, şi care arată scrupulozitate) că sistemul
trebuie sa fie izolat fizic ("... nici o putere străină nu se exercită").
2. În adevăr, cînd volumul creste la infinit materia intergalactică se va expanda si ea
în mod foarte lent reducîndu-şi dramatic densitatea.
Stimate Cititorule, numărul din iunie 2002 al prestigioasei reviste "Scientific
American" publică un excelent articol6 despre existenţa materiei în spaţiile
intergalactice . Iată concluzia acestui studiu: măsurători spectroscopice rafinate
relevă faptul că în Univers predominant este "aproape nimicul” ("nearnothingness"), adică o densitate infimă de materie de 1 atom într-un volum de 1
metru cub(şi asta în Universul "apropiat" pentru că pe măsură ce ne îndepărtăm
trecînd "into the vast inky blackness beyond the galaxy" densitatea materiei scade la
insignifianta cifră de 10-11 atomi per metru cub, ceea ce nu mai putem exprima prin
cuvinte ci numai prin cifre). A se compara aceasta (1 atom / m3 ) cu densitatea unui
metru cub din aerul pe care-l respirăm: 10 la puterea 25 (1025 atomi / m3).
O diferenţă imensă de 25 ordine de mărime!. Acest număr nici nu se poate citi
folosind cifrele cu care suntem obisnuiţi. Stii ce înseamnă asta, Stimate Cititorule, la
scara noastră? - un bob de mazăre se află în palma ta şi următorul, cel mai apropiat,
pe Marte. Tendinţa este ca ele să se depărteze în continuare unul de altul şi nu să
se apropie ("expansiunea" Universului) adică "aproape nimicul" să devină tot mai
NIMIC. Aceasta era şi concluzia lui Eminescu cu peste 130 de ani în urmă!
Dar iată cum explodează metafora, scurtcircuitînd toată demonstraţia savantă de
astrofizică:
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Cînd sorii se sting şi cînd stelele pică,
Îmi vine a crede că toate-s nimică.
Se poate ca bolta de sus să se spargă,
Să cadă nimicul cu noaptea lui largă,
Să văd cerul negru că lumile-şi cerne
Ca prăzi trecătoare a morţii eterne…
“Mortua est” [1871]
În anul 1871 cînd a pulbicat "Mortua est" , Eminescu avea numai 21 de ani şi se afla
încă la Viena.
Da, aşa este şi "sorii se sting" întrucît combustibilul arde în cuptorul lor nuclear un
timp îndelungat, dar FINIT. Ciclul Bethe sau ciclul Carbon – Azot este sursa energiei
radiate de Soare şi TOATE celelalte stele fierbinţi. Cei 4 atomi implicaţi în ciclul
Bethe(C, N, H, O) reprezintă cărămizile de bază cu care Dumnezeu a construit
extraordinara varietate a lumii animale, vegetale si minerale.
În adevăr, cei 4 atomi si nu cele 4 elemente din teoria lui Aristotel (simboluri
astrologice şi în culturile vechi orientale): pământul, aerul, focul si apa conduc la
modele fizice viabile astăzi, capabile să descrie o clasă largă de date si observaţii
experimentale şi, în acelasi timp, să facă preziceri valabile.
Aceşti atomi sunt în cantităţi finite şi se vor epuiza. Pentru această descoperire
fizicianul H.A.Bethe a primit Premiul Nobel pentru fizică în anul 1967.
La Eminescu nu a fost "doar" inspiraţie si Har , a existat si o profundă cunoaştere a
fundamentelor ştiinţelor naturii. Să continuăm argumentaţia.
Paradoxul gemenilor7
Richard Feynman fizician american, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică a
predat cursul de fizică7 la renumita Universitate CALTECH-SUA în anii 1963 - 1965.
El prezintă riguros, dar inteligibil teoria relativităţii şi consecinţele sale. Vom folosi din
plin autoritatea sa (cartea este răspîndită în toată lumea) pentru a înţelege
grandoarea , dar şi o parte din subtilităţile acestei teorii.
Peter si Paul sunt 2 gemeni. Prin urmare, ceasornicul vieţii lor s-a pus în mişcare
simultan. Se decid să facă următorul experiment : Peter rămîne pe Pămînt în timp ce

9

Paul pleacă într-o călătorie cu o navă spaţială cu o viteză foarte mare (comparabilă
cu viteza luminii c = 300.000 km/s).
"Toate ceasurile lui Paul par să meargă mai încet, inima lui bate mai lent, gîndurile i
se deapănă mai lent, totul merge mai încet din punctul de vedere al lui Peter. Paul,
în schimb, nu observă nimic neobisnuit, dar după ce călătoreşte un timp şi apoi se
întoarce pe Pămînt el va fi mai tînăr decît Peter, care a rămas pe Pămînt!!. Aceasta
e

în

adevăr

corect;

