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Este  probabil  un  adev r  general  acela  c  în  istoriaă ă  
spiritualit ii,  cele mai remarcabile progrese se produc laăţ  
confluen a a dou  curente de gândire. Acestea îşi pot aveaţ ă  
originea în culturi, epoci sau tradi ii religioase diferite, darţ  
în  m sura  în  care  între  ele  se  stabileşte  un  contact,  neă  
putem aştepta la transform ri fascinante.ă

Werner Heisenberg
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Prefa  la prima edi ieţă ţ

Cu  cinci  ani  în  urm  am  tr it  o  experien  care  m-aă ă ţă  
determinat s  o apuc pe un anumit drum şi care a condusă  
la redactarea acestei lucr ri. M  aflam pe malul oceanuluiă ă  
într-o  dup -amiaz  ă ă de  var  târzie,  priveam  valurileă  
rostogolindu-se  şi-mi  ascultam  propria  respira ie  când,ţ  
deodat , am avut revela ia întregului meu univers angajată ţ  
într-un dans cosmic gigantic. Fiind fizician, ştiam c  nisipul,ă  
pietrele,  apa  şi  aerul  din  jurul  meu  sunt  formate  din 
molecule şi atomi în vibra ie, iar acestea la rândul lor dinţ  
particule  care  interac ioneaz  producând  sau  distrugândţ ă  
alte particule. Ştiam, de asemenea, c  atmosfera terestră ă 
este  permanent  bombardat  de  fascicule  de  „razeă  
cosmice”,  particule de mare energie care sufer  multipleă  
ciocniri.  Toate  acestea  îmi  erau  familiare  din  cercet rileă  
mele în fizica energiilor înalte, dar pân  în acel moment leă  
receptasem  numai  la  nivelul  graficelor,  diagramelor  şi 
teoriilor  fundamentate  Matematic.  Acolo,  pe  acea  plaj ,ă  
experien a mea trecut  se însufle iţ ă ţ , am „v zut” cascade deă  
energie rev rsându-se din spa iul  în care particulele erauă ţ  
create şi distruse ritmic; am „v zut” atomii elementelor şiă  
pe aceia ai propriului meu corp prinşi în dansul cosmic al 
energiei; i-am sim it ritmul şi i-am „auzit” muzica şi în acelţ  
moment  am  ştiut  c  acesta  era  Dansul  lui  Shiva,  zeulă  
dansatorilor, cel divinizat de hinduşi.

Am petrecut mul i ani des vârşindu-mi studiile de fizicţ ă ă 
şi am fost implicat al i câ iva ani în munca de cţ ţ ercetare. În 
acelaşi timp am ajuns s  m  interesez de mistica orientală ă ă 
şi s  constat asem n rile acesteia cu fizica modernă ă ă ă.  Mă 
fascinau mai  ales  enun urile  paradoxale  din  Zen care-miţ  
aminteau  de  paradoxurile  teoriei  cuantice.  La  început,  a 
face  leg tura  între  ele  era  un  exerci iu  pur  intelectuală ţ . 
Dep şirea pr pastiei  care  exista  între  gândirea ra ională ă ţ ă, 
analitic  şi experien a medita iei asupra adev rului mistic aă ţ ţ ă  
fost şi este, înc , foarte dificil  pentru mine.ă ă

La început am fost ajutat de „ierburile care dau putere”, 
cele care dau libertate gândului s  zboare; ele mi-au ar tată ă  



cum starea  de  clarviziune  se  instaleaz  de  la  sine,  f ră ă ă 
efort,  izvorând  din  adâncurile  conştiin eiţ .  Îmi  amintesc 
prima experien  de acest felţă . Venind dup  ani de exerci iuă ţ  
al gândirii  ra ionale, a fost atât de copleşitoare încât m-aţ  
f cut  s  izbucnesc  în  lacrimi  şi  s  încerc  apoi,  ca  şiă ă ă  
Castañeda, s  prind în cuvinte rev rsarea de impresii.ă ă

Mai târziu a venit experien a Dansului lui  Shiva. A fostţ  
urmat  de experien e similare care m-au ajutat treptat să ţ ă 
în eleg c  viziunea asupra lumii pe care o contureaz  fizicaţ ă ă  
modern  este  în  acord  cu  aceea  care  str bate  dină ă  
str vechea  în elepciune  orientală ţ ă.  De-a  lungul  anilor  am 
p strat  pe  hârtie  multe  observa ii  şi  am  scris  câtevaă ţ  
articole despre conexiunile pe care le descopeream până 
când mi-am rezumat experien a în aceast  carte.ţ ă

Cartea  se  adreseaz  cititorilor  interesa i  de  misticaă ţ  
oriental  şi care nu au neap rat cunoştin e de fizic .  Amă ă ţ ă  
încercat s  prezint principalele concepte şi teorii ale fiziciiă  
moderne  f r  s  fac  apel  la  formule  matematice  sau  laă ă ă  
limbajul  tehnic;  totuşi,  unele  paragrafe  pot  înc  s  pară ă ă 
cititorilor complet nefamiliariza i cu fizica, dificil de receptatţ  
la o prim  lectur . No iunile tehnice de care am fost nevoită ă ţ  
s  fac uz sunt bine definite acolo unde apar pentru primaă  
dat .ă

Sper, de asemenea, s  se afle printre cititorii acestei c r iă ă ţ  
şi  fizicieni  interesa i  de  epistemologie  şi  care  n-au  luatţ  
contact  înc  cu filosofiile  religioase  ale  Orientului.  Ei  voră  
constata c  mistica oriental  ofer  celor mai avansate teoriiă ă ă  
cadrul  filosofic  adecvat  în  ceea  ce  priveşte  con inutulţ  
lucr rii,  cititorul  ar  putea  acuza  o  lips  de  echilibru  înă ă  
tratarea gândirii ştiin ifice şi a celei mistice. Pe m sur  ceţ ă ă  
va  avansa  în  lectur  s-ar  putea  s  constate  progrese  înă ă  
în elegerea aspectelor ştiin ifice, dar nu şi a celor legate deţ ţ  
mistica  oriental .  Fenomenul  e  inevitabil  de  vreme  ceă  
experien a mistic  este, mai presus de toate, o experienţ ă ţă 
ce  nu  se  poate  înv a  din  c r i.  Se  poate  ajunge  la  oăţ ă ţ  
receptare  mai  profund  a  tradi iei  mistice  numai  luândă ţ  
decizia de a ne implica activ în ea. Nu pot decât s  sper că ă 



aceast  carte  v  va  demonstra  c  nu  ave i  decât  deă ă ă ţ  
câştigat dintr-o asemenea experien .ţă

În  timpul  redact rii  acestei  lucr ri,  propria  meaă ă  
în elegere  a  modului  de  gândire  oriental  s-a  aprofundatţ . 
Pentru aceasta sunt profund recunosc tor lui Phiroz Mehtaă  
care mi-a relevat multiple aspecte ale misticii indiene şi lui 
Liu Hsiu Chi, maestrul meu Thai Chi care m-a ini iat în taţ ois
m.

Mi-ar fi imposibil s  amintesc numele tuturor acelora careă  
– oameni de ştiinţă,  artişti, studen i, prieteni  ţ – m-au ajutat 
prin conversa ii stimulative s -mi formulez ideileţ ă .  Datorez, 
totuşi, mul umiri speciale lui Graham ţ Alexander, Jonathan A
shmore, Stratford Caldecott, Lyn Gambles, Sonia Newby, Ra
y Rivers,  Joel  Scherk, George Sudarshan  şi,  nu în ultimul 
rând, lui Ryan Thomas.

În sfârşit,  sunt profund îndatorat doamnei Pauly Bauer-
Yunhof din Viena pentru generosul s u sprijin financiar deă  
care am beneficiat atunci când aveam mai mult  nevoie.ă

Fritjof Capra
Londra, decembrie 1974

Aceast  carte a fost publicat  într-o prim  edi ie în urmă ă ă ţ ă 
cu 7 ani şi a fost rezultatul unei experien e tr ite, aşa cumţ ă  
s-a ar tat în prefa , cu 10 ani în urm . Mi se pare, deci,ă ţă ă  
necesar  s  adresez  cititorilor  acestei  noi  edi ii  câtevaă ţ  
cuvinte  despre  ceea  ce  s-a  petrecut  în  aceşti  ani  –  cu 
cartea, cu lumea ştiin ific  şi cu mine.ţ ă

Când  am  descoperit  leg turile  dintre  concep iileă ţ  
fizicienilor  şi  cele  ale  misticilor  la  care  se  f cuser  dejaă ă  
aluzii f r  a fi îns  niciodat  cu adev rat explorate, am avută ă ă ă ă  
impresia  c  nu  fac  altceva  decât  s  dezv lui  adev ruriă ă ă ă  
banale,  şi  uneori,  în  timp ce scriam cartea,  mi  se p reaă  
chiar  c  e  scris  mai  curând  prin  mine  decât  de  mine.ă ă  
Evenimentele  care  au  urmat  mi-au  confirmat 
presentimentele.  Cartea  a  fost  primit  cu  entuziasm  înă  
Marea  Britanie  şi  în  Statele  Unite.  Deşi  a  beneficiat  de 
publicitate  minim ,  s-a  vorbit  mult  despre  ea  şi  acum eă  
reeditat  în zeci de edi ii în toat  lumea.ă ţ ă



Reac ia lumii ştiin ifice a fost, aşa cum era de aşteptat,ţ ţ  
mai re inut ; dar şi aici creşte interesul pentru implica iileţ ă ţ  
filosofice  ale  ştiin ei  secolului  al  XX-lea.  Refuzul  unoraţ  
dintre  oamenii  de  ştiin  de  a  accepta  asem n rileţă ă ă  
profunde dintre  conceptele  lor  şi  acelea ale  misticilor  nu 
surprinde deloc, de vreme ce – afirma ieţ  valabil  cel pu ină ţ  
pentru Occident – mistica a fost în mod eronat asociat  cuă  
misterul,  ambiguitatea  şi  cu  atitudinea  antiştiin ific .  Dinţ ă  
fericire  lucrurile  se  schimb  ast zi.  Cum  de  gândireaă ă  
oriental  a  început  s  se  intereseze  un  num r  tot  maiă ă ă  
însemnat  de  oameni,  iar  medita ia  nu  mai  e  privit  cuţ ă  
suspiciune sau ridiculizat ,  mistica  începe s  fie  luat  înă ă ă  
serios de comunitatea ştiin ific .ţ ă

Succesul  c r ii  a  avut  un puternic  impact  asupra vie iiă ţ ţ  
mele. În ultimii ani am c l torit mult, am inut conferin eă ă ţ ţ  
care au fost audiate de profesionişti şi nepro- fesionişti şi 
am discutat  despre implica iile  „noii  fizici”  cu oameni  deţ  
toate  profesiile.  Aceste  discu ii  m-au  ajutat  enorm  sţ ă 
în eleg contextul cultural în care se înscrie marele interesţ  
fa  de  mistica  oriental ,  interes  care  a  început  s  seţă ă ă  
manifeste  în  Occident  în  ultimele  decenii.  Acum  privesc 
acest interes ca pe o component  a mult  mai complexeiă  
tendin e  de  a  contracara  dezechilibrul  specific  culturiiţ  
noastre, un dezechilibru care se manifest  în modul nostruă  
de gândire, în sentimente, în sistemul nostru de valori, în 
structurile sociale şi politice. Conceptele de yin şi yang mi 
se  par  potrivite  pentru  a  descrie  dezechilibrul  cultural. 
Cultura  noastr  a  favorizat  în  mod  constant  valorile  şiă  
atitudinile  yang  –  masculine  şi  Ie-a  neglijat  pe  cele 
complementare  yin  –  feminine.  Am  promovat  afirmarea 
individului  în  defavoarea  integr rii,  analiza  în  defavoareaă  
sintezei,  ra iunea  în  defavoarea  intui iei,  ştiin a  înţ ţ ţ  
defavoarea  religiei,  competi ia  în  defavoarea  cooper rii,ţ ă  
expansiunea  în  defavoarea  conserv rii  ş.a.în.d.  Această ă 
dezvoltare unilateral  a atins acum un stadiu alarmant, oă  
criz  la nivel social, ecologic, moral şi spiritual.ă

Cu  toate  acestea,  suntem  martorii  începutului  unei 
evolu ii  extraordinare ce pare s  ilustreze dictonul chinezţ ă  



care  spune c  „atunci  când yang a  atins  apogeul,  el  seă  
retrage pentru a face loc lui ying”. Anii ’60-’70 au generat 
mişc ri  sociale  care  converg  toate  în  aceeaşi  direc ie.ă ţ  
Preocuparea crescând  pentru ecologie,  interesul  fa  deă ţă  
mistic ,  afirmarea  mişc riă ă lor  feministe  şi  redescoperirea 
medicinei  tradi ionale  sunt toate manifest ri  ale aceleiaşiţ ă  
tendin e  de  evolu ie.  Toate  urm resc  s  contrabalansezeţ ţ ă ă  
supra-accentuarea  valorilor  şi  atitudinilor  ra ionale,ţ  
masculine  şi  s  restabileasc  echilibrul  între  aspecteleă ă  
feminine şi masculine ale naturii umane. Astfel, conştiin aţ  
armoniei dintre viziunea datorat  fizicii moderne şi viziuneaă  
misticii orientale asupra lumii ne apare ca parte integrantă 
a unei profunde transform ri culturale ce conduce la un nouă  
mod  de  a  concepe  a  realitatea,  care  va  determina 
restructurarea  sistemului  nostru  de  gândire,  de  valori  şi 
percep ii. În cea de-a doua carte a mea,  ţ La R scruceă , am 
explorat  variatele  aspecte  şi  implica ii  ale  acesteiţ  
transform ri culturale.ă

Faptul c  actualele schimb ri în sistemul nostru de valoriă ă  
vor afecta multe dintre disciplinele ştiin ifice ar putea s -iţ ă  
surprind  pe aceia care cred într-o ştiin  obiectiv , ce seă ţă ă  
sustrage sistemului de valori. Dar aceasta este una din cele 
mai  importante  implica ii  ale  noii  fizici.  Contribu ia  luiţ ţ  
Heisenberg la teoria cuantic , pe care o prezint pe larg înă  
cuprinsul acestei c r i, atest  clar faptul c  idealul clasic deă ţ ă ă  
obiectivitate ştiin ific  nu mai poate fi men inut şi c  fizicaţ ă ţ ă  
modern  demoleaz  mitul ştiin eiă ă ţ  aflate în afara valorilor. 
Obiectele  supuse  observa iilor  oamenilor  de  ştiin  suntţ ţă  
corelate cu schemele lor de gândire. Deşi cele mai multe 
dintre rezultatele cercet rilor lor nu mai depind de sistemulă  
de valori adoptat de respectivii cercet tori, cadrul mai largă  
în care se desf şoar  activitatea ştiin ific  ă ă ţ ă nu va exclude va
lorile. Astfel, oamenii de ştiin  nu sunt r spunz tori pentruţă ă ă  
studiile lor doar din punct de vedere intelectual, ci şi moral.

Din  aceast  perspectiv  conexiunea  dintre  fizic  şiă ă ă  
mistic  nu  e  numai  foarte  interesant ,  dar  şi  foarteă ă  
important .  Ea  arat  c  rezultatele  ştiin ei  moderne  auă ă ă ţ  
deschis  dou  cai  care  ne  pot  conduce  –  pentru  a  neă  



exprima în termeni extremi – spre Budha sau spre Bomb  şiă  
r mâne la latitudinea fiec rui  om de ştiin  s  decid  ceă ă ţă ă ă  
cale va urma. Mi se pare c  într-o epoc  în care jum tateă ă ă  
din  num rul  de cercet tori  şi  ingineri  lucreaz  în  scopuriă ă ă  
militare,  irosind  un  imens  poten ial  de  creativitate  înţ  
realizarea de noi şi din ce în ce mai sofisticate mijloace de 
distrugere, importan a c ii lui Budha, „calea sufletului”, n-ţ ă
ar putea fi supralicitat .ă

Prezenta  edi ie  a  fost  actualizat  prin  includerea  celorţ ă  
mai recente rezultate din fizica subatomic . Am modificată  
anumite pasaje şi am ad ugat un capitol final intitulat Nouaă  
fizic  revizuit ,  în  care sunt  expuse în  detaliu  ideile  celeă ă  
mai  importante  desprinse  din  ultimele  cercet ri.  A  fostă  
îmbucur tor  pentru  mine  s  constat  c  niciuna  nuă ă ă  
invalideaz  afirma iile  mele  de  acum  7  ani.  Şi,  de  fapt,ă ţ  
multe  din  aceste  rezultate  erau  anticipate  în  edi iaţ  
original . Toate acestea au confirmat convingerea care m-aă  
determinat  s  scriu  cartea  şi  anume  c  temele  careă ă  
orchestreaz  studiul  meu  comparativ  vor  fi  mai  curândă  
reluate decât invalidate în cercet rile viitoare.ă