este

una

din

consecinţele

teoriei

relativităţii

clar

demonstrată"……."Exact aşa cum mezonii miu(μ) trăiesc mai mult atunci cînd sunt
în mişcare, tot aşa Paul va trăi mai mult cînd se mişcă". Atenţie!: pentru ca efectul
să se poată observa trebuie ca viteza de deplasare să aibă o valoare mare(de
ordinul a zeci de mii de km/s, pînă la valoarea vitezei luminii în vid, c, care rămîne
constantă în orice sistem de referinţă inerţial aflat, adică, în repaos sau în mişcare
rectilinie si uniformă. Corpurile materiale nu pot depăşi această viteză de mişcare a
fotonilor de lumină). Principala diferenţă dintre mecanica relativistă a lui Einstein şi
mecanica clasică a lui Newton constă în faptul că legile de transformare a
coordonatelor spaţiale şi a timpului în sisteme de referinţă inerţiale sunt diferite. Ele
au fost găsite de fizicianul şi matematicianul german Lorentz şi conţin implicit două
consecinţe cruciale ale relativităţii: modificarea spaţiului(contracţia lungimilor) şi a
timpului(dilatarea intervalelor de timp). Aceasta din urmă tocmai a fost explicată prin
Paradoxul gemenilor. Putem simplifica încă şi mai mult. Diferenţele fundamentale
între mecanica clasică a lui Newton şi cea relativistă a lui Einstein se pot rezuma la
următoarele afirmaţii: (reamintim existenţa celor două sisteme de referinţă inerţiale:
unul legat de Peter(în repaos pe Pămînt) şi celalalt de Paul (aflat în mişcare, cu
viteză constantă, în nava cosmică).
Newton spune: spaţiul si timpul sunt absolute, iar viteza luminii relativă. Prin
urmare, Peter si Paul măsurînd lungimi şi intervale de timp în cele două sisteme de
referinţă vor raporta aceleasi rezultate, dar măsurînd viteza luminii vor găsi rezultate
diferite. Dacă Paul va gasi o valoare c, Peter va spune că el măsoară (c + v) unde
v este viteza de deplasare a navei faţă de Pămînt.
Einstein spune: spaţiul şi timpul sunt relative, iar viteza luminii este absolută(are
aceeasi valoare atît pe Pămînt cît si pe navă).
Asta înseamnă că lungimile şi intervalele de timp măsurate de Peter si Paul vor fi
diferite. Da, aşa este! - lungimea unui obiect măsurată de Paul în navă este diferită
de cea pe care o măsoară Peter aflat pe Pămînt.Timpul pentru cei doi gemeni curge
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şi el în mod diferit. Toate aceste afirmaţii, şocante la început, sunt cuprinse în
transformările matematice de coordonate spaţiale şi timp ale lui Lorentz, care se
potrivesc perfect ecuaţiilor electromagnetismului deduse de Maxwell, dar contrazic
legile lui Newton. Să subliniem din nou că efectele relativiste descrise mai sus se
"simt" la viteze mari ale navei, comparabile cu viteza luminii. Pentru a respecta
întregul adevăr mecanica lui Newton este mecanica corpurilor ce se deplasează cu
viteze mult mai mici decît viteza luminii astfel că efectele relativiste sunt neglijabile.
Chiar pentru navele cosmice obişnuite ce se deplasează cu aproximativ 8 km/s
savanţii de la NASA folosesc tot ecuaţiile lui Newton. Pentru studiul particulelor
elementare ce se deplasează în Univers cu viteze foarte mari efectele relativiste sunt
însă cruciale.
În acest punct al raţionamentului să introducem cîteva versuri ale lui Eminescu:

"Porni luceafărul. Creşteau
În cer a lui aripe,
Si căi de mii de ani treceau
În tot atîtea clipe."
[Luceafarul - 1883]
Câte întrebări se nasc acum!?
Cine este Peter si cine este Paul? Ce-a spus Einstein?
Peter măsoară alte lungimi ale obiectelor aflate în mişcare în spaţiu decît o face Paul

("creşteau în cer a lui aripe"). Ideea de deplasare cu viteză mare a
Luceafărului, la întrecere parcă cu fotonii de lumină, este şi ea conţinută implicit.
Peter va spune că el măsoară si alte intervale de timp decît o face Paul deşi au
aceleasi instrumente şi folosesc aceleasi metode ("….mii de ani treceau în tot

atîtea clipe")
În urechi ne sună

muzica Cosmosului , prin faţa ochilor defilează imagini ale

Nemărginirii, dar mintea încearcă să înţeleagă acum şi "lecţia de relativitate":
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Porni luceafărul. Creşteau
În cer a lui aripe,
Si căi de mii de ani treceau
În tot atîtea clipe.
Atenţie, Stimate Cititorule: versurile lui Eminescu au apărut cu aproape o
jumătate de veac înainte de apariţia teoriei relativităţii8!!
Comentariile marelui savant american făcute cu toată autoritatea unui Nobelist apar
cu aproape o jumătate de veac după apariţia acestei teorii în fizică.
Se cuvine să mai subliniem faptul că Albert Einstein a obţinul Premiul Nobel pentru
descoperirea legilor Efectului Fotoelectric şi nu pentru Teoria Relativităţii, care nu a
putut fi înţeleasă şi preţuită instantaneu de contemporanii săi. Să progresăm cu
raţionamentele subliniind faptul că atunci cînd ajungem să înţelegem profund relaţiile
dintre spaţiu si timp exprimate matematic prin transformările Lorentz vom găsi cu
surprindere ca ele nu sunt cele la care ne-am fi asteptat doar pe baza ideilor noastre
intuitive ("urechea te minte şi ochiul te-nşală").
În adevăr, aceste relaţii spaţiu-timp ne oferă un "amestec" al spaţiului şi timpului.
"O coordonată spaţială se exprimă în esenţă ca diferenţa dintre o coordonată
spaţială şi una temporală". Si Feynman continuă raţionamentul:
"Vom încerca deci să ne imaginăm obiectele într-un nou fel de lume, a spaţiului şi
timpului considerate laolaltă. …Această nouă lume, această entitate geometrică se
numeşte spaţiu - timp"9. Evident - această nouă geometrie este diferită de cea
euclidiană, care implică numai coordonate spaţiale. Una din prezicerile imediate ale
acestei noi geometrii o reprezintă nesimultaneitatea evenimentelor.
"Dacă Soarele explodează "tocmai acum" vor trece 8 minute pînă să aflăm acest
lucru şi aceasta nu ne poate influenţa în nici un fel înainte."
În adevăr, acesta este intervalul de timp necesar fotonilor de lumină să călătorească
de la Soare la Pămînt pentru a ne aduce, primii, "vestea".
"Ce înţelegem prin "tocmai acum" e ceva misterios pe care nu îl putem defini şi pe
care nu îl putem influenţa, dar el ne poate afecta mai tîrziu; şi noi l-am fi putut
influenţa dacă am fi făcut ceva cu destul timp în urmă. Cînd privim steaua Alpha
Centauri o vedem aşa cum a fost acum 4 ani; ne-am putea întreba: cum arată
"acum"?. "Acum" înseamnă să atribuim stelei acelaşi timp cu al nostru faţă de
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sistemul particular de coordonate în care ne aflăm. Putem vedea Alpha Centauri
doar prin intermediul luminii, care vine din trecutul nostru, cu 4 ani în urmă, dar nu
ştim ce face ea "acum"; vor trece 4 ani înainte ca ceea ce face ea "acum" să ne
poată influenţa cumva. Alpha Centauri "acum" este o abstracţiune a minţii noastre;
nu este ceva care să poată fi determinat fizic în acest moment, fiindcă trebuie să
aşteptăm pentru a putea observa. Mai mult, "acum" depinde de sistemul de
coordonate…În adevăr , trebuie să subliniem faptul că simultaneitatea nu are o
semnificaţie unică…Nu există nici o ghicitoare în stare să ne prezică prezentul şi cu
atît mai puţin viitorul".
Magistrală demonstraţie a savantului american pentru una dintre cele mai
cunoscute consecinţe ale teoriei relativităţii a lui Einstein. Dacă mai adăugăm una
dintre cele mai simple si fascinante formule din fizică, relatia masă - energie a lui
Einstein potrivit căreia cantitatea totală de energie asociată unei mase m este
masa totală înmulţită cu viteza luminii la pătrat :E = mc2 , avem deja un tablou
intuitiv satisfăcător al consecinţelor celebrei teorii. Câtă