Mai  mult,  tezele  mele  sunt  confirmate  şi  accentuate, 
deoarece  paralela  cu  mistica  oriental  nu  apare  doar  înă  
fizic , ci şi în biologie, psihologie şi în alte ştiin e. Studiindă ţ  
rela ia  fizicii  cu  alte  ştiin e,  am  constatat  c  teoriaţ ţ ă  
sistemelor  ofer  cadrul  care  permite  extindereaă  
conceptelor  specifice  fizicii  la  alte  domenii.  Explorarea 
conceptelor  teoriei  sistemelor  aplicat  în  medicin ,ă ă  
biologie, psihologie şi în ştiin ele sociale, explorare pe careţ  
am încercat-o în cartea mea, La R scruce, mi-aă  demonstrat 
c  aceast  abordare  eviden iaz  în  mod  deosebită ă ţ ă  
conexiunea  dintre  fizica  modern  şi  mistica  oriental .  Înă ă  
plus, instrumentul pe care teoria sistemelor îl ofer  studiiloră  
biologice  şi  psihologice  permite  stabilirea  altor  rela ii  cuţ  
gândireat mistic , ce nu mai au leg tur  cu fizica. Aceleaă ă ă  
abordate în cea de-a doua lucrare a mea se refer  la liberă  
arbitru, via  şi moarte, natura vie ii, mental, conştiin  şiţă ţ ţă  
evolu ie. Armonia dintre aceste concepte, aşa cum este eaţ  
exprimat  în limbajul teoriei sistemelor, constituie dovadaă  



c  filosofia tradi iei mistice sau „filosofia peren ” reprezintă ţ ă ă 
cadrul  epistemologic  cel  mai  adecvat  pentru  teoriile 
ştiin ifice moderne.ţ

Fritjof Capra
Berkeley, iunie 1982

1 Fizica modern  ă – calea sufletului?

O cale nu este decât o cale şi nu este un afront nici faţă 
de tine, nici fa  de al ii s  o p r seşti dac  inima ta î i cereţă ţ ă ă ă ă ţ  
s  o  faci…  Priveşte  fiecare  cale  de  aproape  şi  în  modă  
deliberat  încearc-o  ori  de câte ori  crezi  c  este necesar.ă  
Apoi  întreab -te  pe  tine,  dar  numai  pe  tine  însu i…  areă ţ  
aceast  cale  un  suflet?  Dac  r spunsul  este  afirmativ,ă ă ă  
atunci calea este bun ; dac  este negativ, atunci ea esteă ă  
inutil .ă

Carlos Castañeda. Înv turile lui ăţă Don Juan

Fizica  modern  a  avut  o  influen  profund  asupraă ţă ă  
cvasitotalit ii  aspectelor  societ iiăţ ăţ  umane.  Ea  a  devenit 
baza  ştiin elor  naturii,  iar  combina ia  dintre  ştiin  şiţ ţ ţă  
tehnic  a  modificat  fundamental  condi iile  de  via  peă ţ ţă  
planeta  noastr  atât  în  sens  benefic,  cât  şi  în  sensă  
distructiv. Ast zi se poate cu greu vorbi despre o industrieă  
care  s  nu  fac  uz  de  rezultatele  cercet rilor  din  fizicaă ă ă  
atomic ,  iar  influen a  pe  care  aceasta  a  avut-o  asupraă ţ  
structurii  politice  a  lumii  prin  intermediul  armei  atomice 
este  binecunoscut .  Dar  influen a  fizicii  moderne  mergeă ţ  
dincolo  de  tehnologie.  Ea  se  extinde  asupra  gândirii  şi 
culturii  conducând  la  o  revizuire  a  concep iei  noastreţ  
despre Univers şi despre leg tura noastr  cu el. Explorareaă ă  
lumii atomice şi subatomice în secolul al XX-lea a relevat 
limit ri  neaşteptate  ale  ideilor  noastre  şi  a  necesitat  oă  
revizuire  radical  a  multora  dintre  concepteleă  
fundamentale. Pentru exemplificare, conceptul de materie 
în  fizica  subatomic  este  total  diferit  de  conceptulă  
tradi ional  de  materie  din  fizica  clasic .  Observa ia  esteţ ă ţ  



valabil  şi pentru concepte ca spa iuă ţ , timp, cauz  şi efect.ă  
Acestea  au  o  importan  esen ial  în  concep ia  noţă ţ ă ţ astră 
despre  lume  şi  odat  cu  transformarea  lor  radical ,ă ă  
întreaga  noastr  viziune  asupra  lumii  înconjur toare  aă ă  
început s  se schimbe.ă

Aceste  schimb ri  produse  de  fizica  modern  au  fostă ă  
comentate pe larg de fizicieni şi filosofi în ultimele decenii, 
dar foarte rar s-a f cut observa ia c  ele par s  conducă ţ ă ă ă 
într-o  direc ie  şi  spre  o  viziune  extrem  de  apropiateţ  
concep iei  mistice  orientale.  Conceptele  fizicii  moderneţ  
demonstreaz  adesea  existen a  unui  paralelismă ţ  
surprinz tor cu ideile exprimate de filosofiile religioase dină  
Orientul  îndep rtat.  Deşi  acest  paralelism nu  a  fost  încă ă 
analizat pe larg, el a fost pus în eviden  de câ iva dintreţă ţ  
marii fizicieni ai secolului atunci când, în timpul turneelor 
de conferin e în India, China şi Japonia, au venit în contactţ  
cu  culturile  orientale.  Urm toarele  trei  citate  servesc  caă  
exemple în acest sens:

No iunile  generale  despre  cunoaştere…  ilustrate  prinţ  
descoperirile  din  fizica  atomic  nu  ne  sunt  completă  
necunoscute  sau  noi.  Ele  au  un  trecut  chiar  în  cultura 
noastr ,  iar  în  folosofiile  hinduist  şi  budist  un  rol  maiă ă ă  
important şi un loc central. Ceea ce vom descoperi noi nu  
va  fi  decât  o  exemplificare,  o  încurajare  şi  o  rafinare  a  
vechii în elepciuni.ţ

(Julius Robert Oppenheimer)
Pentru a trasa o paralel  la lec ia teoriei atomice trebuieă ţ  

s  ne întoarcem la acele probleme epistemologice cu careă  
gânditori  ca  Budha  şi  Lao  Tse  se  confruntaser  înă  
încercarea  de  a  armoniza  pozi ia  noastr  de  actori-ţ ă
spectatori în marea dram  a existen eiă ţ .

(Niels Bohr)
Cea mai important  contribu ie la fizica teoretic  venită ţ ă ă  

din Japonia dup  al doilea r zboiă ă  mondial st  în indicareaă  
unei  anumite  rela ii  între  ideile  filosofice  ale  Orientuluiţ  
îndep rtat şi substan a filosofic  a teoriei cuantice.ă ţ ă

(Werner Heisenberg)



Scopul acestei c r i constă ţ ă în explorarea rela iilor dintreţ  
concep iile  fizicii  moderne;  ţ și ideile  fundamentale  ale 
tradi iilor  filosofice şi  religioase din Extremul Orient.  Vomţ  
vedea cum cele dou  fundamente ale fizicii secolului al XX-ă
lea, teoria cuantic  şi teoria relativit ii, ne oblig  s  privimă ăţ ă ă  
lumea  într-o  manier  foarte  apropiat  de  aceea  aă ă  
hinduşilor,  budiştilor  şi  taoiştilor  şi  cum  similitudinile 
acestea  devin  şi  mai  pronun ate  când  se  analizeazţ ă 
încerc rile recente de a combina cele dou  teorii pentru aă ă  
putea  descrie  fenomenele  din  lumea  submicroscopic ,ă  
propriet ile şi interac iile particulelor subatomice din careăţ ţ  
se  constituie  materia.  În  acest  domeniu  paralelele  între 
fizica  modern  şi  mistica  oriental  au  un  impact  şi  maiă ă  
puternic şi, vom întâlni adesea afirma ii pe care nu vom ştiţ  
cui s  le atribuim – fizicienilor sau misticilor orientali.ă

Când m  refer la „mistica oriental ” m  refer la filosofiileă ă ă  
religioase ale hinduismului,  budismului şi taoismului.  Deşi 
acestea comprim  un num r mare de discipline spiritualeă ă  
subtil  corelate,  caracteristicile  de  baz  ale  viziunilor  loră  
asupra  lumii  sunt  aceleaşi.  Concep ia  în  discu ie  nu  seţ ţ  
limiteaz  la  culturile  orientale,  ea  se  reg seşte  într-oă ă  
anumit  m sur  în  toate  filosofiile  mistice.  De  aceea,ă ă ă  
argumenta ia  acestei  c r i  ar  putea  fi  desemnat  maiţ ă ţ ă  
general  spunând  c  fizica  modern  ne  conduce  spre  oă ă  
concep ie  despre  lume  care  este  foarte  apropiat  deţ ă  
viziunile  misticilor  tuturor  timpurilor  şi  tradi iilor.  Tradi iaţ ţ  
mistic  este prezent  în toate religiile şi elemente misticeă ă  
pot  fi  g site  la  multe  din  şcolile  filosofice  occidentale.ă  
Asem n ri  cu  fizica  modern  nu  apar  numai  în  Vedeleă ă ă  
hinduiste, în I Ching sau în Sutrele budiste, ci şi în scrierile 
lui  Heraclit,  în  Sufismul  lui  Ibn  Arabi  sau  în  înv turileăţă  
vr jitorului  yaqui  Don  Juan.  Dă ifieren a  dintre  misticaţ  
oriental  şi  cea  occidental  const  în  faptul  c  şcolileă ă ă ă  
mistice au jucat întotdeauna un rol marginal în Vest, în timp 
ce  în  Est  ele  au  constituit  curentul  religios  şi  filosofic 
principal.  De  aceea,  în  continuare  m  voi  referi  pentruă  
simplitate  la  „viziunea  oriental  asupra  lumii”  şi  numaiă  
ocazional voi men iona ţ alte surse.



Dac  fizica  de ast zi  determinaă ă  un  mod esen ialţ mente 
mistic de a concepe lumea, ea nu face decât s  se întoarc ,ă ă  
într-un  fel,  în  urm  cu  2500  de  ani.  Este  interesant  deă  
urm rit evolu ia în spiral  a ştiin ei occidentale, începândă ţ ă ţ  
de la filosofia mistic  a grecilor, crescând şi afirmându-seă  
prin dezvoltarea tehnicii  ra ionamentului  şi  dep rtându-seţ ă  
astfel tot mai mult de originile sale mistice pentru a elabora 
o concep ie asupra lumii ce contrasteaz  puternic cu aceeaţ ă  
a  Orientului  îndep rtat.  În  stadiul  s u  actual,  ştiin aă ă ţ  
Occidentului  dep şeşte  îns  aceast  concep ie  şi  seă ă ă ţ  
întoarce la cele ale vechilor greci şi ale filosofiilor orientale. 
De aceast  dat , îns , nu se mai bazeaz  doar pe intui ie,ă ă ă ă ţ  
ci şi pe experimente sofisticate şi de înalt  precizie, pe ună  
formalism matematic riguros şi bine închegat.

Originile fizicii,  ca ale tuturor ştiin elor Occidentului,  seţ  
afl  în prima perioad  a filosofiei grecilor – secolul al Vl-leaă ă  
î.Hr.  — într-o cultur  în care ştiin a,  filosofia  şi  religia nuă ţ  
erau separate. Filosofii apar inând şcolii din Milet nu operauţ  
asemenea distinc ii. Scopul lor era s  g seasc  esen a sauţ ă ă ă ţ  
adev rul  tuturor  lucrurilor,  pe care îl  numeau physis.  Dină  
acest cuvânt grecesc deriv  termenul „fizic ” şi la începută ă  
el desemna efortul de c utare a esen ei lucrurilor.ă ţ

Dar acesta este în acelaşi timp elul suprem al tuturorţ  
misticilor  şi  filosofia  şcolii  din  Milet  avea  un  pronun atţ  
caracter  mistic.  Adep ii  ei  aveau  s  fie  numi i  de  c treţ ă ţ ă  
urmaşi  „hilozoi i”  sau  „cei  care  cred  c  natura  esteţ ă  
însufle it ” pentru c  nu f ceau distinc ie între ceea ce esteţ ă ă ă ţ  
însufle it şi ceea ce nu este însufle it, între spirit şi materie.ţ ţ  
Nici  nu desemnau materia printr-un termen specific,  c ciă  
vedeau  în  toate  formele  de  existen  manifest ri  aleţă ă  
physis-ului d ruite cu via  şi  spiritualitate.  Astfel,  Thalesă ţă  
declara  c  toate  lucrurile  sunt  îndumnezeite,  iară  
Anaximandru vedea Universul ca pe un organism animat de 
„pneuma”,  respira ia  cosmic ,  aşa  dup  cum organismulţ ă ă  
uman este men inut în via  prin respira ia aeţ ţă ţ rului.

Concep ia  monadic  şi  organic  a  filosofilor  şcolii  dinţ ă ă  
Milet  era  foarte  apropiat  de  aceea  datorat  filosofieiă ă  
indiene  şi  chineze  antice;  asem n rile  care  ies  la  iveală ă ă 



când se compar  viziunile misticilor orientali cu concep iaă ţ  
filosofic  a  lui  Heraclit  din  Efes  sunt  şi  mahputemice.ă  
Heraclit  credea  într-o  schimbare  perpetu  a  lumii,  într-oă  
„devenire” etern . Pentru el existen a static  este iluzie iară ţ ă  
principiul  universal  este focul,  un simbol pentru curgerea 
continu  şi  permanenta  schimbare  a  lumii.  Heraclită  
consider  c  toate  aceste  schimb ri  îşi  au  izvor  în  joculă ă ă  
dinamic,  ciclic  al  contrariilor  care  formeaz  o  unitate.ă  
Aceast  entitate  unic ,  ce  con ine  şi  transcende  for eleă ă ţ ţ  
contrare, el o numeşte Logos.

Divizarea acestei unit i a început cu şcoala eleat  care aăţ ă  
statuat  un Principiu  Divin  aflat  deasupra  tuturor  zeilor  şi 
oamenilor.  La început acest principiu a fost  identificat cu 
unitatea Universului, dar mai târziu a fost privit ca o zeitate 
definit  şi  inteligent  care  conduce  lumea.  Aşa  a  luată ă  
naştere un curent filosofic care a condus în cele din urm  laă  
separarea  spiritului  de  materie,  la  dihotomia  devenită 
caracteristic  gândirii occidentale.ă

Un  pas  important  în  aceast  direc ie  a  fost  f cut  deă ţ ă  
Parmenide a c rui concep ie se afl  în opozi ie cu concep iaă ţ ă ţ ţ  
lui  Heraclit.  Principiul  s u  de  baz ,  Fiin a,  este  unic  şiă ă ţ  
indivizibil. El consider  transformarea imposibil  şi sus ineă ă ţ  
c  schimb rile  pe  care  le  percepem nu sunt  decât  iluziiă ă  
datorate  sim urilor.  Conceptul  s u  de  substanţ ă ţă 
indestructibil  condensat  în forme cu propriet i diferite aă ă ăţ  
devenit  unul  din  conceptele  fundamentale  ale  gândirii 
occidentale.

În  secolul  al  V-lea  î.Hr.  filosofii  greci  au  încercat  să 
dep şeasc  contradic ia  dintre  viziunile  lui  Parmenide  şiă ă ţ  
Heraclit.  În  dorin a  de  a  concilia  Fiin a  imuabil  a  luiţ ţ ă  
Parmenide cu Eterna Devenire a lui Heraclit, ei au admis că 
Fiin a se manifest  în forme imuabile ale c ror combina ieţ ă ă ţ  
şi separare genereaz  transformarea. Aceasta a condus laă  
conceptul  de  atom  ca  unitate  indivizibil  a  materiei,ă  
concept care şi-a g sit expresia cea mai clar  în filosofia luiă ă  
Leucip şi Democrit. Filosofii atomişti greci delimiteaz  fermă  
spiritul de materie şi consider  c  materia este format  dină ă ă  
atomi – cele mai mici „c r mizi” constituente. Atomii suntă ă  



particule complet pasive care se deplaseaz  în vid. Cauzaă  
mişc rii lor nu este explicat , dar este adesea asociat  unoră ă ă  
for e externe de origine spiritual , fundamental diferit  deţ ă ă  
materie, în secolele urm toare aceast  imagine a devenită ă  
elementul  esen ial  al  gândirii  occidentale,  al  dihotomieiţ  
spirit-materie, corp-suflet.

Pe m sur  ce se prefigura ideea diviz rii  spirit-materie,ă ă ă  
filosofii  şi-au  concentrat  aten ia  mai  curând  asupraţ  
spiritului  decât  asupra  materiei,  asupra  sufletului  şi 
problemelor  eticii.  Acestea  sunt  problemele  care  au 
preocupat filosofia Occidentului timp de peste dou  mii deă  
ani dup  epoca de maxim  înflorire a culturii antice greceştiă ă  
(secolele al V-lea şi al IV-lea Î.Hr.). Sistemul filosofic antic a 
fost  sintetizat  de  Aristotel,  care  a  creat  sistemul  ce  va 
constitui cadrul concep iei occidentale asupra lumii pentruţ  
mai mult de dou  milenii. Dar Aristotel însuşi considera că ă 
problematica  ce  priveşte  spiritul  şi  contemplarea 
perfec iunii  divine  este  mult  mai  important  decâtţ ă  
investigarea  lumii  materiale.  Motivul  care  a  f cut  caă  
modelul  aristotelic  al  Universului  s  r mân  neschimbată ă ă  
atâta timp rezid  chiar în aceast  lips  de interes fa  deă ă ă ţă  
lumea material  şi  în  adeziunea Bisericii  Creştine  care aă  
sus inut doctrina aristotelian  de-a lungul Evului Mediu.ţ ă

Progresul ştiin ei occidentale a trebuit s  aştepte pân  înţ ă ă  
epoca Renaşterii când oamenii au început s  se eliberezeă  
de  influen a  lui  Aristotel  şi  a  Bisericii  şi  s  îşi  exprimeţ ă  
interesul fa  de natur . În a doua jum tate a secolului alţă ă ă  
XV-lea studiul naturii  a fost abordat pentru prima oar  înă  
mod  ştiin ific  şi  ideile  speculative  au  început  s  fieţ ă  
verificate prin experien . Cum paralel creştea şi interesulţă  
fa  de matematic ,  s-a ajuns în final la formularea unorţă ă  
teorii  ştiin ifice  riguroase  bazate  pe  experiment  şiţ  
exprimate în limbaj matematic. Galileo Galilei a fost primul 
care a combinat cunoaşterea empiric  cu matematica şi, deă  
aceea, este considerat p rintele ştiin ei moderne.ă ţ

Naşterea ştiin ei moderne a fost precedat  şi înso it  deţ ă ţ ă  
o  dezvoltare  a  gândirii  filosofice  care  a  condus  la 
formularea dualismului extrem spirit-materie. Ea a ap rută  



în secolul al XVII-lea în filosofia lui Rene Descartes, a c ruiă  
concep ie despre Univers se bazeaz  pe absoluta divizareţ ă  
în dou  lumi independente: aceea a spiritului (res cogitans)ă  
şi aceea a materiei  (res extensa). Diviziunea cartezian  aă  
permis  oamenilor  de  ştiin  s  trateze  materia  ca  fiindţă ă  
„moart ” şi complet separat  de ă ă observator şi s  privească ă 
lumea  material  ca  pe  o  mul ime  de  obiecte  diferiteă ţ  
asamblate pentru a forma o maşin rie  ă imens . Concep iaă ţ  
mecanicist  care constituie fundamentul fizicii clasice a fostă  
elaborat  şi  sus inut  de  Newton.  Începând  din  a  douaă ţ ă  
jum tate a secolului al XVII-lea şi pă ân  la sfă ârşitul secolului 
al  XlX-lea,  modelul  newtonian  a  dominat  gândirea 
ştiin ific : în paralel, imaginea unui Dumnezeu omnipotentţ ă  
care  impune  legea  sa  divin .  Legile  fundamentale  aleă  
naturii c utate de oamenii de ştiin  erau acceptate ca legiă ţă  
ale lui Dumnezeu, invariabile şi eterne, c rora lumea li seă  
supune.