energie se află într-un

"grăunte" de materie!! - masa sa înmulţită cu un număr foarte mare, aproape de 1017
cît este viteza luminii la pătrat. Dacă în fata noastră ar "exploda" un bob de nisip
cîntărind numai 1 mg şi care s-ar transforma complet în energie: mecanică, termică,
luminoasă, electrică, magnetică, atomică, nucleară…atunci instrumentele noastre ar
măsura 1014 Jouli adică aproximativ tot atîta energie cît ar consuma frigiderul Dvs.
timp de 250.000 ani.

Din sînul vecinicului ieri
Trăieşte azi ce moare,
Un soare de s-ar stinge-n ceri
S-aprinde iarăşi soare
[Luceafărul - 1883]

La steaua care-a răsărit
E-o cale-atît de lungă,
Că mii de ani i-au trebuit
Luminii să ne-ajungă.
Poate de mult s-a stins în drum
13

În depărtări albastre,
Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre.
Icoana stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie:
Era pe cînd nu s-a zărit,
Azi o vedem si nu e.
[LA STEAUA… 1883]
Magistrală demonstraţie făcută de Eminescu!! De această dată Poetul renunţă şi
la metafore pentru a-şi expune direct si definitiv ideile. Observăm cum "cuvîntul
- cheie"

acum este folosit de Eminescu exact cu acelaşi

înţeles ca şi

contemporanul nostru R. Feynman, care ne învaţă să desluşim nesimultaneitatea
evenimentelor în noua geometrie spaţiu - timp.
Da, aşa este - doar "ieri" este "vecinic" pentru că "lumina vine din trecutul nostru".
Aceste trei strofe ale poemului sunt prin ele însele o capodoperă, dar Eminescu
foloseşte aceste mari concepte ale astrofizicii "doar" pentru a iradia o imensă forţă şi
energie asupra condiţiei umane, în ultima strofă, ca-n celebra formulă a lui Einstein.

Tot astfel cînd al nostru dor
Pieri în noapte-adîncă,
Lumina stinsului amor
Ne urmăreşte încă.
[LA STEAUA… 1883]
Si Eminescu continuă cu puternicile sale metafore, de data aceasta dincolo de
spaţiu şi timp şi în afara lor:

Căci unde-ajunge nu-i hotar
Nici ochi spre a cunoaşte,
Si vremea-ncearcă în zadar
Din goluri a se naşte
Nu e nimic şi totuşi e
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O sete care-l soarbe,
E un adînc asemene
Uitării celei oarbe.
[Luceafărul - 1883]
Eminescu a reflectat asupra acestor concepte şi în proza sa cu deosebire în nuvela
Sarmanul Dionis.10 “Si, într-un spaţiu închipuit ca fără margini, nu este o bucată a lui,
oricît de mare şi oricît de mică ar fi, numai o picătură în raport cu nemărginirea?
Asemenea, în eternitatea fără margini nu este o bucată de timp, oricît de mare sau
oricît de mică, numai o clipă suspendată?” După ce îşi argumentează “reflecţiunile”
cu o logică impecabilă Eminescu exclamă: ” În aceste atome de spaţiu şi timp , cît
infinit!” găsind atît imaginea cît si cuvintele potrivite ce transcend şi astăzi viziunea
noastră asupra metafizicii spaţiului si timpului, adică a nemărginirii şi eternităţii ca
măsură si martori ai infinitului. Eminescu sesizează existenţa infinitului mic şi a
infinitului mare pe care, de la Einstein, ştiinţa încearcă să le cuprindă împreună într-o
teorie unitară a lumii microscopice (nanoştiinţa de astăzi şi teoria particulelor
elementare) şi a celei macroscopice (universul în care trăim şi Universul “cel mare”
spre care ne îndreptam, uneori, privirea nedumerită, un Univers infinit în spaţiu, fără
început şi fără sfîrşit în timp).
Si Dumnezeu unde este?
În matematică există modelul spaţiului cu n dimensiuni. În fizică, Minkovski l-a
redus la 4 dimensiuni: cele 3 dimensiuni carteziene şi timpul. Priveşte Stimate
Cititorule în colţul unei camere şi ai să observi că de acolo pornesc 3 linii; sunt cele
3 axe de coordonate spaţiale în care noi ne mişcăm. Adăugînd şi timpul pe a cărui
axă 'înşirăm" evenimentele avem toate coordonatele care ne sunt accesibile.
Dar restul? Restul!? La celelate (n-4) nu avem acces. Asta nu înseamnă că ele nu
există!. Universul nostru cognoscibil se reduce la modele fizice şi mentale pe care le
făurim în acest Univers fatalmente limitat. Sintagma "Dumnezeu a creat omul după
chipul şi asemănarea Sa" ar trebui interpretată exact pe dos: "omul L-a "creat" pe
Dumnezeu după chipul şi asemănarea sa". Cele 4 dimensiuni ale Universului nostru
dar şi TOATE celelalte, care pot crea un "Multivers" adică o sumare de Universuri
total disjuncte, cu legi diferite de ale noastre şi străine nouă ("..un cer cu alte