Filosofia  lui  Descartes  nu  a  constituit  numai  suportul 
pentru  dezvoltarea  fizicii  clasice,  ci  a  avut  şi  o  influenţă 
uriaş  asupra gândirii occidentale pân  în epoca modern .ă ă ă  
Dictonul  Cogito  ergo sum –  „Gândesc,  deci  exist” 
(Descartes) i-a determinat pe occidentali s  identifice fiin aă ţ  
cu  ra iunea,  în  loc  s  o  identifice  cu  întregul  organic.ţ ă  
Consecin  a diviziunii carteziene, cei mai mul i indivizi seţă ţ  
consider  eu-ri izolate în propriile lor trupuri. Spiritul esteă  
separat  de  corp  şi  are  sarcina  de  a-l  controla;  astfel  ia 
naştere  conflictul  aparent  dintre  voin  şi  instinct,  dintreţă  
voluntar  şi  involuntar.  Individul  este  descompus  într-un 
num r  de  compartimente  responsabile  de  talent,ă  
sentimente, credin , ra iune etc. Şi angajate în nesfârşiteţă ţ  
conflicte care genereaz  confuzie şi frustrare.ă

Aceast  fragmentare  interioar  oglindeşte  viziuneaă ă  
noastr  asupra lumii „exterioare”, o lume v zut  de noi caă ă ă  
o  multitudine  de  obiecte  şi  fenomene  separate.  Mediul 
natural  este  compus  din  p r i  separate  pe  care  leă ţ  
exploateaz  diverse  grupuri  de  interese.  Convingerea  că ă 
toate  aceste  frac iuni  care  ne  alc tuiesc  pe  noi  înşine,ţ ă  
mediul  înconjur tor  şi  societatea,  sunt  perfectă  



independente, se afl  la originea crizei sociale, ecologice şiă  
culturale. Ea ne-a îndep rtat de natur  şi de noi înşine; aă ă  
produs o reparti ie ţ injust  aă

resurselor naturale, conducând la dezordini economice şi 
politice,  la creşterea violen ei,  poluarea mediului-cadru înţ  
care via a a devenit fizic şi psihic nes n toas .ţ ă ă ă

Astfel,  diviziunea cartezian  şi  viziunea mecanicist  auă ă  
f cut  deopotriv  servicii  şi  deservicii.  Ele au avut  succesă ă  
deplin  în  dezvoltarea  fizicii  şi  tehnologiei  clasice,  dar  şi 
multe  consecin e  d un toare  pentru  civiliza ia  noastr .ţ ă ă ţ ă  
Fascinant  cum  ştiin a  secolului  al  XX-lea,  care  îşi  areţ  
r d cinile în separarea cartezian  şi în modelul mecanicistă ă ă  
şi a c rei dezvoltare a fost posibil  tocmai datorit  acestoră ă ă  
concep ii,  dep şeşte  acum  aceast  fragmentare  şi  seţ ă ă  
întoarce la ideea de unitate exprimat  demult în filosofiaă  
greceasc  şi în mistica oriental .ă ă

Prin  contrast  cu  viziunea  occidental  mecanicist ,ă ă  
concep ia  oriental  este  „organic ”.  Pentru  misticiiţ ă ă  
Orientului, toate lucrurile şi toate evenimentele percepute 
de sim uri  sunt  intercorelate  şi  nu  exist ,  de fapt,  decâtţ ă  
manifest ri,  aspecte  diferite  ale  aceleiaşi  realit i  ultime.ă ăţ  
Tendin a noastr  de a fragmenta lumea perceptibil  şi de aţ ă ă  
ne gândi pe noi înşine ca ego-uri izolate în aceast  lumeă  
este considerat  o iluzie n scut  de mentalul nostru mereuă ă ă  
înclinat  spre  evaluare  şi  clasificare.  Filosofia  budist  oă  
numeşte avidya (ignoran ) şi consider  c  ea este o stareţă ă ă  
de perturbare a mentalului, stare ce trebuie dep şit :ă ă

Perturbarea mentalului produce multiplicitate, pacea sufl
etului readuce unitatea.

Deşi  între  numeroasele  şcoli  mistice  orientale  există 
diferen e în privin a unor detalii, toate sunt de acord asupraţ ţ  
ideii  de  unitate  a  lumii,  idee  fundamental  pentruă  
înv turile  lor.  elul  suprem al  tuturor  adep ilor  –  fie  căţă Ţ ţ ă 
sunt  hinduişti,  budişti  sau  taoişti  –  este  de  a  ajunge  la 
conştiin a unit ii şi a interdependen elor dintre fenomene,ţ ăţ ţ  
de  a  transcende  conceptul  de  eu  separat  şi  de  a  se 
identifica  cu  realitatea  ultim .  Faza  suprem  a  acesteiă ă  
conştiin e – cunoscut  ca „iluminare” – nu se constituie într-ţ ă



un simplu act intelectual, ci reprezint  o experien  în careă ţă  
este implicat  întreaga fiin ,  o experien  esen ialmenteă ţă ţă ţ  
religioas .  De  aceea,  filosofia  oriental  este  în  cea  maiă ă  
mare m sur  o filosofie mistic .ă ă ă

Din punctul de vedere al orientalului diviziunea realit iiăţ  
în  obiecte  separate  nu  are  caracter  fundamental,  toate 
fragmentele  acestei  realit i  aflându-se  într-o  continu  şiăţ ă  
„fluid ”  transformare.  Lumea,  în  viziunea Orientului,  esteă  
intrinsec  dinamic ,  tr s turile  ei  fiină ă ă d timpul  şi 
transformarea.  Cosmosul  este  o  realitate  unică 
inseparabil ,  în mişcare veşnic , o realitate vie, organic ,ă ă ă  
spiritual  şi material  în acelaşi ă ă timp.

Cum  mişcarea  şi  transformarea  sunt  propriet iăţ  
fundamentale  ale  fenomenelor,  for ele  care  producţ  
mişcarea nu se afl  în afara acestora, ca la filosofii clasiciă  
greci,  ci  reprezint  aspecte intrinseci  materiei.  Tot astfel,ă  
imaginea  despre  Divinitate  a  orientului  nu  este  aceea  a 
unui rege care conduce lumea de undeva de deasupra ei, ci 
a unui principiu care controleaz  totul dinl untru:ă ă

Cel care, locuind în toate lucrurile
Este altul decât lucrurile,
Pe care lucrurile nu-l ştiu,
C ruia ele îi sunt trup,ă
Care rânduieşte dinl untru! Lucrurilor,ă
Acesta este şinele t u, rânduitorul l untric,ă ă
Nemuritorul.
Capitolele urm toare vor ar ta c  elementele de baz  aleă ă ă ă  

modului oriental de a concepe lumea sunt în acelaşi timp şi 
elementele de baz  ale viziunii pe care o configureaz  fizicaă ă  
modern .  Ele  vor  s  arate  c  gândirea  oriental  şi,  maiă ă ă ă  
general,  abordarea  mistic ,  ofer  un  fundament  solid  şiă ă  
relevant  din  punct  de  vedere  filosofic  teoriilor  ştiin ificeţ  
contemporane;  o  concep ie  despre  lume  în  careţ  
descoperirile ştiin ifice se pot afla în perfect  armonie cuţ ă  
idealul  de  spiritualitate  şi  credin ele  religioase.ţ  
Coordonatele principale ale acestei concep ii sunt unitateaţ  
şi  intercorelarea  fenomenelor  şi  natura  esen ialmenteţ  
dinamic  a  Universului.  Cu  cât  p trundem mai  adânc  înă ă  



lumea submicroscopic , cu atât mai clar devine faptul că ă 
fizicienii, ca şi misticii din Orient, au ajuns s  vad  lumea caă ă  
un  sistem  de  componente  inseparabile,  în  continuă 
interac ie şi mişcare, observatorul f când parte integrantţ ă ă 
din acest sistem.

Concep ia  organic ,  „ecologic ”,  desprins  din  filosofíaţ ă ă ă  
oriental  este, f r  îndoial , motivul care a f cut ca această ă ă ă ă ă 
filosofie s  capete o imens  popularitate ă ă în Vest, mai ales în 
rândul  tinerilor.  Mul i  v d  în  cultura  occidental  încţ ă ă ă 
dominat  de  modelul  mecanicist,  fragmentar,  cauzaă  
alien rii individului şi astfel, mul i s-au îndreptat spre c ileă ţ ă  
de eliberare oferite de mistica oriental . Este interesant şi,ă  
probabil, deloc surprinz tor, faptul c  cei atraşi de misticaă ă  
oriental , cei care consult  I Ching şi practic  yoga sau alteă ă ă  
forme de medita ie, au în general o atitudine puternic anti-ţ
ştiin ific . Ei sunt tenta i s  vad  ştiin a în general şi fizica,ţ ă ţ ă ă ţ  
în  particular,  ca  pe  o  disciplin  limitat ,  care  împiedică ă ă 
dezvoltarea  imagina iei  şi  este  responsabil  de  tot  r ulţ ă ă  
produs de tehnologia modern .ă

Aceast  carte îşi propune s  amelioreze imaginea ştiin eiă ă ţ  
demonstrând  c  exist  o  perfect  armonie  întreă ă ă  
în elepciunea Orientului şi ştiin a Occidentului. Ea doreşteţ ţ  
s  arate  cititorului  c  fizica  modern  merge  dincolo  deă ă ă  
tehnologie, c  drumul s u ă ă – sau Taofizica – poate fi un drum 
spiritual, o cale spre cunoaştere şi spre împlinire.

2 A cunoaște, a vedea
Din Nefiin  poart -mi paşii spre Fiin , Din bezn  poart -ţă ă ţă ă ă

mi  paşii  spre  lumin ,  Din  moarte  poart -mi  paşii  spreă ă  
nemurire!

(Brihad-Aranyaka Upanishad)

Înainte de a începe s  explor m paralelele dintre fizicaă ă  
modern  şi  mistica  oriental  va  trebui  s  r spundem  laă ă ă ă  
întrebarea:  cum  se  poate  compara  o  ştiin  exactţă ă 
exprimat  în limbajul sofisticat al matematicii de ast zi cuă ă  
disciplinele  spirituale  care  se  bazeaz  în  special  peă  



medita ie şi care insist  asupra faptului c  experien a lor nuţ ă ă ţ  
poate fi comunicat  verbal?ă

Ceea ce vrem s  compar m sunt  afirma iile  f cute  deă ă ţ ă  
oamenii  de  ştiin  şi  de  filosofii  mistici  în  leg tur  cuţă ă ă  
modurile lor specifice de a cunoaşte lumea. Pentru a stabili 
cadrul acestei compara ii este necesar s  ne întreb m maiţ ă ă  
întâi la ce fel de „cunoaştere” ne referim; oare c lug rulă ă  
budist  din  Angkor  Wat  sau Kyoto  se  gândeşte  la  acelaşi 
lucru când vorbeşte despre „cunoaştere” ca şi fizicianul de 
la Oxford sau Berkeley? În al doilea rând, ce fel de afirma iiţ  
vom compara? Ce anume vom selecta din multitudinea de 
date experimentale, ecua ii  şi teorii,  pe de o parte şi dinţ  
scrierile religioase, miturile antice şi tratatele filosofice, pe 
de alt  parte? Acest capitol  îşi  propune s  clarifice  două ă ă 
probleme:  natura  cunoaşterii  şi  limbajul  în  care  ea  este 
exprimat .ă

De-a lungul timpului s-a statuat faptul c  mentalul umană  
este  capabil  de  a  realiza  dou  forme  de  cunoaştereă  
desemnate  prin  tradi ie  drept  cunoaştere  ra ional  şiţ ţ ă  
cunoaştere  intuitiv  şi  care  au  fost  asociate  cu  ştiin a,ă ţ  
respectiv  religia.  În  Vest  cunoaşterea  intuitiv ,  religioasă ă 
este  adesea  desconsiderat  în  favoarea  cunoaşteriiă  
ra ionale, ştiin ifice, în timp ce în Orient atitudinea este, înţ ţ  
general, opus . Urm toarele dou  afirma ii f cute de două ă ă ţ ă ă 
personalit i din Vest şi din Orient sunt emblematice pentruăţ  
atitudinile  respective.  Filosofului  grec  Socrate  i  se 
datoreaz  celebra  maxim  „ă ă Ştiu  c  nu  ştiu  nimică ”,  iar 
chinezului  Lao Tse nu mai pu in celebra „ţ A şti  s  nu ştiiă  
este  cel  mai  bine”,  în  Orient  importan a  acordat  celorţ ă  
dou  forme de cunoaştere reiese din numele care li  s-auă  
dat.  În  Upanishade,  de  exemplu,  se  vorbeşte  despre  o 
cunoaştere  superioar  şi  o  cunoaştere  inferioar  şi  seă ă  
asociaz  cunoaşterea inferioar  cu diversele ştiin e, iar ceaă ă ţ  
superioar  conştiin ei  religioase.  Budiştii  vorbesc  despreă ţ  
cunoaştere  absolut  şi  relativ  sau  despre  „adev ră ă ă  
condi ional” şi „adev r absolut”. Pe de alt  parte, filosofiaţ ă ă  
chinez  accentueaz  complementaritatea intui ie-ra iune şiă ă ţ ţ  
o reprezint  prin perechea arhetipal  yin-yang care se află ă ă 



la  baza  sistemului  filosofic  chinez.  Au luat  astfel  naştere 
curente  filosofice  complementare  –  taoismul  şi 
confucianismul – care au abordat fiecare câte una din cele 
dou  c i de cunoaştere.ă ă

Cunoaşterea  ra ional  deriv  din  experien ,  dinţ ă ă ţă  
percep ia obiectelor şi fenomenelor care formeaz  mediulţ ă  
înconjur tor. Ea apar ine zonei intelectului ale c rui func iiă ţ ă ţ  
sunt  discriminarea,  divizarea,  compararea,  evaluarea  şi 
clasificarea.  Astfel,  se  creeaz  o  lume  a  distinc iilor,  aă ţ  
contrariilor care nu pot exista decât una în rela ie cu alta;ţ  
de aceea, budiştii numesc aceast  cunoaştere „relativ ”.ă ă

Capacitatea  de  a  abstractiza  este  o  tr s tură ă ă 
fundamental  a  acestei  forme  de  cunoaştere,  deoareceă  
compararea şi clasificarea unei variet i imense de forme,ăţ  
structuri şi fenomene implic  necesitatea de a selecta doară  
propriet ile  semnificative.  Noi construim astfel  o hart  aăţ ă  
realit ii  în  care  lucrurile  sunt  reduse  la  calit ile  lorăţ ăţ  
remarcabile. Cunoaşterea ra ional  se constituie, deci, într-ţ ă
un sistem de concepte abstracte şi simboluri caracterizate 
printr-o structur  liniar ,  secven ial ,  tipic  pentru modulă ă ţ ă ă  
nostru  de  a  gândi  şi  pentru  limbajul  nostru.  În  aproape 
toate limbile, aceast  structur  liniar  devine explicit  prină ă ă ă  
utilizarea  alfabetului  care  permite  comunicarea 
experien elor noastre în forma unor lungi şiruri deţ  litere.

Dar  natura  este  infinit  şiă  variat ,  un  spa iuă ţ  
multidimensional în care nu exist  linii drepte şi nici formeă  
perfect  regulate,  în  care  fenomenele  nu  se  petrec 
secven ial;  o  lume  în  care  –  dup  cum  ne  spune  fizicaţ ă  
modern  –  pân  şi  vidul  este  curbat.  Este  evident  că ă ă 
sistemul  nostru  abstract  de  «gândire  conceptual  nu  vaă  
putea  niciodat  s  descrie  sau  s  în eleag  completă ă ă ţ ă  
realitatea.  Când  gândim  despre  lume  ne  confrunt m  cuă  
aceeaşi  problem  cu  care  se  confrunt  cartograful  careă ă  
încearc  s  acopere  suprafa a  P mântului  cu  o  serie  deă ă ţ ă  
h r i plane. Nu ne putem aştepta decât la o reprezentareă ţ  
aproximativ  a realit ii  printr-o asemenea procedur ,  deă ăţ ă  
aceea cunoaşterea ra ional  este limitat .ţ ă ă



Zona cunoaşterii ra ionale este, aşadar, zona ştiin ei careţ ţ  
m soar  şi cuantific , analizeaz  şi clasific . Limit rile uneiă ă ă ă ă ă  
asemenea  forme  de  cunoaştere  au  devenit  evidente  în 
zilele noastre, în special în fizica modern  care ne-a înv at,ă ăţ  
prin cuvintele lui Werner Heisenberg, c  „ă orice no iune sauţ  
concept, oricât de clare ar fi, au numai un domeniu limitat 
de aplicabilitate” 1.