stele, cu-alte raiuri, cu alţi zei"), şi care sunt accesibile numai lui Dumnezeu.
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Aşa se face că singurul mod de a-L cunoaşte rămîne revelaţia11, dar cel puţin
suntem conştienţi de poticnirea noastră.
Timpul el însuşi poate avea mai multe componente doua dintre ele fiindu-ne şi nouă
cunoscute: una profană şi cealaltă sacră. Prima ne este familiară , dar la cea de-a
doua ajungem doar prin educaţie şi meditaţie. “Întru’nceput a făcut Dumnezeu Cerul
şi Pământul” se spune în “Intâia Carte a lui Moise”. A existat un început adică un
moment iniţial t = 0 pentru “Facerea lumii şi a omului “, dar timpul a preexistat şi a
urmat acestui moment “înveşnicindu-se” în ambele sensuri(la ± infinit). Cele şase
zile în care Dumnezeu a făcut Cerul si Pământul au dimensiuni apocaliptice la scala
timpului (profan) cu care suntem obişnuiţi acum. Inlăuntrul componentei sacre a
timpului ni se mai relevă una duhovnicească aşa cum se arată în Evanghelia după
Luca: “ iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul , plin de înţelepciune..”. În adevăr,
este uşor de înţeles astăzi că timpul Mântuitorului a avut altă substanţă şi a curs
complet diferit decât al oricărui muritor. Să decupăm doar seara

“Cinei cea de

taină”: câte evenimente şi câtă densitate cuprinde în ea astfel încât a pecetluit calea
si destinul omenirii pentru totdeauna!
Cu toate că Poetul îşi pune întrebări copleşitoare şi chinuitoare care-i dau
sentimentul zădărniciei:

Si-n zadar cătăm răspunsul la-ntrebarea ce ne-am pus.
În zadar ne batem capul, triste firi vizionare,
Să citim din cartea lumei semne ce noi nu le-am scris,
Potrivim şirul de gînduri pe-o sistemă oarecare,
Măsurăm maşina lumei cu acea măsurătoare
Si gîndirile-s fantome, şi viaţa este vis.
[La moartea lui Neamţu - 1870]

Cînd sorii se sting şi cînd stelele pică,
Îmi vine a crede că toate-s nimică.
Se poate ca bolta de sus să se spargă,
Să cadă nimicul cu noaptea lui largă,

16

Să văd cerul negru că lumile-şi cerne
Ca prăzi trecătoare a morţii eterne...
[“Mortua est” - 1871]
totuşi, cunoaşterea îi dă Poetului un reconfortant sentiment de siguranţă.

Universul fără margini e în degetul lui mic,
Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă,
Noaptea -adîncă-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;
Precum Atlas în vechime sprijinea ceriul pe umăr
Aşa el sprijină lumea si vecia într-un număr.
[SCRISOAREA I, 1881]

O! te văd, te-aud, te cuget, tînără şi dulce veste
Dintr-un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu alţi zei.
[“Venere si Madona” - 1870]

Sori se sting şi cad în caos mari sisteme planetare,
Dar a omului gîndire să le măsure e-n stare…
…………………………………………………….
Cît geniu, cîtă putere – într-o mînă de pămînt.
[Memento Mori - 1872]
Eminescu nu se multumeşte să exprime concepte abstracte doar în manieră
calitativă. El este conştient că drumul cunoaşterii trece prin modele:

Potrivim şirul de gînduri pe-o sistemă oarecare,
Măsurăm maşina lumei cu acea măsurătoare…
[La moartea lui Neamtu - 1870]
ajungînd inevitabil la numere (legile ce guvernează natura sunt cantitative)

Precum Atlas în vechime sprijinea ceriul pe umăr
Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr.
[SCRISOAREA I, 1881]
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După toate consideraţiile noastre prozaice despre Spaţiu, Timp, Univers,Scrisoarea I
ne oferă un adevărat REGAL, care le condensează pe TOATE într-o copleşitoare
revărsare de idei ce se transformă, sub pana sa, în metafore, cunoaştere si poezie.