Pentru  cei  mai  mul i  dintre  noi  este  dificil  s  fimţ ă  
permanent  conştien i  de  limit rile  şi  relativitateaţ ă  
cunoaşterii  conceptuale. Datorit  faptului c  ne este multă ă  
mai uşor s  cuprindem cu mintea reprezentarea realit iiă ăţ  
decât realitatea îns şi, tindem s  le confund m pe acesteaă ă ă  
dou  şi  s  lu m  conceptele  şi  simbolurile  noastre  dreptă ă ă  
realitate. Unul dintre elurile principale ale misticii orientaleţ  
este acela de a elimina aceast  confuzie. Budiştii Zen spună  
c  degetul este necesar c  s  arate spre lun , dar odată ă ă ă ă 
luna  g sit  nu  trebuie  s  ne  mai  sinchisim  de  deget;ă ă ă  
în eleptul taoist Chuang Tse spune:ţ

“Ca s  prinzi peşte ai nevoie de plas ; dar odat  prinsă ă ă  
peştele, plasele sunt uitate; ca s  prinzi iepuri trebuie să ă  
întinzi  capcane;  dar  odată prinşi  iepurii,  capcanele  sunt 
uitate.  Este  nevoie  de  cuvinte  ca  s  exprimi  ideile,  dară  
odat  ideile în elese, trebuie s  ui i cuvinteleă ţ ă ţ ” în Occident, 
semiologul  Alfred  Korzybski  a  exphmat aceeaşi  idee prin 
enun ul devenit celebru „ţ Harta nu este totuna cu teritoriul.”

Misticii orientali sunt preocupa i de experien a direct  aţ ţ ă  
realit ii,  care transcende atât intelectul,  cât şi  percep iaăţ ţ  
senzorial . În cuvintelă e Upanishadelor:

Ceea  ce  este  neauzit,  de  neatins,  f r  form  şiă ă ă  
netrec tor,ă

F r  gust, neschimb tor, f r  miros, ă ă ă ă ă
F r  început şi f r  sfârşit, deasupra a toate – ă ă ă ă
Percepându-L, nu mai eşti supus mor ii.ţ  
Cunoaşterea  provenit  din  aceast  experien  esteă ă ţă  

numit  de c tre budişti „cunoaştere absolut ” pentru c  nuă ă ă ă  
are la  baz  discrimin ri,  abstrac ii,  clasific ri  –  relative şiă ă ţ ă  
aproximative, dup  cum am v zut deja. Ea este – aşa neă ă  
spun  budiştii  –  experien a  directa  a  acelui  „ceva”ţ  



nediferen iat, nedivizat şi nedeterminat. În elegerea totalţ ţ ă 
a  acestui  „ceva”  nu  constituie  doar  miezul  doctrinelor 
mistice  orientale,  ci  este  comun  tuturor  formeloră  
experien ei mistice.ţ

Filosofii  mistici  orientali  insist  în  mod  repetat  asupraă  
faptului  c  realitatea  ultim  nu  constituie  obiect  ală ă  
ra ionamentului sau al cunoaşterii bazate pe demonstra ie.ţ ţ  
Ea nu poate fi descris  în cuvinte, c ci se afl  dincolo deă ă ă  
limitele  sim urilor  şi  ale  intelectului  din  care  derivţ ă 
cuvintele şi  conceptele noastre.  Despre ea,  Upanishadele 
ne spun: 

“Acolo ochiul nu vede.  Mintea nu p trunde şi cuvinteleă  
nu ştiu s-o spun . Nu putem şti, nu putem în elege. Cum ară ţ  
putea cineva s  ne înve eă ţ .” 

Lao  Tse,  care  numeşte  aceast  realitate  Tao,  faceă  
aceeaşi afirma ie în deschiderea operei sale Tao Te Ching.ţ  
„Tao care poate fi rostit nu este eternul Tao.” Faptul – pe 
care-l  eviden iaz  parcurgerea  oric ror  publica ii  –  cţ ă ă ţ ă 
omenirea  nu  a  devenit  cu  mult  mai  în eleapt  în  ultimiiţ ă  
dou  mii  de  ani,  în  ciuda  dezvolt rii  prodigioase  aă ă  
cunoaşterii  ra ionale,  constituie  o  dovad  a  imposibilit iiţ ă ăţ  
de  a  comunica prin  intermediul  limbajului,  cunoaşterea 
absolut . C ci, aşa cum spune Chuang Tse, „ă ă De s-ar putea 
povesti, fiecare i-ar fi povestit fratelui s u.ă ” 5

Cunoaşterea  absolut  este,  aşadar,  o  experien  aă ţă  
realit ii  în  întregime non-intelecăţ tual ,  experien  care seă ţă  
naşte dintr-o stare deosebit  a conştiin ei, numit  stare deă ţ ă  
„medita ie” sau stare mistic .  C  o asemenea stare esteţ ă ă  
posibil  nu este un fapt certificat doar de numeroşii misticiă  
din  Orient  şi  Occident,  ci  şi  de  cercet rile  psihologice.ă  
William James spunea:

Starea treaz  a conştiin ei noastre, conştiin a ra ional ,ă ţ ţ ţ ă  
cum o numim, este numai una din st rile conştiin ei, printreă ţ  
altele, numeroase şi diferite de aceasta.6

Deşi domeniul de interes al fizicienilor este constituit în 
principal  de  cunoaşterea  ra ional ,  iar  pentru  mistici,  deţ ă  
cunoaşterea  intuitiv ,  ambele  forme  de  cunoaştere  suntă  
abordate şi de unii şi de al ii.  Faptul devine evident dacţ ă 



vom c uta  s  vedem cum este  cunoscut  lumea şi  cumă ă ă  
este exprimat  cunoaşterea în fizic , pe de o parte, şi înă ă  
mistica oriental , pe de alt  parte.ă ă

În  fizic  se  accede  la  cunoaştere  prin  cercetareaă  
ştiin ific ,  proces  care  comport  trei  faze.  Primul  stadiuţ ă ă  
const  în acumularea de date experimentale cu privire laă  
fenomenul  investigat.  În  stadiul  al  doilea,  datele 
experimentale sunt corelate cu simboluri matematice şi se 
elaboreaz  o  schem  matematic  ce  interconectează ă ă ă 
aceste simboluri  în mod riguros.  O asemenea schem  seă  
numeşte model matematic sau, dac  este foarte complex ,ă ă  
teorie.  Pe  baza  teoriei  se  fac  adesea  predic ii  asupraţ  
rezultatelor  unor  experimente  viitoare,  experimente  ce 
urmeaz  a fi efectuate spre a valida teoria. În momentul înă  
care  a  elaborat  un  model  matematic  pe  care  ştie  s -lă  
foloseasc  pentru  a  face  predic ii,  fizicianul  poate  fiă ţ  
satisf cut. Dar dac  va dori s  vorbeasc  despre rezultateleă ă ă ă  
ob inute unor persoane neavizate, va trebui s  formulezeţ ă  
un model verbal care s  descrie modelul matematic. Pentruă  
fizicianul însuşi, formularea în limbaj comun a teoriei sale 
va  constitui  un  criteriu  pentru  evaluarea  gradului  de 
în elegere a fenomenului.ţ

Desigur,  în  realitate  aceste  trei  stadii  nu  sunt  net 
separate şi  nu sunt  abordate în  mod necesar în  această 
ordine. Un fizician poate fi condus spre un anume model de 
convingerile sale filosofice de care nu se va rupe, poate, 
nici dac  dovezile experimentale l-ar obliga s  le renege. Elă ă  
va încerca – şi aceasta se întâmpl , de fapt, chiar foarte desă  
– s  îşi modifice teoria astfel încât ea s  reziste cu succes laă ă  
noi  experimente.  Dar  dac  în  continuare  experien a  vaă ţ  
contrazice modelul s u, va fi nevoit s  renun e la el.ă ă ţ

Acest  mod  de  abordare,  în  care  teoria  are  la  bază 
experimentul,  este  cunoscut  sub  numele  de  metodă 
ştiin ific  şi  vom vedea  ţ ă c  are contrapondere  în  filosofíaă  
oriental .  Din  aceast  perspectiv ,  filosofía  greac  aă ă ă ă  
procedat diferit.  Deşi  grecii  aveau idei  ingenioase despre 
natur ,  care  adesea  se  apropie  foarte  mult  de  modeleleă  
elaborate  de  ştiin a  modern ,  marea  deosebire  st  înţ ă ă  



caracterul  empiric  al  ştiin ei,  caracter  cu  totul  str inţ ă  
filosofiei  greceşti.  Grecii  îşi  elaborau  modelele  prin 
deduc ie,  pornind  de  la  câteva  axiome  şi  principiiţ  
fundamentale şi nu prin induc ie, pornind de la observa ii.ţ ţ  
Pe de alt  parte îns , este clar c  ra ionamentul deductiv ală ă ă ţ  
grecilor reprezint  un instrument esen ial în faza a doua aă ţ  
cercet rii  ştiin ifice,  în  faza  de  construire  a  modeluluiă ţ  
matematic riguros, deci are importan  deosebit  în ştiin .ţă ă ţă

Cunoaşterea ra ional  constituie, este drept, componentaţ ă  
major  a cercet rii, dar nu este totul. Ea ar fi inutil  dacă ă ă ă 
nu  ar  fi  completat  de  intui ia  care  ofer  oamenilor  deă ţ ă  
ştiin  revela ii şi care este r spunz toare de creativitate.ţă ţ ă ă  
Revela iile apar brusc şi nu atunci când cercet torul  esteţ ă  
aplecat asupra ecua iilor la care lucreaz , ci atunci când seţ ă  
relaxeaz  în cad , sau printr-o plimbare în p dure, pe plaj ,ă ă ă ă  
etc.  În  cursul  unor  asemenea  perioade  de  relaxare  care 
urmeaz  unor  activit i  intelectuale  de  maximă ăţ ă 
concentrare,  intui ia  pare  s  preia  sarcina  intelectului,ţ ă  
producând idei care clarific  problema şi constituie deliciulă  
muncii de cercetare.

Dar  descoperirile  f cute  pe  cale  intuitiv  nu  au  nicioă ă  
valoare  dac  nu  pot  fi  formulate  în  limbaj  matematic  şiă  
înso ite  de  o  interpretare  dat  în  limbaj  curent.ţ ă  
Abstractizarea este crucial . Ea presupune, dup  cum amă ă  
ar tată  anterior,  un sistem de  concepte şi simboluri  ce se 
constituie  într-o  hart  a  realit ii.  Aceast  hart  con ineă ăţ ă ă ţ  
numai câteva aspecte caracteristice ale realit ii;  nu ştimăţ  
exact care sunt acestea, c ci configurarea h r ii a începută ă ţ  
s  se fac  gradat şi f r  analiz  critic  înc  din copil rie.ă ă ă ă ă ă ă ă  
Termenii limbajului nostru nu sunt clar defini i. Ei cómportáţ  
mai multe semnifica ii, multe dintre ele trecând doar vag înţ  
zona  conştiin ei,  p strându-se  mai  mult  în  zonaţ ă  
subconştientului la auzul unui cuvânt.

Lipsa de precizie, caracterul ambiguu al limbajului nostru 
sunt  extrem  de  adecvate  poeticii,  care  opereaz  cuă  
asocia iile  şi  terminologia  percepute  la  nivelulţ  
subconştientului. Ştiin a, în schimb, are nevoie de defini iiţ ţ  
clare  şi  de  asocia ii  lipsite  de  ambiguitate;  eaţ  



abstractizeaz  limbajul  limitând  semnifica ia  cuvintelor  şiă ţ  
standardizându-i structura în concordan  cu regulile logicii.ţă  
Abstractizarea cea mai înalt  are loc în cadrul matematicii,ă  
unde cuvintele sunt înlocuite cu simboluri şi unde opera iaţ  
de  corelare  a  simbolurilor  este  definit  în  mod  riguros.ă  
Astfel,  oamenii  de  ştiin  pot  condensa  o  cantitate  deţă  
informa ie pentru exprimarea c reia ar avea nevoie de maiţ ă  
multe pagini de text, într-o singur  ecua ie, adic  într-un şiră ţ ă  
de simboluri.

Opinia c  matematica n-ar fi decât un limbaj abstract şiă  
extrem de  comprimat  nu  este  unanim  împ rt şit .  Mul iă ă ă ţ  
matematicieni  sus in  c  matematica  nu  este  numai  unţ ă  
limbaj  potrivit  pentru a descrie natura,  ci  limbajul  naturii 
îns şi. Cel care a afirmat pentru prima dat  acest lucru aă ă  
fost Pitagora, în faimosul enun  „ţ Lucrurile sunt numere”; el 
a dezvoltat  o mistic  a numerelor.  Filosofía  pitagoreic  aă ă  
introdus  ra ionamentul  în  domeniul  religiei,  un  mod  deţ  
abordare  pe  care  Bertrand  Russell  îl  consider  decisivă  
pentru dezvoltarea teologiei occidentale.

Combinarea matematicii  cu teologia,  care a început cu 
Pitagora,  a  caracterizat  filosofía  religioas  în  antichitateaă  
greac , în Evul Mediu şi în epoca modern  pân  ă ă ă la Kant… L
a Platón, Sf.  Augustin, Toma d’Aquino, Descartes, Spinoza 
şi Leibniz exist  un amestec de mistic  şi ra ionament, deă ă ţ  
aspira ie moral  şi admira ieţ ă ţ  ra ional  a tot ceea ce esteţ ă  
atemporal, amestec care vine de la Pitagora şi care distinge 
teologia intelectualizant  a Europei de mistica pur  a Asieiă ă .7

„Mistica  pur  a  Asiei”  n-ar  fi  adoptat,  f r  îndoial ,ă ă ă ă  
concep ia matematic  a lui Pitagora. În viziunea oriental ,ţ ă ă  
matematica, cu toat  structura sa bine definit , este privită ă ă 
ca  o  component  a  h r ii  noastre  conceptuale  şi  nu  caă ă ţ  
esen  a  realit ii  înseşi.  Realitatea,  aşa  cum  este  eaţă ăţ  
experimentat  de  mistic,  este  complet  nedeterminat  şiă ă  
nediferen iat .ţ ă

Metoda ştiin ific  de abstractizare este foarte puternic  şiţ ă ă  
foarte eficient , dar avem de pl tit un pre  pentru ea. Peă ă ţ  
m sur  ce ne definim mai precis sistemul de concepte, peă ă  
m sur  ce  facem  conexiuni  din  ce  în  ce  mai  riguroase,ă ă  



acest  sistem  se  îndep rteaz  tot  mai  mult  de  realitate.ă ă  
F când din nou apel la analogia lui Korzybski dintre hart  şiă ă  
teritoriu,  am  putea  spune  c  datorit  impreciziei  şiă ă  
ambiguit ii  sale  intrinseci,  limbajul  comun  este  o  hartăţ ă 
destul  de  flexibil  ca  s  poat  urm ri  într-o  oarecareă ă ă ă  
m sur  suprafa a  curb  a  teritoriului.  Cu  cât  devine  maiă ă ţ ă  
riguros,  cu  atât  flexibilitatea  sa  scade,  astfel  încât,  cu 
limbajul  matematic,  ajungem  într-un  punct  în  care 
leg turile  cu  realitatea  sunt  atât  de  slabe,  încât  rela iaă ţ  
dintre simboluri şi experien a noastr  senzorial  înceteazţ ă ă ă 
s  mai  fie  evident .  De  aceea  apare  necesitatea  de  aă ă  
al tura  modelelor  matematice  şi  teoriilor  ştiin ificeă ţ  
interpret ri  verbale,  f când  din  nou  apel  la  concepteă ă  
în elese în mod intuitiv, deci ambigue.ţ

Este  important  s  realiz m  diferen a  dintre  modelulă ă ţ  
matematic  şi  interpretarea  sa  discursiv .  Primul  esteă  
riguros şi consistent, dar este alc tuit din simboluri care nuă  
sunt  legate  direct  de  experien a  noastr .  Modelul  verbalţ ă  
este alc tuit din concepte ce pot fi în elese intuitiv, dar aă ţ  
c ror defini ie nu este unic . Din acest punct de vedere, elă ţ ă  
nu difer  mult de modelele filosofice şi, de aceea, poate fiă  
comparat cu acestea.