.......................…………………………………………………….
Iar colo bătrînul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate,
Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate
Si de frig la piept şi-ncheie tremurînd halatul vechi,
Îşi înfundă gîtu-n guler şi bumbacul în urechi;
Uscăţiv aşa cum este, gîrbovit şi de nimic,
Universul fără margini e în degetul lui mic
Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă,
Noaptea -adîncă-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;
Precum Atlas în vechime sprijinea ceriul pe umăr
Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr.
Pe cînd luna străluceşte peste-a tomurilor bracuri,
Într-o clipă-l poartă gîndul îndărăt cu mii de veacuri,
La-nceput, pe cînd fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Pe cînd totul era lipsă de viată şi voinţă,
Cînd nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns…
Cînd pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.
Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă?
N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă,
Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază.
Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface,
Si în sine împăcată stăpînea eterna pace!..
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Dar deodat-un punct se mişcă…cel întîi si singur. Iată-l
Cum din chaos face mumă, iară el devine tatăl…
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii,
E stapînul fără margini peste marginile lumii…
De-atunci negura eternă se desface în fâşii,
De atunci răsare lumea, luna, soare si stihii…
De atunci şi pînă astăzi colonii de lumi pierdute
Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute
Si în roiuri luminoase izvorînd din infinit,
Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit.
Iar în lumea asta mare, noi copii ai lumii mici,
Facem pe pămîntul nostru muşuroaie de furnici;
Microscopice popoare, regi, oşteni şi învăţaţi
Ne succedem generaţii şi ne credem minunaţi;
Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsură cu cotul,
În acea nemărginire ne-nvîrtim uitînd cu totul
Cum că lumea asta-ntreagă e o clipă suspendată,
Că-ndărătu-i şi-nainte-i întuneric se arată.
Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze,
Mii de fire viorie ce cu raza încetează,
Astfel, într-a veciniciei noapte pururea adîncă,
Avem clipa, avem raza, care tot mai ţine încă…
Cum s-o stinge, totul piere, ca o umbră-n întuneric,
Căci e vis al nefiinţei universul cel himeric…
În prezent cugetătorul nu-şi opreşte a sa minte,
Ci-ntr-o clipă gîndu-l duce mii de veacuri înainte;
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Soarele, ce azi e mîndru, el îl vede trist si ros
Cum se-nchide ca o rană printre norii întunecoşi,
Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-azvîrl rebeli în spaţi
Ei, din frîiele luminii şi a soarelui scăpaţi;
Iar catapeteasma lumii în adînc s-au înnegrit,
Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit;
Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine vecinicie,
Căci nimic nu se întîmplă în întinderea pustie,
Si în noaptea nefiinţei totul cade, totul tace,
Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace…
……………………………………………
Unul e în toţi, tot astfel precum una e în toate,
………………………………………………
Ce-o să-i pese soartei oarbe ce vor ei sau ce gîndesc?…
Ca şi vîntu-n valuri trece peste traiul omenesc.
………………………………………………………
Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o sfarmi …orice-ai spune,
Peste toate o lopată de ţărînă se depune.
Mîna care-au dorit sceptrul universului şi gînduri
Ce-au cuprins tot universul încap bine-n patru scînduri…
………………………………………………………….
Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel,
Nu slăvindu-te pe tine…lustruindu-se pe el
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Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te aşteaptă.
……………………………………………….
Si pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii
Deopotrivă-i stăpîneşte raza ta şi geniul morţii!
[SCRISOAREA I - 1881]
Grandioasă construcţie!! - o Catedrală ridicată de un singur om- un Geniu!
Esenţa ultimă şi misterele Universului se suprapun, într-un halucinant tablou, cu cele
ale Creaţiei, şi din nou, prin contrast, insignifianţa fiinţei şi condiţiei umane.
Publicat la 1 februarie 1881 în "Convorbiri literare" , alchimia acestui poem a durat
10 ani începînd cu perioada vieneză, continuînd cu cea berlineză (în Ms. 2276B, la
Berlin, Poetul transcrie imnul vedic al Creaţiunii) şi terminînd cu cea autohtonă
(preponderent perioada ieşeană). Stiinţă, filosofie, viaţă - sunt îndelung decantate în
laboratorul Poetului urmînd arcul gândirii şi trecerii sale. Chiar dacă am smuls blocuri
întregi din acest Poem el rămîne în picioare precum la Roma rezistă Colosseum,
deşi locuitorii săi au construit timp de peste 1000 de ani smulgând din cărămizile
sale.

Uscăţiv aşa cum este, gîrbovit şi de nimic,
Universul fără margini e în degetul lui mic
Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă,
Noaptea -adîncă-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;
Parcă avem în faţă imaginea marelui savant englez Stephen Hawking, contemporan
nouă, imobilizat într-un cărucior cu silueta sa fragilă şi delicată. Hawking predă
astrofizica la catedra ce a aparţinut cândva lui Newton la renumita Universitate
Cambridge. Profesorul Hawking ne-a dăruit minunatele sale lucrări atât de accesibile
încât au devenit ‘best-seller’-uri12. ”...dacă nu vom avansa în profunzime, vom
avansa în complexitate şi ne vom afla mereu în centrul unui orizont al
posibilităţilor care se lărgeşte”. Hawking sugerează că posibilităţile umane ar
putea sa fie limitate

Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă?
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N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă,
şi astfel cunoaşterea să avanseze “numai” pe orizontală conducând la graniţe mai
permeabile între diferitele domenii ale unei cunoaşteri interdisciplinare.
Sunt întrebări fundamentale al căror răspuns este crucial pentru înţelegerea chiar a
condiţiei umane: de unde venim şi încotro ne duce corabia în care, temporar, ne
aflăm? Dintotdeauna, în toate civilizaţiile, oamenii au privit Cerul încercând să-şi
explice imaginile şi fenomenele, legăturile dintre ele, ordinea acolo unde există,
haosul şi arbitrariul aşa cum au fost percepute de-a lungul timpului.
Spiritul Poetului s-a aplecat , nu se putea altfel!, şi asupra GENEZEI.

Dar deodat-un punct se mişcă…cel întîi si singur. Iată-l
Cum din chaos face mumă, iară el devine tatăl…
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii,
E stapînul fără margini peste marginile lumii…
De-atunci negura eternă se desface în fâşii,
De atunci răsare lumea, luna, soare şi stihii…
De atunci şi pînă astăzi colonii de lumi pierdute
Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute
Si în roiuri luminoase izvorînd din infinit,
Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit.
Cu o revărsare de metafore

strălucite şi savante

Poetul dizolvă instantaneu

antagonismul aparent dintre religie şi ştiinţă în privinţa teoriei Creaţiei.
O cantitate inimaginabilă de energie concentrată într-un volum foarte mic (poate cât
al unui atom) s-a aflat în mâna Creatorului. A deschis palma şi uriaşul “foc de artificii”
putea începe; expansiunea Universului începuse cu o Mare Explozie (“Big-Bang”)
(“Sa fie lumină! Si a fost lumină …şi a despărţit Dumnezeu lumina de
întuneric”13) împroşcînd spaţiul

cu energie, materie şi antimaterie. Dacă, de

exemplu, electronul şi antiparticula sa pozitronul (un electron cu sarcina opusă) se
contemplă unul pe altul în repaos se vor decide repede sa se anihileze generând
raze gamma(lumină!) cu o energie egală cu exact masa celor doi parteneri înmulţită
cu viteza luminii la pătrat , adică 1.02 MeV. Autorul acestui Studiu a putut să observe
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această interacţie în timpul unui experiment ce conducea la o reacţie nucleară la
Reactorul Bucuresti-Magurele. Reamintim aici principala consecinţă a ecuaţiei lui
Einstein (E = mc2): energia se transformă în materie , materia trece în energie.
Urmând argumentele lui Hawking si Weinberg14 se poate face o sinteză a evoluţiei
Universului de la Marea Explozie până în zilele noastre evidenţiind câteva etape
importante.
La momentul initial (t=0) ,al Big-Bangului,