Dac  exist  un element intuitiv în ştiin , atunci exist  şiă ă ţă ă  
un  element  ra ional  în  mistica  oriental .  M sura  în  careţ ă ă  
sunt  implicate  ra ionamentul  şi  logica  în  demersul  misticţ  
variaz  foarte mult de la o şcoal  la alta. Şcoala hinduistă ă ă 
Vedanta şi cea budist  Madhyamika, de exemplu, sunt şcoliă  
intelectualiste,  în  timp ce doctrina  taoist  pune serios  laă  
îndoial  logica şi ra ionamentul. Şcoala Zen, desprins  dină ţ ă  
budism, dar puternic influen at  dţ ă e taoism, se mândreşte 
cu faptul c  nu face apel „nici la cuă vinte, nici la explica ii,ţ  
nici  la  instruire,  nici  la  cunoaştere.”  Ea  se  concentrează 
aproape în exclusivitate asupra experien ei ilumin rii şi nuţ ă  
dovedeşte  decât  un  interes  cu  totul  marginal  fa  deţă  
interpretarea acestei experien e. Un foarte cunoscut dictonţ  
Zen spune c  „ă îndat  ce ai vorbit despre un lucru, i-ai şiă  
pierdut esen a.ţ ”



Deşi  alte  şcoli  mistice  orientale  nu  dovedesc  aceeaşi 
atitudine  extrem ,  experien a  mistic  reprezint  pentruă ţ ă ă  
toate elementul central. Chiar acei mistici angaja i în celeţ  
mai  sofisticate  argumenta ii  nu  consider  niciodatţ ă ă 
intelectul  drept  surs  a  cunoaşterii,  ci  mai  degrab  ună ă  
instrument  care  permite  analiza  şi  interpretarea  propriei 
experien e mistice, întreaga cunoaştere este bazat  în modţ ă  
ferm  pe  aceast  experien ,  ceea  ce  confer  tradi ieiă ţă ă ţ  
orientale  un  pronun at  caracter  empiric,  subliniatţ  
întotdeauna de exponen ii s i. D.T. ţ ă Suzuki scria despre budi
sm:

Experien a personal  reprezint … fundamentul filosofieiţ ă ă  
budiste.  În  acest  sens,  budismul  este  radical  empiric,  
indiferent  de  interpretarea  la  care  se  recurge  pentru  a 
proba semnifica ia ilumin riiţ ă .8

Joseph Needham accentueaz  în mod repetat în carteaă  
sa  Ştiin  şi  Civiliza ie  în  China  atitudinea  eminamenteţă ţ  
empiric  a  taoiştilor  şi  arat  c  ea  a  f cut  din  această ă ă ă ă 
şcoal  fundamentul  filosofic  al  ştiin ei  şi  tehnologieiă ţ  
chineze. Needham ne spune c  primii taoişti „se retr geauă ă  
în s lb ticie,  în p duri  şi  în mun i pentru a medita acoloă ă ă ţ  
asupra Ordinii Naturale şi pentru a-i observa nenum rateleă  
forme  de  manifestare.”  9 Acelaşi  spirit  este  reflectat  în 
versetele Zen:

Acela care vrea s  perceap  esen a Budha Trebuie  să ă ţ ă  
caute s  afle rela iile cauzaleă ţ .™

Fundamentarea  cunoaşterii  pe  experien  în  misticaţă  
oriental  sugereaz  o  apropiere  de  ştiin a  bazat  peă ă ţ ă  
experiment. Aceast  apropiere este accentuat  de naturaă ă  
experien ei mistice. În tradi ia oriental  ea este descris  caţ ţ ă ă  
accesul direct la zona aflat  dincolo de hotarele intelectului,ă  
care se ob ine mai curând contemplând decât gândind, prinţ  
auto-observa ie şi prin observarea lumii înconjur toare.ţ ă

În taoism, ideea de observa ie  este reflectat  chiar deţ ă  
numele  templelor,  kuan,  ceea  ce  înseamn  „a  privi”.ă  
Aşadar, adep ii taoismului socoteau templele nişte locuri deţ  
observa ie.  În  budismul  Ch’an,  versiunea  chinez  aţ ă  
doctrinei  Zen,  iluminarea  este  adesea  desemnat  prină  



„viziunea lui Tao  ac iunea de a privi este considerat  deţ ă  
c tre  toate  şcolile  budiste  baza  cunoaşterii.  Primaă  
prescrip ie  din  ţ Calea  cu  Opt  Ramuri,  metoda  budist  deă  
auto-împlinire,  const  în  observarea  corect ,  urmat  deă ă ă  
cunoaşterea  corect .  Despre  acest  aspect,  D.  T.  Suzukiă  
scrie:

“Observa ia  joac  cel  mai  important  rol  în  filosofíaţ ă  
budistă,  pentru  c  ea  se  afl  la  baza  cunoaşterii.ă ă  
Cunoaşterea  este  imposibil  f r  observa ie.  Astfel,  înă ă ă ţ  
înv turile  lui  Budha,  cunoaşterea  şi  observa ia  suntăţă ţ  
strâns legate. elul ultim al filosofiei budiste este acela deŢ  
a  vedea  realitatea  aşa  cum  este.  A  privi,  a  observa, 
înseamn  a tr i experien a ilumin riiă ă ţ ă ."

Acest pasaj ne trimite la misticul Yaqui Don Juan, care sp
unea  „Sunt tentat s  observ… c ci numai prin observa ieă ă ţ  
poate un om avea acces la cunoaştere.”12

Se cuvine f cut aici un amendament. Observa ia despreă ţ  
care se vorbeşte în tradi ia mistic  nu trebuie luat  în sensţ ă ă  
strict,  ci  într-un  sens  metaforic,  şi  aceasta  deoarece 
experien a  mistic  este  esen ialmente  extrasenzorial .ţ ă ţ ă  
Când misticii orientali vorbesc despre „observa ie”, despreţ  
ac iunea de „a privi”, ei se refer  la un gen de percep ieţ ă ţ  
care poate include percep ia vizual , dar care întotdeaunaţ ă  
şi  în  mod  necesar  o  transcende  pentru  a  deveni  o 
experien  prin excelen  extrasenzorial  a realit ii. Ceeaţă ţă ă ăţ  
ce vor ei s  sublinieze atunci când se refer  la a privi,  aă ă  
vedea, a observa, este caracterul empiric al cunoaşterii lor. 
Acest mod de abordare empiric trimite la ştiin a bazat  peţ ă  
experiment  a  Occidentului  şi  astfel  ne  ofer  un  cadruă  
pentru  compara iaţ  noastr .  Faza  de  experimentare  înă  
cercetarea ştiin ific  pare s  corespund  abord rii  misticeţ ă ă ă ă  
directe  specifice  filosofiei  Orientului,  iar  modelele 
matematice  şi  teoriile  corespund  variatelor  moduri  de 
exprimare a experien ei mistice.ţ

Paralelismul  dintre  experimentul  ştiin ific  şi  experien aţ ţ  
mistic  ar  putea  s  par  surprihz toare  din  perspectivaă ă ă ă  
naturii diferite a acestor dou  acte de observa ie. Fizicieniiă ţ  
îşi  realizeaz  experimentele  în  echip ,  cu  ajutorul  uneiă ă  



aparaturi sofisticate, în timp ce misticii realizeaz  actul deă  
cunoaştere  numai  prin  introspec ie,  f r  ajutorul  vreunuiţ ă ă  
aparat şi în total  singur tate. Experimentele ştiin ifice potă ă ţ  
fi repetate oricând, de oricine, în timp ce experien a misticţ ă 
este rezervat  câtorva adep i şi numai în anumite ocazii.ă ţ  
Dar o examinare mai atent  arat  c  deosebirile dintre celeă ă ă  
dou  tipuri  de  observa ie  rezid  numai  în  modurile  deă ţ ă  
abordare respective şi nu în complexitatea sau în gradul de 
încredere pe care îl inspir .ă

Oricine ar dori s  repete experimente de fizic  atomică ă ă 
efectuate de oamenii de ştiin  ar avea nevoie de ani deţă  
studiu. Numai dup  aceea persoana în cauz  va fi în stareă ă  
s  pun  naturii  întreb ri  despre un anumit fenomen şi să ă ă ă 
în eleag  r spunsul  pe  care-l  va  primi.  În  mod  similar,ţ ă ă  
experien a  mistic  necesit ,  în  general,  ani  mul i  deţ ă ă ţ  
practic  sub  îndrumarea  unui  maestru  şi,  ca  şi  în  cazulă  
instruirii ştiin ifice, lungimea intervalului de timp afectat nuţ  
garanteaz  succesul.  Dac  discipolul  reuşeşte,  el  va  fiă ă  
capabil  „s  repete  experien a”.  C ci  repetabilitateaă ţ ă  
experien ei este esen ial  pentru practica mistic ; este, deţ ţ ă ă  
fapt, chiar scopul ei.

Experien a mistic , aşadar, nu are un caracter ţ ă repetabil, 
aşa cum nu are nici experimentul ştiin ific. În plus, ea nuţ  
este mai pu in sofisticat , deşi complexitatea ei este de oţ ă  
alt  natur .  Complexitatea  şi  eficien a  instrumenteloră ă ţ  
fizicianului sunt surclasate de conştiin a misticului*- fizic  şiţ ă  
spiritual  – în medita ie. În concluzie, oamenii de ştiin  şiă ţ ţă  
misticii  au  dezvoltat  şi  unii  şi  al ii  metode  rafinate  deţ  
observare  a  naturii,  metode  inaccesibile  diletantului.  O 
pagin  dintr-o publica ie de fizic  modern  experimentală ţ ă ă ă 
este la fel de stranie pentru un neini iat ca şi o mandalaţ  
tibetan . Şi una şi cealalt  stocheaz  experien a interog riiă ă ă ţ ă  
Universului.

Deşi  experien a  mistic  profund  nu  se  produce,  înţ ă ă  
general, f r  o îndelungat  preg tire, puseurile intui iei potă ă ă ă ţ  
fi  resim ite  în  via a  de  toate  zilele.  Ne  sunt  familiareţ ţ  
situa iile în care uit m numele unei persoane sau al unuiţ ă  
loc  şi  nu  ni-l  putem  aminti  în  ciuda  celei  mai  intense 



concentr ri. Ne „st  pe limbă ă ă”, dar nu-l putem rosti pân  ceă  
nu  renun m  şi  nu  ne  îndrept m  aten ia  spre  altceva;ţă ă ţ  
atunci  brusc,  ca  într-o  str fulgerare,  ni-l  amintim.  Într-ună  
asemenea  proces,  gândirea  nu  este  implicat .  Aici  esteă  
vorba  de  o  scurt  iluminare.  Exemplul  legat  de  bruscaă  
aducere aminte a unui nume este relevant  pentru budism,ă  
în  care  se afirm  c  starea  noastr  natural  este  stareaă ă ă ă  
budist  de  iluminare  pe  care  noi  doar  am  uitat-o.ă  
Discipolilor  budismului  Zen  li  se  cere  s  îşi  amintească ă 
„chipul lor adev rat" şi tocmai în aceast  brusc  „aducereă ă ă  
aminte" const  iluminarea.ă

Un alt exemplu de percep ie spontan , extrasenzorial  şiţ ă ă  
non-intelectual  îl  constituie  anecdotele.  În  frac iunea deă ţ  
secund  în  care  „prinzi  poanta”  unei  anecdoteă  
experimentezi  un  moment  de  „iluminare”.  Este  cunoscut 
faptul  c  acest  lucru  se  petrece  spontan,  nu  prină  
„explicarea” anecdotei, deci nu în urma analizei ra ionale.ţ  
Doar  printr-o  str fulgerare  de  intui ie  se  poate  eliberaă ţ  
hohotul de râs pe care anecdota urm reşte s -l provoace.ă ă  
Situa ia,  similar  cu  viziunea  spiritual ,  contribuie  laţ ă ă  
atingerea st riide iluminare odat  ce exist  un pronun ată ă ă ţ  
sim  al  umorului.  În  Zen  exist  o  mul ime  de  povestiriţ ă ţ  
amuzante, iar în Tao Te Ching se arat  c  „ă ă de n-ai putea 
râde de el, Tao n-ar merita s  fie socotit Tao.ă ” 13

În via a cotidian , în elegerea intuitiv  a naturii lucrurilorţ ă ţ ă  
se restrânge la câteva momente. Nu astfel se întâmpl  cuă  
misticii  din Orient care experimenteaz  perioade lungi deă  
timp şi  în cele din urma ajung la o stare permanent  deă  
trezire a conştiin ei.  Obiectivul urm rit de cele mai multeţ ă  
şcoli  mistice  –  şi  în  acelaşi  timp  obiectivul  central  al 
modului  de  via  oriental  –  const  tocmai  în  preg tireaţă ă ă  
mentalului pentru atingerea st rii de trezire a conştiin ei. Înă ţ  
India, China şi Japonia s-a perfec ionat de-a lungul timpuluiţ  
o mare varietate de tehnici, ritualuri şi forme de expresie 
artistic ,  toate servind scopului  propus şi  toate putând fiă  
desemnate generic drept medita ie – în sensul cel mai largţ  
al no iunii.ţ



Toate  aceste  tehnici  urm resc  relaxarea  mentalului  şiă  
deplasarea din zona ra iunii spre aceea a intui iei. În multeţ ţ  
forme de medita ie relaxarea se atinge prin concentrareaţ  
asupra unui singur aspect, de exemplu asupra respira iei,ţ  
asupra unei mantre sau asupra vizualiz rii interioare a uneiă  
mandala.  Alte  şcoli  se  concentreaz  pe  efectuareaă  
spontan , f r  controlul mentalului, a unor mişc ri. Aceastaă ă ă ă  
este  calea  aleas  de  yoga  şi  de  şcoala  taoist  Tai  Chiă ă  
Chuan.  Mişc rile  ritmice  şi  lente  aduc  cu  ele  o  stare  deă  
pace,  de  senin tate,  caracteristic  formelor  statice  deă ă  
medita ie; o stare pe care o poate provoca şi practicareaţ  
unor sporturi. Pentru mine, schiul a reprezentat o form  deă  
medita ie care mi-a oferit mari satisfac ii.ţ ţ

Arta  oriental  este  tot  o  form  de  medita ie,  dară ă ţ  
modalit ile de auto-realizare prin trezirea conştiin ei suntăţ ţ  
mult  mai  numeroase decât  formele de expresie artistic .ă  
Muzica  indian  nu  se  înva  descifrând  partituri,  ciă ţă  
ascultându-l  pe  maestru  şi  ajungând astfel  la  o  anumită 
stare muzical , aşa cum ritualul Tai Chi nu este predat, ciă  
se deprinde în urma unor îndelungi repet ri ale mişc riloră ă  
efectuate  de  maestru.  Ceremonia  japonez  a  ceaiuluiă  
const  dintr-un  şir  de  solemne  gesturi  rituale.  Caligrafiaă  
chinez  cere spontaneitate,  lips  de inhibi ie  în mişcareaă ă ţ  
mâinii.  Toate  acestea  contribuie  la  instalarea  st rii  deă  
medita ie.ţ

Pentru  cei  mai  mul i  oameni  şi,  în  special,  pentruţ  
intelectuali,  o  asemenea  stare  a  conştiin ei  constituie  oţ  
experien  cu  totul  nou .  Oamenilor  de  ştiin  le  esteţă ă ţă  
familiar  abordarea intuitiv , c ci fiecare nou  descoperireă ă ă ă  
îşi  are  r d cinile  într-o  asemenea  idee  inexprimabil  înă ă ă  
cuvinte. Dar acestea sunt momentane şi apar doar atunci 
când  mintea  este  saturat  de  informa ie.  Medita iaă ţ ţ  
presupune  golirea  de  gânduri,  de  no iuni  şi  concepte  şiţ  
deplasarea  în  zona  intui iei.  Despre  acest  contrast  întreţ  
starea de medita ie şi starea de reflec ie, Lao Tse spunea:ţ ţ

“Celui ce caut  s  înve e – dorin ele-i sporesc zi de zi,ă ă ţ ţ  
celui ce-l caut  pe Tao – dorin ele-i descresc zi de ză ţ i.”



Când mentalul  ra ional  este relaxat,  intui ia  produce  oţ ţ  
extraordinar  trezire a conştiin ei; realitatea este percepută ţ ă 
direct, nefiltrat  de gândirea conceptual . În exprimarea luiă ă  
Zhuang Tse, „Conştiin a în eleptului este oglinda cerului şiţ ţ  
a  p mântului;  ea  cuprinde  toate  lucrurileă .”  15 Experienţă 
sinelui  în  contextul  universal  este  caracteristica  st rii  deă  
medita ie.  Este  o  stare  a  conştiin ei  în  care  oriceţ ţ  
fragmentare  a  încetat,  dizolvându-se  în  unicitate  şi 
nediferen iere.ţ

Mentalul  aflat  în  medita ie  profund  este  în  stare  deţ ă  
alert . Pe lâng  percep ia non-senzorial , ea cuprinde toateă ă ţ ă  
sunetele,  imaginile  şi  toate  impresiile  oferite  de  spa iulţ  
înconjur tor, dar f r  a le analiza sau interpreta. Acestoraă ă ă  
nu li se permite s  distrag  aten ia subiectului angajat înă ă ţ  
medita ie.  Este  o  stare  asem n toare  aceleia  aţ ă ă  
r zboinicului  care  aşteapt  atacul  şi  care  percepe  oriceă ă  
mişcare în jurul s u f r  ca acestea s -i distrag  aten ia.ă ă ă ă ă ţ  
Maestrul  Zen  Yasutani  Roshi  face  apel  la  urm toareaă  
imagine pentru  a  descrie  shikan-taza,  practica  medita ieiţ  
Zen:

Shikan-taza  este  cea  mai  intens  stare  de  trezire  aă  
conştiin ei, netensionat , dar cu siguran , nu de indolen .ţ ă ţă ţă  
Este  starea  cuiva  care  priveşte  moartea  în  fa .  Sţă ă  
presupunem c  sunte i angaja i  într-un duel  cu sabia, caă ţ ţ  
acele  dueluri  care  aveau  loc  în  vechea  Japonie, 
întâmpinându- i inamicul, eşti permanent preg tit, gata deţ ă  
ripost .  Dac  i-ai  sl bi  aten ia fie şi  pentru o clip ,  ai  fiă ă ţ ă ţ ă  
ucis.  Al turi,  mul imea urm reşte lupta.  O po i  vedea cuă ţ ă ţ  
coada ochiului,  c ci  nu eşti  orb,  o po i  auzi,  c ci  nu eştiă ţ ă  
surd.  Dar  nicio  frac iune  de  secund  aten ia  ta  nu  esteţ ă ţ  
distras  de aceste impresiiă .16

lat  de  ce  imaginea  r zboinicului  joac  un rol  atât  deă ă ă  
important  în  via a  spiritual  şi  cultural  a  Orientului.ţ ă ă  
Fundalul  celei  mai  celebre  scrieri  religioase  indiene, 
Bhagavad Gita, îl constituie un câmp de b t lie, iar arteleă ă  
mar iale  reprezint  o  component  important  a  tradi ieiţ ă ă ă ţ  
chineze  şi  japoneze.  În  Japonia,  influen a  profund  aţ ă  
doctrinei  Zen  asupra  institu iei  samurailor  a  produsţ  



bushido, „calea r zboinicului”, artaă  luptei cu sabia, în cadrul 
c reia spiritualitatea spadasinului atinge perfec iunea. T’aiă ţ  
Chi  Ch’uan,  cea  mai  cunoscut  dintre  artele  mar ialeă ţ  
chineze, combin  într-un stil  unic mişc ri  lente şi ritmice,ă ă  
care par desprinse din tehnica yoga, cu starea de alert  aă  
mentalului.