“........pe cînd fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Pe cînd totul era lipsă de viaţă si voinţă,
Cînd nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns…
Cînd pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.
-------------------------------------------------------Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface,
Si în sine împăcată stăpînea eterna pace!..
exista, cum spuneam, un Univers infinit de mic şi infinit de dens ca materie şi
energie . Cele 4 câmpuri de forte: gravitaţionale, electromagnetice şi nucleare (tari si
slabe) erau unificate, iar fizicienii nu pot să dezvolte o teorie care să le descrie decât
luate separat. Si dacă ne reamintim faptul important că modelele fizicii se dovedesc
viabile când sunt în stare să facă predicţii asupra evoluţiei fenomenelor atunci putem
spune că la momentul iniţial, al Big-Bang-ului, aceste legi nu puteau prezice ce se va
întîmpla în viitor, cum va evolua “sistemul fizic”.

N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă
Numai Atotputernicul poate să ridice această singularitate.
Conform modelului propus de Hawking acesta e momentul la care începe Timpul şi
tot atunci are sens să definim Spaţiul şi nu înaine de momentul Big-Bangului;

Căci unde-ajunge nu-i hotar
Nici ochi spre a cunoaşte
Si vremea-ncearcă în zadar
Din goluri a se naşte

23

După prima secundă (t=1sec) s-au format protonii, neutronii şi electronii alcătuind
cărămizile din care sunt formaţi atomii. Vă amintiţi cum? – prin ciocnirea fotonilor
energia lor poate fi convertită în particule. Hawking gaseşte că temperatura a scăzut
de la fabuloasa cifră T=1032 K la 1010 K (10 miliarde de grade Kelvin şi cam tot
atâtea grade Celsius cu care suntem mai obişnuiti), dar tot foarte fierbinte a rămas.
După prima secundă Universul se răcise deja cu 22 ordine de mărime , un gradient
de temperatură uriaş cu care nu suntem obişnuiţi şi de care nu am mai auzit
vreodată.

Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr.
După alte 3 minute (t=3min.) de la Big-Bang când temperatura a mai coborât cu un
ordin de mărime (109 K, adică aprox. 1 miliard de grade Celsius - gradientul s-a
domolit -) protonii şi neutronii se puteau uni spre a forma nuclee, Hidrogenul şi Heliul
fiind predominante atunci ca şi acum.
După 300.000 ani (t=300.000ani) Universul, care s-a tot expandat în spaţiu se
răcise mult ajungând la 3000K temperatură la care electronii se pot lega de nuclee
pentru a forma atomi stabili (ca-n zilele noastre). Atâta vreme cât electronii erau
liberi ei produceau împrăştierea, prin ciocniri, a fotonilor de lumină formând

o

“ceaţă” groasă şi densă pe care lumina nu o putea penetra.

Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază.
Acum însă că aceştia au fost atraşi de nuclee pentru a forma atomi neutri “ceaţa s-a
ridicat” şi Universul a devenit transparent pentru radiaţie.

De-atunci negura eternă se desface în fâşii
DA!, avem un “semn” că lucrurile aşa s-au întîmplat . Aceasta a ajuns la noi “abia
acum” şi a putut fi detectată ca fond de radiaţie cosmică în domeniul microundelor
(lungimi de undă de ordinul cm).

Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre.
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Universul dilatîndu-se continuu, temperatura radiaţiei a tot scăzut ajungând la numai
3K adică numai trei grade deasupra lui Zero Absolut (0K = - 273C) temperatură la
care totul “îngheaţă”(nici elecronii nu se mai mişcă pe orbitele lor în jurul nucleelor).
Pentru această descoperire astronomii Arno Penzias si Robert Wilson au primit
Premiul Nobel în fizică în anul 1978, dar existenţa acestei radiaţii a fost prezisă
teoretic încă din anul 1940 de fizicianul George Gamow şi colaboratorii săi.
Acum ştim că acest fond de radiaţie foarte “liniştită” inundă Cerul nostru din toate
direcţiile ca un ecou îndepărtat a ceea ce s-a întîmplat

demuult, din “adîncul”

Timpului şi Spaţiului, la începuturi.

E un adînc asemene
Uitării celei oarbe.
În acest tablou atât de succint să mai adăugăm un reper: stelele si galaxiile au
început să se formeze la cca 1 miliard de ani după Big - Bang şi de atunci Universul
continuă să se dilate şi să se răcească.