Metoda mistic  presupune accesul direct la realitate, înă  
timp ce fizica se bazeaz  pe cercetarea fenomenelor naturiiă  
prin intermediul experimentelor ştiin ifice. Şi într-un caz şiţ  
în  altul,  observa iile  primesc  interpret ri,  iar  acesteţ ă  
interpret ri sunt comunicate în limbaj comun. Dar cuvinteleă  
alc tuiesc  o  hart  abstract ,  aproximativ  a  realit ii  şiă ă ă ă ăţ  
atunci  interpretarea unui  experiment  ştiin ific  sau a  uneiţ  
experien e  mistice  este  prin  defini ie  incomplet .  Atâtţ ţ ă  
fizicienii,  cât  şi  filosofii  mistici  din  Orient  sunt  pe  deplin 
conştien i de acest lucru.ţ

În ştiin  este crucial  conştiin a faptului c  modelele şiţă ă ţ ă  
teoriile  au  caracter  aproximativ.  În  acest  sens  Einstein 
scria: „Atâta timp cât legile matematicii descriu realitatea, 
ele  nu sunt  exacte;  dac  sunt  exacte,  atunci  nu descriuă  
fenomene reale.” Fizicienii ştiu c  metodele lor de analiz  şiă ă  
ra ionamentul  logic  sunt  insuficiente  pentru  a  puteaţ  
cuprinde fenomenele naturale în toat  complexitatea lor şi,ă  
de  aceea,  ei  izoleaz  un  grup  de  fenomene  şi  caut  să ă ă 
construiasc  un  model  care  s  descrie  acest  grup.  Dară ă  
procedând  aşa  se  neglijeaz  alte  fenomene,  iar  modelulă  
elaborat nu va descrie complet realitatea. Este posibil  ca 
fenomenele neincluse în model s  aib  un efect neglijabilă ă  
sau s  nu fie cunoscute în momentul elabor rii modelului.ă ă

Pentru  ilustrare  ne  vom  referi  la  una  din  cele mai 
cunoscute teorii din fizic , şi anume la mecanica „clasic ”,ă ă  
newtonian . Aceasta nu ia în considerare for ele deă ţ  frecare, 
deoarece au o  influen  redus .  Dar  în  ciuda  omisiunilorţă ă  
sale,  mecanica  newtonian  a  fost  considerat  un  timpă ă  
foarte  îndelungat  teoria  care  descrie  complet  şi  perfect 
fenomenele naturale, şi asta pân  când au fost descoperiteă  
electricitatea  şi  magnetismul.  Descoperirea  acestora  a 
demonstrat c  modelul newtonian era incomplet şi c  eraă ă  



aplicabil  unui  singur  tip  de  fenomene  –  anume,  mişc riiă  
corpurilor solide.

Studierea unui grup limitat de fenomene poate însemna 
şi studierea propriet ilor sale într-un domeniu limitat, ceeaăţ  
ce constituie o alt  surs  de restrângere a domeniului deă ă  
valabilitate. Acest aspect al aproxima iei este foarte subtil,ţ  
c ci nu ştim niciodat  dinainte unde se afl  limitele teoriei.ă ă ă  
Numai experien a ne poate l muri; ştiin a secolului al XX-ţ ă ţ
lea  a  restrâns  şi  mai  mult  domeniul  de  aplicabilitate  al 
mecanicii  clasice.  Ast zi  ştim c  modelul  newtonian esteă ă  
valabil  numai  pentru  obiecte  constituite  dintr-un  num ră  
foarte mare de atomi şi pentru viteze de deplasare mici în 
compara ie cu viteza luminii. Dac  prima condi ie nu esteţ ă ţ  
îndeplinit , mecanica clasic  trebuie înlocuit  cu mecanicaă ă ă  
cuantic ; dac  cea de-a dou  condi ie nu este îndeplinit ,ă ă ă ţ ă  
mecanica  clasic  trebuie  înlocuit  cu  teoria  relativit ii.ă ă ăţ  
Aceasta nu înseamn  c  teoria clasic  ar fi „greşit ”, sau că ă ă ă ă 
mecanica  cuantic  şi  teoria  relativit ii  ar  fi  „corecte”.ă ăţ  
Toate  acestea  sunt  modele  aplicabile  numai  anumitor 
domenii limitate ale realit ii. Dincolo de aceste domenii eleăţ  
nu mai  dau o  descriere  satisf c toare  a  realit ii  şi  esteă ă ăţ  
necesar s  se g seasc  altele care s  le înlocuiasc  – sau,ă ă ă ă ă  
mai  corect,  s  le  extind  domeniul  de  valabilitate,ă ă  
îmbun t ind aproxima ia.ă ăţ ţ

Stabilirea limitelor unui model dat este de multe ori una 
din  cele  mai  dificile,  dar  şi  una  din  cele  mai  importante 
sarcini  în procesul elabor rii  modelului.  Geoffrey Chew, aă  
c rui  teorie  „bootstrap”  o  vom discuta  pe  larg  în  cadrulă  
acestei  lucr ri,  arat  c  este  esen ial  ca,  dup  ce  s-aă ă ă ţ ă  
dovedit valabilitatea unui model ştiin ific, s  ne întreb m:ţ ă ă  
de  ce  este  bun?,  care-i  sunt  limitele?,  în  ce  constă 
aproxima ia? Acestea sunt întreb rile care, dup  p rerea luiţ ă ă ă  
Chew,  reprezint  primii  paşi  în  dezvoltarea  viitoare  aă  
teoriei.

Şi misticii orientali sunt conştien i de faptul c  descrierileţ ă  
verbale  ale  realit ii  sunt  incomplete  şi  aproximative.ăţ  
Experien a  direct  transcende  zona  intelectului  şi  aţ ă  
limbajului; cum mistica se bazeaz  pe experien , tot ceeaă ţă  



ce  s-ar  putea  exprima  în  cuvinte  nu  este  decât  par ialţ  
adev rat.  Caracterul  aproximativ  al  enun urilor  în  fizică ţ ă 
este  cuantificat,  iar  progresul  const  în  îmbun t ireaă ă ăţ  
gradual  aă  aproxima iei. Dar cum rezolv  tradi ia Orientuluiţ ă ţ  
problema comunic rii verbale?ă

Mai întâi de toate, misticii sunt interesa i în principal deţ  
tr irea  experien ei  realit ii  şi  nu  de  descrierea  acesteiă ţ ăţ  
experien e. De aceea, ei nu sunt interesa i s  analizeze oţ ţ ă  
asemenea  descriere  şi  conceptul de  aproxima ie  corectţ  
definit  nu are sens pentru ei.  Dar şi  ei  se confrunt  cuă ă  
limit rile  limbajului  atunci  când  vor  s -şi  comuniceă ă  
experien ele. Pentru rezolvarea acestei probleme s-au g sitţ ă  
mai multe c i.ă

Mistica indian , şi mai cu seam  hinduismul, îşi îmbracă ă ă 
ideile  în  veşmintele  mitului,  f când  uz  de  metafore,ă  
simboluri,  imagini  poetice,  compara ii  şi  alegorii.  Limbajulţ  
mitic  este  mult  mai  pu in  afectat  de  logic  şi  de  simţ ă ţ 
comun.  El  abund  în  fantastic,  paradoxal,  este  bogat  înă  
sugestii,  dar  niciodat  precis,  şi  astfel  poate  exprimaă  
experien a mistic  mult mai bine decât limbajul faptic. Aşaţ ă  
cum ar ta  Ananda  Coomaraswamy,  „mitul  reprezint  celă ă  
mai direct mod de acces la adev rul absolut, care poate fiă  
exprimat în cuvinte” 17.

Fecunda  imagina ie  a  indienilor  a  creat  un  num rţ ă  
impresionant  de  zei  şi  zei e  ale  c ror  încarn ri  şi  fapteţ ă ă  
constituie  subiectul  multor  povestiri  fantastice  incluse  în 
poeme epice de mari dimensiuni. În eleptul hindus ştie cţ ă 
toate  acestea  sunt  produse  ale  imagina iei  şi  reprezintţ ă 
multiplele fa ete ale realit ii; c  ele nu au rostul de a faceţ ăţ ă  
povestirea mai atr g toare, ci sunt vehicule care transportă ă ă 
doctrine şi filosofii ce îşi au r d cinile în experien a mistic .ă ă ţ ă

Chinezii şi japonezii au ales o alt  cale. În loc s  apelezeă ă  
la  simboluri  şi  imagini  mitice,  ei  prefer  s  recurg  laă ă ă  
limbajul comun. Astfel, taoiştii recurg adesea la paradoxuri 
pentru  a  demonstra  inconsisten a  modului  verbal  deţ  
comunicare. Budiştii chinezi şi japonezi au preluat această 
tehnic  şi au dezvoltat-o. Ea atinge limitele sale cele maiă  
înalte în budismul Zen, în aşa-numi ii koan-ţ i, acele ghicitori 



aparent lipsite de sens prin care maeştrii Zen îşi transmit 
înv tura.  Koan-ii  stabilesc  o  paralel  cu  ştiin a  fizicii,ăţă ă ţ  
paralel  ce va fi abordat  în capitolul urm tor.ă ă ă

În Japonia exist  şi alte modalit i de expresie demne deă ăţ  
a fi men ionate. Este vorba de poetica extrem de concisţ ă 
prin  care  maeştrii  Zen  urm resc  s  exprime  esen aă ă ţ  
realit ii.  La întrebarea pus  de un c lug r:  „ăţ ă ă ă Atunci când 
nici t cerea şi nici cuvintele nu sunt permise, ce se poate ă fa
ce?”, Fuketsu Ensho a r spuns:ă

Întotdeauna în martie îmi amintesc de Kiangsu – ip tulŢ ă  
potârnichii, Covorul de flori înmiresmate, 18

Aceast  form  de poetic  spiritual  a atins perfec iuneaă ă ă ă ţ  
în  haiku,  versul  japonez  de  exact  şaptesprezece  silabe, 
puternic influen at de filosofía ţ Zen:

Frunzele c zândă
Se aştern una peste alta;
Ploaia loveşte în ploaie, 19

Ori de câte ori misticii orientali îşi exprim  cunoaşterea înă  
cuvinte – fie în forma miturilor, a simbolurilor, a imaginilor 
poetice  sau  a  enun urilor  paradoxale  ţ –  ei  sunt  perfect 
conştien i  de  limit rile  impuse  de  limbaj  şi  de  gândireaţ ă  
„liniar ”.  Fizica modern  afişeaz  aceeaşi atitudine vizaviă ă ă  
de  modelele  şi  teoriile  sale  aproximative  şi,  în  mod 
inevitabil,  lipsite  de  acurate e.  Ele  reprezintţ ă 
contraponderea  miturilor  orientale,  a  simbolurilor  şi 
paradoxurilor; la acest nivel ne vom situa atunci când vom 
încerca  s  compar m  ştiin a  cu  tradi ia  mistic .  Aceeaşiă ă ţ ţ ă  
idee  referitoare  la  materie  este  exprimat  şi  în  dansulă  
cosmic al lui Shiva, şi în unele enun uri din teoria cuantic .ţ ă  
Atât zeul care danseaz , cât şi teoria ştiin ific  sunt crea iiă ţ ă ţ  
ale mentalului, modele care descriu intui ia realit ii.ţ ăţ

3 Dincolo de limbaj
Contradic ia,  ireconciliabil  pentru  gândirea  comun ,ţ ă ă  

vine din aceea c  trebuie s  ne folosim de limbaj pentru aă ă  
comunica experien a interioar  care, în esen a ţ ă ţ sa, transcen
de limbajul.

(D. T. Suzuki)



Problema  cu  care  ne  confrunt m  aici  este  foarteă  
serioas .  Ne  propunem  s  discut m  despre  structuraă ă ă  
atomului. Dar atomul nu poate fi descris în limbaj comun.

(W. Heisenberg)

Faptul  c  modelele  matematice  şi  teoriile  ştiin ifice  auă ţ  
caracter  aproximativ  şi  c  interpret rile  asociate  suferă ă ă 
întotdeauna de inacurate e, a fost acceptat de oamenii deţ  
ştiin  înc  de la începutul secolului, când s-au petrecut înţă ă  
lumea  ştiin ific  evenimente  neaşteptate.  Studiindţ ă  
domeniul atomic şi subatomic, fizicienii şi-au dat seama că 
limbajul comun nu este numai lipsit  de precizie, dar este 
total inadecvat descrierii realit ii. Teoria cuantic  şi teoriaăţ ă  
relativit ii  –  bazele  fizicii  moderne  –  au  demonstrat  căţ ă 
aceast ,  realitate  transcende  logica  aristotelic .  În  acestă ă  
sens. Hieisenberg scria:

Cea mai dificil  problem  legat  de limbaj apare în teoriaă ă ă  
cuantic . Aici nu dispunem de un ghid care s  ne ajute să ă ă  
corel m simbolurile matematice cu concepte exprimate înă  
limbaj comun; singurul lucru pe care îl ştim de la început 
este c  nu dispunem de concepteă  adecvate descrierii struct
urii atomului.1

Din punct de vedere filosofic, aceasta reprezint  cea maiă  
important  contribu ie  în  fizica  modern  şi  aici  se  află ţ ă ă 
elementele  care  o  leag  de  filosofía  oriental .  Logica  şiă ă  
ra ionamentul au fost principalele instrumente utilizate înţ  
formularea ideilor filosofice nu numai de c tre exponen iiă ţ  
diverselor  şcoli  filosofice,  dar  şi  de  c tre  exponen iiă ţ  
scolasticii  din  Occident,  aşa  cum ar ta  Bertrand  Russell.ă  
Aceasta  în  timp  ce,  în  Orient,  în elegând  c  realitateaţ ă  
transcende  limbajul  comun,  filosofii  nu  s-au  temut  să 
mearg  dincolo  de  logic  şi  de  sistemul  de  concepteă ă  
comune. De aceea credem c  modelele lor  constituie  ună  
cadru  filosofic  mult  mai  adecvat  pentru  fizica  modernă 
decât cele ale filosofilor occidentali.

Misticul  din  Orient  se  confrunt ,  ca  şi  fizicianul,  cuă  
problema limbajului. În cele dou  pasaje citate la începutulă  



acestui  capitol  D.  T.  Suzuki  vorbeşte  despre  budism,  iar 
Werner Heisenberg despre fizica atomică3, şi totuşi ele par 
identice. Atât fizicianul, cât şi misticul vor s  îşi comuniceă  
experien ele şi atunci când o fac, enun urile lor sunt plineţ ţ  
de paradoxuri şi contradic ii. Dar paradoxurile, devenite deţ  
neocolit  în  fizica  acestui  secol,  sunt  definitorii  pentru 
filosofía mistic  de la Heraclit şi pân  la autorul lui ă ă Don Jua
n.