De atunci răsare lumea, luna, soare şi stihii…
---------------------------------------------------Si în roiuri luminoase izvorînd din infinit,
Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit.
Ce poate fi, aici, “dor nemărginit”? “Cel-ce-Era, Cel-ce-Este si
Cel-ce-Vine, Atoţiitorul” cum spune Sfânta Scriptură?
De 15 miliarde de ani de la “Big-Bang”-ul iniţial Universul moare puţin câte puţin.
Aşa cum Supernovele (“bornele kilometrice” ale Universului) explodează şi mor sub
ochii noştri, tot aşa se întîmplă cu întregul Univers acum şi-n vesnicia ce va urma
pentru că totul a scăpat din “frîiele” forţelor de atracţie gravitaţionale, care n-au reuşit
să-l “îngheţe” într-o stare de echilibru:

….. planeţii toti îngheaţă şi s-azvîrl rebeli în spaţi
Ei, din frîiele luminii şi a soarelui scăpaţi;
O energie misterioasă şi nedetectabilă (“constanta cosmologică” a lui Einstein),
a fost pompată iniţial în “sistemul termodinamic” astfel că ea umple acum tot
Universul conducînd la expansiunea permanentă şi accelerată a acestuia. Galaxiile
(grupuri imense de stele ţinute împreună de forţele de atracţie ) se îndepărtează de
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noi şi se îndepărtează unele de altele. Cu puţină imaginaţie, dacă ne vom întoarce
pe Pămînt peste 100 milioane de ani Cerul va fi pustiu; numai noi (Galaxia noastră Calea Lactee) şi, poate, Andromeda(o Galaxie ce se mai poate vedea, încă, cu
ochiul liber) lîngă noi. Deschidem cartea, citim şi înţelegem:

Stelele-n cer
Deasupra mărilor
Ard depărtărilor
Pînă ce pier
Stelele-n Cer (1880-1881)

Iar catapeteasma lumii în adînc s-au înnegrit,
Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit;
[SCRISOAREA I - 1881]
Avem în faţă dovada unei gândiri lucide şi a unei intuiţii excepţionale, consecinţă
firească a cunoaşterii , şi nu pesimism maladiv cum greşit interpretează chiar un
mare cărturar şi eminescolog ca Petru Creţia ("….un suflet sfîşiat de o dezamăgire
fără leac"15).
De la haosul originar:

........pe cînd fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Pe cînd totul era lipsă de viaţă şi voinţă,
Cînd nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns…
la prezentul efemer:

.....lumea asta-ntreagă e o clipă suspendată
sfîrşind cu distrugerea :

Timpul mort si-ntinde trupul si devine vecinicie,
Căci nimic nu se întîmplă în întinderea pustie,
-------------------------------------------------------Si în noaptea nefiinţei totul cade, totul tace,
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văzută ca un nou început (o nouă stare de echilibru)

Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace…
Rotindu-ne ochii pe bolta Capelei Sixtine vom vedea cum Michelangelo conferă
fiinţei umane, cu alte mijloace, aceeaşi traiectorie si acelaşi destin cu cel al întregului
Univers relevat, metaforic, dar atît de sigur si incisiv de Eminescu.
În ipoteza menţinerii curburii pozitive(sferice), soarta Universului nostru pare a fi
pecetluită : el va sfârşi într-un “Big - Crunch” (Marea Implozie)

Căci e vis al nefiinţei universul cel himeric…
ajungând, contractîndu-se pe coordonatele spaţiu-timp, de unde a plecat adică în
acelaşi punct de singularitate cu o densitate infinită de materie şi energie şi care va
“înghiţi” atît Timpul cât si Spaţiul.

Din chaos, Doamne,-am apărut
Si m-aş întoarce-n chaos...
Si din repaos m-am născut,
Mi-e sete de repaos.
Dar până atunci aceeasi VOCE ne va spune să cioplim o nouă corabie în care se va
rândui , cu un nou legământ, “toată fiinţa vie din tot trupul care este pe Pămînt"
pentru că, nu-i aşa, Marele Cosmos conţine nenumărate alte Universuri.
(“Si-am văzut un cer nou şi un pământ nou; fiindcă cerul cel dintâi şi pământul
cel dintâi au trecut, iar marea nu mai este” spune Sf.Apostol Ioan în Apocalipsa).

Si noi simţim că suntem copii nimicniciei
Nefericiri zvîrlite în braţele veciei….
Preot si Filosof(1880)

Si pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii
Deopotrivă-i stăpîneşte raza ta si geniul morţii!
[SCRISOAREA I - 1881]
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Ca toţi marii gînditori ai lumii înzestraţi cu Har, Eminescu este apoteotic, întorcînduse la zorii Crestinismului:

Falnică-i pare legea Creării
Lumi ce de focuri în lumi înot,
Candeli aprinse lui Zebaot,
Ce ard topirei şi renvierei.
Dar mai puternic, mai naltă, mai dulce
Îi pare legea de a iubi,
Fără ea nu e de a trăi,
Fără ea omul ca stins se duce.
[Filosofia copilei , 1867]
Savanţii, care cercetează alte sisteme planetare în Galaxia noastră şi în afara ei cu
cele mai performante telescoape (“vînătorii de planete”) au găsit că acestea sunt
sfere uriaşe, de mărimea lui Jupiter al nostru, alcătuite din gaze (Hidrogen, Heliu,
Sodiu, Potasiu..) la temperaturi de peste 1000o C - “foc şi pară, Iadul!” –

(Lumi ce de focuri în lumi înot,)
Ideea reversibilităţii, a unui nou început (a “renvierei”) este din nou prezentă:

Candeli aprinse lui Zebaot,
Ce ard topirei si renvierei.
“Iahve Zebaot, Dumnezeul Israelului ....întregul pămînt este plin de măreţia Sa”
Cu acelaşi îndemn (adevăr fundamental dintotdeuna şi-n veci, al fiinţei şi vieţii
creştine) îşi încheie Sf. Apostol Pavel "Întîia Epistolă Către Corinteni":
"….Si acum rămîn aceste trei: credinţa, nădejdea şi iubirea; dar cea mai mare dintre
ele este iubirea".
Eminescu a scris aceste versuri la numai 17 ani.
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CONCLUZII.
- Acest studiu va rămîne deschis şi va trebui "updatat" şi extins. Ne propunem să
"scanăm" toată marea poezie universală,

care are atingere cu marile idei

cosmogonice(în înţelesul pe care Mircea Eliade îl dă acestui cuvînt) cu acelaşi
"microscop electronic" pentru o analiză cât mai acurată si pentru a afla cât de
aproape se află frontiera dintre poezie şi ştiinţă.
- Si fizicienii se află în mare impas fată în fată cu infinitul şi atunci, cei mai talentaţi,
recurg la versuri:
"Era un tînăr din Trinity,
Care a scos rădăcina pătrată din infinit.
Dar numărul de cifre
I-a dat fiori;
A lăsat matematica si a adoptat Divinitatea"
George Gamow, mare fizician american de origine ucrainiană, a meditat la paradoxul
fiinţei finite, care contemplă infinitatea.
-