În fizica atomic  paradoxul este legat de natura dual  aă ă  
luminii sau – mai general – a radia iei electromagnetice. Seţ  
admite, pe de o parte, natura ondulatorie a radia iei, c ciţ ă  
ea  produce  fenomenul  de  interferen :  rezultatulţă  
suprapunerii  radia iilor  provenite  de  la  dou  surse  deţ ă  
lumin  nu este neap rat egal cu suma a ceea ce provine deă ă  
la cele dou  surse, ci poate fi mai mult sau mai pu in decâtă ţ  
atât. Faptul se explic  astfel: în acele puncte din spa iu înă ţ  
care se suprapun dou  maxime, intensitatea rezultat  esteă ă  
mai  mare  decât  suma componentelor,  iar  în  punctele  în 
care  un  maxim  se  suprapune  cu  un  minim,  intensitatea 
rezultat  este  mai  mic  decât  suma  componentelor.ă ă  
Intensitatea  radia iei  rezultat  prin  interferen  seţ ă ţă  
calculeaz . Interferen a este nelipsit  în fenomenele în careă ţ ă  
este  implicat  radia iaă ţ  electromagnetic  şi  astfel  suntemă  
obliga i  s  admitem  natura  ondulatorie  a  acestui  tip  deţ ă  
radia ie.ţ
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Interferen a a dou  unde.ţ ă

Pe  de  alt  parte,  radia ia  electromagnetic  produce  şiă ţ ă  
ceea ce se numeşte efect fotoelectric:  la iluminarea unei 
suprafe e  metalice  cu  radia ie  ultraviolet  sunt  smulşiţ ţ ă  
electroni de pe respectiva suprafa , deci suntem for a i sţă ţ ţ ă 
admitem  c  radia ia  electromagnetic  este  format  dină ţ ă ă  
particule. O situa ie similar  apare la „împr ştierea” ţ ă ă razelor 



x.  Asemenea  fenomene  nu  pot  fi  explicate  decât 
desenandu-le ca pe ciocniri  între „particule de lumin ” şiă  
electroni.  În  plus,  ele  produc  figuri  de  interferenţă 
caracteristice undelor, întrebarea care i-a preocupat atât de 
mult pe fizicieni  în primii  ani ai  erei atomice a fost: cum 
poate radia ia electromagnetic  s  fie  în  acelaşi  timp deţ ă ă  
natur  ondulatorie  şiă  corpuscular ?  Nici  limbajul  şi  niciă  
imagina ia nu pot rezolva pe deplin aceast  problem .ţ ă ă

Misticii  din  Orient  au  g sit  diverse  c i  de  abordare  aă ă  
aspectelor paradoxale ale realit ii. În timp ce hinduismuăţ l le 
dep şeşte recurgând la limbajul mitic, budismul şi taoismulă  
tind mai curând s  le accentueze. Tao Te Ching, opera luiă  
Lao Tse şi principalul text al taoismului, este compus într-
un stil straniu, care ocoleşte logica. Abund  în contradic ii,ă ţ  
iar inefabilul limbajului împinge mentalul cititorului dincolo 
de grani ele intelectului.ţ

Budiştii chinezi şi japonezi au adoptat şi ei tehnica taoistă 
de  comunicare  a  experien ei  mistice  prin  intermediulţ  
enun urilor paradoxale. Atunci când l-a întâlnit pe împ ratulţ ă  
Godaigo, discipol Zen, maestrul Daito i-a spus:

Ne-au desp r it mii de kalpas şi totuşi n-am fost departeă ţ  
nici  un  singur  moment  Ne  întâlnim  zilnic  şi,  cu  toate 
acestea, nu ne-am cunoscut niciodată.4

Budiştii  Zen,  în  special,  au  un  adev rat  cult  pentruă  
enun urile  care  demonstreaz  inconsisten a  limbajului;ţ ă ţ  
sistemul  koan-Wor,  prin  intermediul  c ruia  îşi  transmită  
înv turile, este unic. Koan-ii sunt propozi ii nediscursive,ăţă ţ  
aparent  lipsite  de  sens,  care  au  rolul  de  a  demonstra 
discipolilor  inconsisten a  limbajului  şi  a  ra ionamentuluiţ ţ  
logic. Formularea paradoxal  face imposibil  rezolvarea loră ă  
prin  ra ionament.  Sunt  concepute  special  pentru  aţ  
întrerupe procesul de gândire şi a preg ti astfel discipolulă  
pentru  experien a  non-verbal  a  realit ii.  Maestrul  Zenţ ă ăţ  
contemporan  Yasutani  ini ia  un  discipol  din  Occident  înţ  
sistemul koan-ilor astfel:

Unul  din  cei  mai  buni  koan-ii pentru  c  este  cel  maiă  
simplu, este Mu. Şi iat  care-i este sensul: un c lug r veniă ă ă  
la Joshu, vestit maestru chinez Zen de acum câteva sute de 



ani  şi  îl  întreb :  „Are  un  câine  esen  budist  sau  nu?”ă ţă ă  
Joshu replic : „Mu!”. Literal, Mu înseamn  „nu” sau „nimic”,ă ă  
dar  semnifica ia  r spunsului  lui  Joshuţ ă  nu se afl  aici.  Muă  
este  expresia  esen ei  budiste  func ionale  şi  dinamice,  aţ ţ  
realit ii absolute. Spiritul acestui Mu trebuie descoperit nuăţ  
pe calea intelectului, ci prin c utarea în adâncimile fiin ei.ă ţ  
Apoi s  îmi demonstrezi concret c  percepi Mu ca pe  ă ă un 
adev r viu, f r  s  faci apel la concepte, teorii şi explica iiă ă ă ă ţ  
abstracte.  ine  minte,  nu  po i  percepe  Mu  pe  caleaŢ ţ  
cunoaşterii comune, trebuie s  îl aspiri cu întreaga ta fiin .ă ţă
5

Maestrul Zen d  încep torilor koan-ul Mu de mai sus, sauă ă  
unul din urm toarele dou :ă ă

Care este adev rata ta fa , fa a ta înainte de a te naşte?ă ţă ţ
Po i s - i plesneşti palmele şi s  produci astfel sunetul aţ ă ţ ă  

dou  mâini. Dar care este sunetul unei singure mâini?ă
To i  aceşti  koan-i  au  solu ii,  unice  sau  nu,  pe  careţ ţ  

maestrul  competent  le  recunoaşte  imediat.  Odat  g sită ă ă 
solu ia, koan-uţ l înceteaz  s  mai fie un paradox şi devineă ă  
un enun  profund, plin de sensuri, echivalent cu starea deţ  
trezire a conştiin ei pe care a provocat-o.ţ

În Rinzai discipolul are de rezolvat mul i asemenea koan-ţ
i,  fiecare  din  ei  corespunzând unor  anumite  aspecte  din 
Zen.  Aceasta  este  singura  form  în  care  şcoala  Zen  îşiă  
transmite  înv tura.  Nu  recurge  niciodat  la  enun uriăţă ă ţ  
pozitive, ci las  discipolului sarcina de a accede la adev ră ă  
prin koan-i.

Aici se afl  o asem nare izbitoare cu situa iile paradoxaleă ă ţ  
cu care s-au confruntat fizicienii în etapa de început a fizicii 
atomice.  Ca şi  în Zen, adev rul eă ra ascuns în paradoxuri 
nerezolvabile prin ra ionament şi trebuia în eles în termeniiţ ţ  
unui nou mod de abordare a realit ii – conştiin a realit iiăţ ţ ăţ  
atomice.  Rolul  maestrului  era  jucat,  fireşte,  de  natur  –ă  
natura  care,  ca  şi  maeştrii  Zen,  nu  se  dezv luie  prină  
afirma ii, ci se v deşte prin enigme.ţ ă

G sirea solu iei unui koan cere din partea discipolului ună ţ  
efort maxim de concentrare şi implicare total . În lucr rileă ă  
consacrate filosofiei Zen se arat  c  rostul unui koan esteă ă  



acela de a bloca mintea şi sufletul adeptului, de a crea o 
stare  de  impas  intelectual  şi  de  încordare  astfel  încât 
întregul Univers s -i apar  ca un enorm semn de întrebare.ă ă  
Fondatorii  teoriei  cuantice  s-au  confruntat  cu  o  situa ieţ  
similar , descris  în termeni viguroşi de Heisenberg:ă ă

Îmi amintesc conversa iile cu Bohr, se prelungeau timpţ  
de mai multe ore şi sfârşeau într-o stare de dezn dejde; şiă  
când, dup  o asemenea discu ie, m  duceam s  m  plimbă ţ ă ă ă  
singur în parcul din apropiere îmi repetam la nesfârşit mie 
însumi întrebarea: Este oare cu putin  ca natura s  fie atâtţă ă  
de absurd  cum ne-a ap rut nou  în aceste experimente deă ă ă  
fizic  atomic  ă ă ?

Ori de câte ori se caut  în elegerea prin analiz  ra ională ţ ă ţ ă 
a  esen ei  fenomenelor,  ea  apare  absurd ,  paradoxal .ţ ă ă  
Acest  fapt  a  fost  din  totdeauna  recunoscut  de  filosofii 
mistici,  dar  pentru  ştiin  problema s-a  pus  doar  recent.ţă  
Vreme  de  secole  oamenii  de  ştiin  au  c utat  „legileţă ă  
fundamentale  ale  naturii”  care  se  afl  la  origineaă  
multitudinii  fenomenelor  naturale.  Acestea  apar ineauţ  
mediului  înconjur tor,  domeniului  macroscopic,  deci  lumiiă  
perceptibile  pe  cale  senzorial .  În  m sura  în  careă ă  
conceptele şi no iunile limbajului curent sunt derivate dinţ  
experien a comun , ele s-au dovediţ ă t suficiente pentru desc
rierea fenomenelor naturii.

Întreb rilor  referitoare  la  esen a  fenomenelor,  modelulă ţ  
clasic newtonian le r spundea în aceeaşi manier  în careă ă  
r spundea  şi  modelul  lui  Democrit,  filosoful  antic  grec,ă  
reducând  toate  fenomenele  la  mişcarea  şi  interac iaţ  
atomilor indestructibili. Propriet ile acestor atomi fuseserăţ ă 
concepute  prin  compara ie  cu  cele  ale  bilelor  de  biliard,ţ  
deci plecând de la experien a senzorial .  Dac  asemeneaţ ă ă  
concluzii  pot  sau nu s  fie  aplicate lumii  atomice,  nu seă  
întrebase  nimeni.  Într-adev r,  asta  nu  se  putea  stabiliă  
experimental.

În  secolul  al  XX-lea  fizicienii  au  putut  s  abordezeă  
experimental  problema  naturii  ultime  a  materiei.  O 
tehnologie sofisticat  le-a permis s  p trund  din ce în ceă ă ă ă  
mai  adânc în  interiorul  materiei,  dezvelind  un strat  după 



altul  în  c utarea  „c r mizilor  constituenteă ă ă ”.  Astfel,  s-a 
validat ipoteza existen ei atomilor, apoi au fost descoperi iţ ţ  
componen ii  acestora  –  nucleul  şi  electronii  –  şi  în  finalţ  
componen ii nucleului – protonii şi neutronii ca şi multe alteţ  
particule subatomice.

Instrumentele  complexe  şi  sensibile  ale  fizicii 
experimentale moderne penetreaz  nivele din ce în ce maiă  
adânci  ale  lumii  submicroscopice,  zone  ale  realit iiăţ  
complet diferite de mediul nostru înconjur tor şi astfel facă  
ca aceast  lume s  devin  accesibil  sim urilor. Dar acestă ă ă ă ţ  
lucru  este  posibil  numai  printr-un  lan  de  procese  careţ  
sfârşeşte cu semnalul sonor al unui contor Geiger sau cu un 
spot întunecat pe o plac  fotografic .  Ceea ce auzim sauă ă  
vedem  nu  reprezint  însuşi  fenomenul,  ci  numaiă  
consecin ele acestuia. Lumea atomic  şi subatomic  se aflţ ă ă ă 
dincolo de limita percep iei senzoriale.ţ

Doar  datorit  instrumentarului  modern  actual  putemă  
„observa” propriet ile atomilor şi ale constituen ilor lor şiăţ ţ  
putem  astfel  „tr i  experien a”  domeniului  atomic  într-oă ţ  
oarecare  m sur .  Dar  aceast  experien  nu  este  unaă ă ă ţă  
obişnuit , în orice caz nu se poate compara cu experien aă ţ  
comun . Cunoaşterea la acest nivel nu se mai întemeiază ă 
pe percep ia senzorial  şi de aceea limbajul, cu no iunile şiţ ă ţ  
imaginile sale direct legate de sim uri, nu mai este adecvatţ  
descrierii  fenomenelor  observate.  Pe m sur  ce coborâmă ă  
tot mai adânc în structura materiei trebuie sa abandon mă  
tot mai multe imagini şi no iuni circumscriţ se limbajului com
un.

Cel  mai  important  pas  din  marea  c l torie  în  lumeaă ă  
infinitului  mic  a  fost  de  fapt  primul:  pasul  spre  lumea 
atomilor. Investigând structura atomului ştiin a transcendeţ  
limitele percep iei senzoriale. De aici încolo nu se mai poateţ  
conta pe logic  şi bun sim . În fizica atomic  oamenii  auă ţ ă  
întrez rit pentru prima dat  ceea ce c utau: esen a ultimă ă ă ţ ă 
a realit ii. Ca şi filosofii mistici, fizicienii se confrunt  cu oăţ ă  
experien  extrasenzorial  a realit ii  şi au de dep şit,  înţă ă ăţ ă  
aceeaşi  m sur ,  aspectele  paradoxale  ale  acesteiă ă  



experien e. Din acest moment modelele şi imaginile fiziciiţ  
moderne devin asemenea celor ale filosofiei Orientului.

4 Noua fizică

Dup  cum afirm  misticii  orientali,  experien a mistic  aă ă ţ ă  
realit ii  reprezint  un eveniment de o clip  care zguduieăţ ă ă  
din temelii concep ia subiectului asupra lumii. D. T. Suzukiţ  
crede c  ea este „cel mai teribil şoc careă  ar putea zgudui 
conştiin a  unui  om… dislocând orice  form  a experien eiţ ă ţ  
comune”  1 şi apeleaz  la cuvintele unui maestru Zen careă  
compara aceast  experien  cu „desprinderea fundului uneiă ţă  
g le i”.ă ţ

La  începutul  acestui  secol  fizicienii  au  avut  aceeaşi 
senza ie  atunci  când  fundamentele  concep iei  lor  asupraţ ţ  
lumii  materiale au fost dinamitate de experien a realit iiţ ăţ  
atomice;  ei  au  descris  aceast  experien  în  termeniă ţă  
similari acelora folosi i de maestrul Zen al lui Suzuki. Astfel,ţ  
Heisenberg scria:

Reac ia  violent  la  recentele  studii  din  fizica  modernţ ă ă  
poate  fi  în eleas  numai  când  ne  d m  seama  cţ ă ă ă  
fundamentele fizicii  au început  sa se clatine; şi  c  acestă  
lucru ne d  senza ia c  ne fuge p mântul de sub picioareă ţ ă ă .2

Acelaşi sentiment l-a încercat Einstein când a luat pentru 
prima  dat  contact  cu  fizica  atomic .  El  scria  înă ă  
autobiografia sa:

Toate  încerc rile  mele  de  a  adapta  fundamenteleă  
teoretice  ale  fizicii  la  noile  descoperiri  au  eşuat.  Parcă  
p mântul  ne-ar fugi  de sub picioare şi  n-ar mai exista oă  
baz  solid  pe care s  putem construi ceva.ă ă ă 3

Noile  descoperiri  în  fizic  au  necesitat  revizuireaă  
profund  a unor concepte ca timp, spa iu, materie, obiect,ă ţ  
cauz ,  efect  etc.  Şi  nu  este  de  mirare  c  fizicienii  auă ă  
resim it ca pe un şoc rezultatele acestor experimente, deţ  
vreme  ce  no iunile  amintite  sunt  fundamentale  pentruţ  
modul nostru de a concepe realitatea. Din aceast  revizuireă  
a rezultat o concep ie despre Univers incomplet definit  şiţ ă  
radical diferit  de cea clasic .ă ă



Se  pare  c  mistica  oriental  şi  ştiin a  occidental  auă ă ţ ă  
cunoscut evolu ii  revolu ionare similare care le-au condusţ ţ  
la schimbarea total  a ideilor despre realitate. Urm toareleă ă  
dou  pasaje dovedesc c  fizicianul european Niels Bohr şiă ă  
misticul indian Sri Aurobindo au tr it aceeaşi experien :ă ţă

Experien a  ultimilor  ani  a  eviden iat  insuficien aţ ţ ţ  
concep iei  mecaniciste  şi,  drept  consecin ,  a  pus  subţ ţă  
semnul întreb rii suportul filosofic al acestei interpret riă ă *

(Niels Bohr)
Toate  încep  s -şi  schimbe  natura  şi  înf işarea;  nouaă ăţ  

experien  este radical diferit  de cea veche… Este vorbaţă ă  
de un nou mod de a experimenta, a observa, a lua contact 
cu fenomenele.5

(Sri Aurobindo)
Capitolul  de  fa  va  schi a  o  prim  imagine  a  noiiţă ţ ă  

concep ii despre lume, opus  celei datorate fizicii clasice";ţ ă  
va ar ta cum modelul mecanicist a trebuit s  fie abandonată ă  
la  începutul  acestui  secol  şi  astfel  am  fost  for a i  sţ ţ ă 
adopt m  o  viziune  mult  mai  subtil ,  „organic "  şiă ă ă  
integratoare.