Este evident că marile concepte ale fizicii "noi" (Timp, Spaţiu, Univers) "pluteau în
aer" încă înainte de Einstein, iar meritul lui Eminescu este acela că le-a intuit si
asimilat aşa de repede şi aşa de profund încît le-a transformat, "în timp real", în
poezie ( "citea cu o repeziciune uimitoare, nu vorbă cu vorbă, ci cuprinzînd cu
privirea fraze întregi"4). Aceasta este, în opinia noastră, o fereastră pe care
Eminescu o deschide larg către Universalitate poeziei şi culturii româneşti. Prin
ea respiră acelaşi aer cu Dante, Shakespeare, Goethe, …dacă nu cumva un
studiu aprofundat si argumentat îl poate face leaderul unui grup restrîns de mari
poeţi şi gînditori vizionari, adevarate enciclopedii ale cunoaşterii timpului lor.

-

Cu o sută de ani înaintea lui Eminescu fizica nu răspundea încă la întrebări
fundamentale despre natura luminii, timp, spaţiu, Univers, care abia apăreau
difuz în lucrările lui Newton si Huygens. Aşa se face că în lipsa unor modele
adecvate Faust – personajul legendar pe care l-a creat Goethe timp de peste 50
de ani, recurge la alchimie şi magie după ce studiase filosofia, dreptul, medicina
şi teologia.

“Dar nu putem să ştim nimic, văd bine!
Iar inima se face scrum în mine.
....................................................
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Iată de ce m-am consacrat magiei,
Ca spiritul prin gură şi putere
Să-mi reveleze-o parte din mistere!
Ca asudînd amar să nu mai fiu
Silit a spune ce nici eu nu ştiu;
În numai cateva zeci de ani ştiinţa avansase aşa de mult încât Eminescu proclama,
am spune entuziast, dacă nu am cunoşte natura determinantă a Poetului:
“Universul fără margini e în degetul lui mic,
Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă,
Noaptea -adîncă-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;”
-

Klaus Bachmann , cercetător german, redactor la revista GEO citează doi
cunoscuti poeţi americani pentru capacitatea lor de a reflecta, în metafore, la
“Universul fără sfârşit” 16:

R. Frost:
“Some say the world will end in fire/ “Unii spun că lumea se va sfârşi prin foc/
Some say in ice/ Alţii spun că prin îngheţ/
From what I have tasted of desire/ De-ar fi pe gustul meu/
I hold with those who favor fire”/. Eu ţin cu cei care preferă focul”/.
T.S.Eliot:
“ This is the way the world ends/ “Iar lumea se va sfârşi lin/
Not with a bang, but a whimper.” Nu cu un bang, ci c’un suspin”/.
Cât de infantile ne apar aceste versuri laolaltă cu gândirea care le zămisleşte atunci
când le comparăm cu soliditatea, rigoarea si înalţimea creaţiei eminesciene!?.
.- O metaforă inspirată ajută imaginaţia şi chiar o provoacă. Ea reuşeşte acolo unde
limbajul obişnuit , “corect” eşuează. Metafora la Eminescu reprezintă decantarea
supremă a cunoaşterii scurtcircuitînd demonstraţii laborioase, care apar însă în
Manuscrise dovedind seriozitatea, rigoarea şi acurateţea Poetului.
-Autorul nu-şi poate reprima întrebarea: cum a fost posibil? Si simplifică răspunsul:
un Geniu este un Geniu mai ales cînd se întrupează din spirit latin în solul fertil al
culturii germane17.
- “E poate singurul om pentru care ştiinţa şi arta s-au contopit prin mijloacele lor de a
exprima gândirea , aşa cum ele tind sa se contopească prin comuna lor nevoie de a
stabili continuitatea legilor naturale în împărăţia spiritului” spune marele istoric al
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artei Elie Faure18 despre Leonardo da Vinci. În aceeaşi familie de gânditori
universali se află şi Eminescu.
-Eminescu "integrează" concepte fundamentale ale stiinţelor naturii, filosofiei
şi religiilor. Cine se încumetă să le desluşească?
"Asta-i o teorie care-i greu de înţeles" răspunde Eminescu lui Pogor la Junimea cînd
a fost întrebat dacă Sărmanul Dionis visează sau e treaz. Foarte probabil ca această
replică ne-ar adresa-o si nouă, peste timp, punîndu-ne în faţă o mare şi continuă
provocare. Altminteri,

Nu e păcat
Ca să se lepede
Clipa cea repede
Ce ni s-a dat?

Postfaţă
Rezultatele cercetărilor cu pronunţat caracter experimental asupra anizotropiei
radiaţiei cosmice efectuate de doi fizicieni americani: John C. Mather si George F.
Smoot – laureaţi ai Premiului Nobel pentru fizică în anul 2006 – reprezintă cel mai
recent suport in sprijinul afirmaţiilor şi concluziilor prezentate în acest Studiu.

Experimentul de la Geneva va verifica multe ipoteze despre crearea si evoluţia
Universului, materie, energie, particule subatomice, etc. începând cu accelerarea
până aproape de viteza luminii a fasciculelor de protoni şi continuînd cu cele formate
din nuclee grele precum Pb si Au.
Poate că acest Studiu ar trebui să rămână deschis şi updatat pe parcursul celor
peste 20 de ani de experimente ce vor urma. Se vor acumula cunoştinţe, idei, vor
rezulta modele, dar nu vom uita şi ne vom întoarce, uimiţi, la creaţia si viziunea celui
mai mare gânditor, care s-a născut în acest colţ de Cosmos.
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