*  Cititorii  care  g sesc  aceast  prezentare  preliminar  a  fiziciiă ă ă  
moderne prea comprimat  şi dificil de în eles s  nu fie îngrijora i. Toateă ţ ă ţ  
conceptele men ionate aici vor fi descrise pe larg în cuprinsul lucr rii.ţ ă

Fizica clasică
Concep ia pe care noile descoperiri în fizic  au modificat-ţ ă

o  se  bazeaz  pe  modelulă  newtonian  al  Universului.  El 
constituie fundamentul fizicii clasice. Şi a fost, într-adev r,ă  
o temelie formidabil ,  o stânc  pe care s-a cl dit filosofiaă ă ă  
natural  vreme de aproape trei secole.ă

Cadrul  Universului  newtonian,  cadrul  în  care  se  petrec 
toate fenomenele, este spa iul tridimensional al geometrieiţ  
euclidiene.  Este  un  spa iu  absolut,  aflat  în  repaus  şiţ  
nesupus  vreunei  transform ri.  În  exprimarea  lui  Newton,ă  
„Spa iul,  absolut  în  natura  sa,  f r  raportare  la  exterior,ţ ă ă  
r mâne  întotdeauna  acelaşi  şi  în  repausă .”  6 Toate 
transform rile care se petrec sunt descrise în termenii uneiă  
alte  dimensiuni,  separate  şi  numite  timp,  la  rândul  ei 



absolut  şi f r  leg tur  cu lumea material , care se scurgeă ă ă ă ă ă  
neperturbat  dinspre trecut  c tre  viitor.  „ă ă Timpul  absolut, 
adev rat şi matematică ”, spunea Newton, „în el însuşi şi în 
propria sa natur , curge uniform şi f r  leg tură ă ă ă ă cu factorii  
externi."7

Elementele Universului newtonian, care se deplaseaz  înă  
acest  spa iu  absolut  şi  în  acest  timp  absolut,  suntţ  
particulele materiale. În ecua ii ele sunt tratate ca „puncteţ  
materiale”;  Newton  le  vedea  ca  pe  nişte  obiecte  mici, 
solide,  compacte  şi  indestructibile  care  compun  materia. 
Acest model se aseam n  foarte mult cu acela al filosofiloră ă  
atomişti  greci.  Ambele au la  baz  distinc ia dintre plin şiă ţ  
gol, dintre materie şi spa iu; ambele consider  c  forma şiţ ă ă  
masa particulelor nu variaz . Materia se conserv  şi este înă ă  
mod  esen ial  pasiv .  Marea  diferen  între  concep iileţ ă ţă ţ  
atomiste  ale  lui  Democrit  şi  Newton  const  în  aceea  că ă 
ultimul d  o descriere precis  a for elor de interac ie dintreă ă ţ ţ  
particule.  Aceast  for  depinde  numai  de  maseleă ţă  
particulelor şi  de distan ele dintre ele. Este vorba despreţ  
for a  gravita ional  pe  care  Newton  o  asocia  tuturorţ ţ ă  
corpurilor asupra c rora ea ac ioneaz . Deşi aceasta este oă ţ ă  
ipotez  stranie,  nimeni nu s-a gândit  s  o cerceteze maiă ă  
îndeaproape. Particulele şi  for ele de interac ie dintre eleţ ţ  
sunt crea ii ale Divinit ii şiţ ăţ  deci nu sunt supuse analizei. În 
Optica sa, Newton îşi imagineaz  cum Divinitatea a creată  
lumea material :ă

Mi se pare probabil  ca Dumnezeu s  fi  creat mai întâiă  
particule materiale dure, grele, compacte, impenetrabile şi 
susceptibile de a se deplasa,  cu asemenea dimensiuni  şi  
forme,  dotate  cu  asemenea  propriet i  şi  aflate  înăţ  
asemenea propor ii încât s  serveasc  scopului final pentruţ ă ă  
care au fost create; şi c  aceste particule primare s  fieă ă  
incomparabil mai dure decât orice corp poros pe care l-ar 
putea forma împreun ; atât de dure, încât s  nu se poată ă ă  
sparge  în  fragmente,  nicio  putere  nefiind  în  stare  să  
divizeze ceea ce Dumnezeu însuşi a creat ca entitate unic ,ă  
la începuturi.8



Toate  fenomenele  fizice  se  reduc,  conform  modelului 
mecanic  newtonian,  la  mişcarea  în  spa iu  a  punctelorţ  
materiale cauzat  de atrac ia lor reciproc , adic  de for aă ţ ă ă ţ  
gravita ional .  Pentru a putea exprima matematic efectulţ ă  
acestei  for e  asupra  unui  punct  material,  Newton  a  fostţ  
nevoit  s  inventeze  no iuni  şi  s  elaboreze  tehniciă ţ ă  
matematice  absolut  noi  –  anume,  acelea  grupate  sub 
numele de calcul diferen ial. Aceasta constituie o realizareţ  
intelectual  uriaş  apreciat  de  Einstein  drept  „ă ă ă cel  mai 
mare  progres  în  gândire  realizat  vreodat  de  un  singură  
individ.”

Ecua iile  de  mişcare  concepute  de  Newton  formeazţ ă 
baza mecanicii clasice. Ele au fost considerate legi imuabile 
în virtutea c rora se mişc  punctele materiale, responsabileă ă  
pentru toate schimb rile observate în lumea material . Înă ă  
viziunea  lui  Newton,  Dumnezeu  a  creat  la  început 
particulele,  for ele  care  se  exercit  între  ele  şi  legile  deţ ă  
mişcare. Astfel, a fost pus în mişcare întregul Univers şi de 
atunci  aceast  mişcare  continu  neîncetat,  ascultând  deă ă  
legi imuabile.

Concep ia  mecanicist  este,  deci,  strâns  legat  de  unţ ă ă  
determinism riguros. Uriaşul mecanism cosmic este perfect 
determinat deoarece se supune legii cauzei şi a efectului.

Tot ce se petrece are o cauz  bine definit  şi produce ună ă  
efect la fel de bine definit, iar starea viitoare a oric rei p r iă ă ţ  
a  unui  sistem  poate,  în  principiu,  s  fie  prev zut  cuă ă ă  
certitudine,  dac  se  cunoaşte  starea  sa  la  un  anumită  
moment de timp. Aceast  concep ie şi-a g sit expresia ceaă ţ ă  
mai  clar  în  faimosul  enun  ah matematicianului  franceză ţ  
Pierre Simon Laplace:

Intelectul  care  „la  un  moment  dat,  ar  cunoaşte  toate 
for ele  care  ac ioneaz  în  natur  şi  pozi ia  tuturorţ ţ ă ă ţ  
corpurilor,  ar  cuprinde  –  presupunând  c  ar  aveaă  
capacitatea de a analiza atâtea informa ii – într-o aceeaşiţ  
ecua ie mişc rile celor mai mari corpuri din Univers şi peţ ă  
acelea ale celor mai firavi atomi; nimic n-ar mai fi nesigur  
pentru el, ar cunoaşte deopotriv  trecutul şi viitorulă .9



Fundamentul filosofic al acestui determinism riguros este 
constituit  de  divizarea  cartezian  eu-lume.  S-a  ajuns  înă  
consecin  la ideea c  lumea poate fi descris  obiectiv, f rţă ă ă ă ă 
a se ine seama de factorul uman, iar ştiin a şi-a fixat caţ ţ  
ideal descrierea obiectiv  a naturii.ă

Secolele  al  XVIII-lea  şi  al  XlX-lea  au  fost  martorele 
succesului  enorm  repurtat  de  mecanica  newtonian .ă  
Newton  însuşi  aplicase  teoria  sa  mişc rii  planetelor  şiă  
reuşise astfel s  explice structura sistemului solar. Modelulă  
s u  planetar  era  foarte  simplu;  el  neglija  printre  alteleă  
atrac ia  gravita ional  reciproc  a  planetelor,  astfel  încâtţ ţ ă ă  
r mâneau  neexplicate  unele  „neregularit i”.  Newton  aă ăţ  
rezolvat  aceast  problem  admi ând  c  Divinitatea  esteă ă ţ ă  
prezent  în  orice  moment  în  Univers  pentru  a  corectaă  
respectivele neconcordan e.ţ

Marele matematician Laplace s-a str duit  ă să rafineze şi 
s  perfec ioneze calculele lui Newton într-o carte ce urmaă ţ  
„s  ofere  solu ia  complet  a  problemei  sistemului  solar,ă ţ ă  
f când  ca  rezultatele  teoretice  s  coincid  cu  celeă ă ă  
experimentale şi astfel ecua iile empirice s  nu îşi mai afleţ ă  
loc în tabelele astronomice.”  10 Rezultatul muncii  sale s-a 
constituit  într-o  oper  remarcabil  în  cinci  volume,ă ă  
Mecanica Cereasc ,  în  care  Laplace  a  reuşit  s  expliceă ă  
mişc rile planetelor, ale Lunii şi cometelor, mareele şi alteă  
fenomene legate de gravita ie în cele mai mici detalii. El aţ  
demonstrat  c  legile  newtoniene  de  mişcare  asigură ă 
stabilitatea  sistemului  solar,  tratând  Universul  ca  pe  un 
mecanism cu autoreglare. Se spune c  atunci când Laplaceă  
i-a  prezentat  lui  Napoleon  prima  edi ie  a  lucr rii  sale,ţ ă  
împ ratul a f cut urm toarea remarc : „D-le Laplace, mi s-ă ă ă ă
a spus c  a i scris aceast  carte despre sistemul solar f ră ţ ă ă ă 
s -L men iona i  pe Creatorul  s u.” La aceasta,  Laplace aă ţ ţ ă  
replicat ferm: „Sire, n-am avut nevoie de aceast  ipotez .”ă ă

Încuraja i de succesul str lucit al mecanicii newtoniene înţ ă  
astronomie, fizicienii au extins-o la studiul curgerii fluidelor 
şi  al  vibra iilor  corpurilor  elastice  şi  iar şi  teoria  a  fostţ ă  
validat . În final, atunci când s-a ar tat c , de fapt, c lduraă ă ă ă  
nu  este  altceva  decât  energie  degajat  prin  mişcareaă  



moleculelor, chiar şi teoria c ldurii s-a dovedit a se reduceă  
la  mecanica  newtonian .  La  creşterea  temperaturii  apei,ă  
moleculele  constituente  primesc  din  ce  în  ce  mai  multă 
energie de mişcare pân  la un nivel la care aceast  energieă ă  
le ajut  s  înving  for ele de atrac ie şi s  devin  moleculeă ă ă ţ ţ ă ă  
libere. Aşa se transform  apa în abur. Pe de alt  parte, prină ă  
r cire  mişcarea  termic  se  reduce  şi  în  cele  din  urmă ă ă 
moleculele  ajung s  fie  dispuse într-o  re ea cristalin .  Înă ţ ă  
acest  fel  se  pot  explica  dintr-un  punct  de  vedere  strict 
mecanic multe alte fenomene termice.

Apă     Abur     Ghea  ţă

Succesul enorm de care s-a bucurat modelul mecanicist 
i-a determinat pe fizicienii de la începutul secolului al XlX-
lea  s  priveasc  întregul  Univers  ca  pe  un  uriaş  sistemă ă  
mecanic  guvernat  de  legile  de  mişcare  enun ate  deţ  
Newton.  Aceste  legi  reprezentau  legile  fundamentale  ale 
naturii  şi  mecanica  newtonian  era  considerat  teoriaă ă  
suprem  pentru explicarea fenomenelor naturale. Şi totuşi,ă  
dup  mai  pu in  de  o  sut  de  ani,  descoperirea  unei  noiă ţ ă  
realit i  fizice  a  pus  în  eviden  limitele  modeluluiăţ ţă  
newtonian şi a demonstrat c  niciunul din postulatele saleă  
nu are valabilitate absolut .ă

Aceasta nu s-a petrecut instantaneu, ci a fost ini iat  deţ ă  
cercet ri  începute  deja  în  secolul  al  XlX-lea  şi  careă  
preg teau  calea  revolu iei  ştiin ifice  a  timpului  nostru.ă ţ ţ  
Primul pas în acest sens a fost f cut odat  cu descoperireaă ă  
şi investigarea fenomenelor electrice şi magnetice care nu 
puteau  fi  descrise  în  mod  corespunz tor  de  modelulă  
mecanic şi care implicau un nou tip de for . Cele mai mariţă  
contribu ii  şi  le-au  adus  Michael  Faraday  şi  James  Clerkţ  
Maxwell – primul, unul din cei mai mari experimentatori din 
istoria  ştiin ei,  al  doilea,  un  str lucit  teoretician.  Cândţ ă  



Faraday a produs curent electric într-o bobin  de cupru prină  
mişcarea unui magnet în vecin tatea acesteia, convertindă  
astfel lucrul mecanic de deplasare a magnetului în energie 
electric ,  el  a  adus  ştiin a  şi  tehnologia  la  r scruce.ă ţ ă  
Experien a sa fundamental  a dat naştere pe de o parteţ ă  
vastei  inginerii  electrotehnice,  pe  de  alt  parte  unoră  
specula ii teoretice care i-au condus pe el şi pe Maxwell laţ  
elaborarea  teoriei  complete  a  electromagnetismului! 
Faraday  şi  Maxwell  nu  s-au  limitat  s  studieze  numaiă  
efectele  for elor  electrice  şi  magnetice,  ci  au  f cut  dinţ ă  
for ele  însele  principalul  obiect  de  studiu.  Ei  au  înlocuitţ  
conceptul de for  cu acela de câmp de for e şi astfel auţă ţ  
fost primii care au dep şit contextul fizicii newtoniene.ă

În loc s  interpreteze interac ia dintre o sarcin  pozitivă ţ ă ă 
şi una negativ  ca o simpl  atrac ie reciproc  a celor dou ,ă ă ţ ă ă  
aşa cum proceda mecanica newtonian , Faraday şi Maxwellă  
au g sit mai potrivit s  afirme c  fiecare sarcin  produce oă ă ă ă  
„perturba ie” sau o „stare” în spa iul din jurul s u, astfelţ ţ ă  
încât  o  alt  sarcin  electric  prezent  s  simt  o  for .ă ă ă ă ă ă ţă  
Aceast  stare a materiei, care are capacitatea de a exercitaă  
o  for ,  se  numeşte  câmp.  Ea  este  creat  de  o  sarcinţă ă ă 
electric  şi exist  independent de prezen a unei alte sarciniă ă ţ  
electrice care s -i simt  efectul.ă ă

A  fost  o  modificare  profund  a  modului  nostru  de  aă  
concepe realitatea fizic . În teoria newtonian  for ele suntă ă ţ  
legate  de  corpurile  asupra  c rora  ac ioneaz .  Acumă ţ ă  
conceptul  de  for  a  fost  înlocuit  cu  unul  mai  subtil,  deţă  
câmp independent de prezen a obiectelor şi care poate fiţ  
studiat f r  referire la corpurile materiale. Aceast  teorie aă ă ă  
culminat  cu  electrodinamica  în  cadrul  c reia  seă  
demonstreaz  c  lumina  nu este altceva  decât  un  câmpă ă  
electromagnetic care oscileaz  foarte rapid şi se propag  înă ă  
spa iu sub forma unei  unde. Ast zi  ştim c  undele radio,ţ ă ă  
undeie luminoase sau razele X sunt unde electromagnetice 
care difer  numai ca. Frecven  de oscila ie şi c  radia iaă ţă ţ ă ţ  
vizibil  reprezint  doar o frac iune foarte mic  din spectrulă ă ţ ă  
radia iei electromagnetice.ţ



În  ciuda  acestor  importante  modific ri,  mecanicaă  
newtonian  şi-a  p strat  pozi ia  de  fundament  al  fizicii.ă ă ţ  
Maxwell însuşi a încercat s  explice rezultatele pe care le-aă  
ob inut în termenii modelului mecanic, considerând câmpulţ  
o stare de tensiune mecanic  a unui mediu omniprezent şiă  
foarte  uşor,  numit  eter.  Era  normal  ca  Maxwell  s  îşiă  
imagineze un asemenea mediu, c ci undele sunt resim iteă ţ  
ca  vibra ii  ale  unui  mediu-suport:  valurile  ca  vibra ii  aleţ ţ  
apei, sunetele ca vibra ii ale aerului. Maxwell a dat teorieiţ  
sale  mai  multe  interpret ri  în  perspectiva  mecaniciiă  
newtoniene, dar p rea s  nu ia în serios niciuna dintre ele.ă ă  
Trebuie  s  fi  intuit,  chiar  dac  nu  a  f cut  niciodat  oă ă ă ă  
asemenea afirma ie, c  în teoria sa rolul principal este jucatţ ă  
de câmp şi nu de modelele mecanice. Einstein a fost acela 
care  a  afirmat  r spicat  acest  lucru  cincizeci  de  ani  maiă  
târziu,  când  a  ar tat  c  nu  exist  niciun  fel  de  eter  şiă ă ă  
câmpul  electromagnetic este  o  entitate  fizic  ă de  sine 
st t toare care se propag  în vid şi nu poate fi explicat  înă ă ă ă  
cadrul teoriei newtoniene.

Aşadar,  la  începutul  secolului  al  XX-lea  fizicienii 
dispuneau  de  dou  teorii  de  succes  care  explicau  două ă 
tipuri  diferite  de  fenomene:  mecanica lui  Newton  şi 
electrodinámica lui Maxwell. Modelul aewtonian încetase să 
mai constituie baza ştiin elor naturii.ţ

Fizica modernă
Primele trei decenii ale secolului al XX-lea au modificat 

radical  cadrul  epistemologic  al  fizicii.  Dou  contribu iiă ţ  
diferite – teoria relativit ii şi fizica atomic  – au sf râmatăţ ă ă  
no iunile pe care se baza concep ia newtonian : acelea deţ ţ ă  
spa iu  absolut  şi  timp  absolut,  de  particul  elementarţ ă ă 
solid ,  ca  şi  raportul  de  cauzalitate  şi  idealul  deă  
obiectivitate  în  descrierea  naturii.  Cu  niciunul  din  aceste 
concepte  nu  se  putea  opera  în  domeniile  pe  care  le 
abordau acum fizicienii.

Începuturile  fizicii  moderne  sunt  marcate  de 
extraordinara  contribu ie  intelectual  a  unui  om:  Albertţ ă  
Einstein.  Cu  dou  articole,  ambele  publicate  în  1905,ă  



Einstein  a  ini iat  dou  orient ri  revolu ionare.  Una  eraţ ă ă ţ  
legat  de teoria relativit ii  restrânse, cealalt  de o nouă ăţ ă ă 
modalitate de abordare studiului radia iei electromagneticeţ  
care  avea  s  devin  specific  teoriei  cuantice  şi  teorieiă ă ă  
fenomenelor atomice. O întreag  echip  de fizicieni a lucrată ă  
dou zeci  de ani  mai  târziu  la  elaborarea teoriei  cuanticeă  
complete.  În  schimb,  teoria  relativit ii  este  datoratăţ ă 
aproape,  în  exclusivitate  lui  Einstein.  Lucr rile  sale  suntă  
realiz ri  monumentale  ale  intelectului,  ele  reprezintă ă 
pentru  secolul  al  XX-lea  ceea  ce  reprezint  piramideleă  
pentru cultura Egiptului antic.

Einstein  credea  în  armonia  interioar  a  naturii  şiă  
preocuparea sa cea mai de seam  a fost aceea de a unificaă  
diferitele teorii ştiin ifice. A început prin a construi un cadruţ  
comun  celor  dou  teorii  clasice:  mecanica  şiă  
electrodinámica; acest cadru comun este teoria relativit iiăţ  
restrânse.  Ea  unific  şi  completeaz  structurile  specificeă ă  
fizicii  clasice, dar în acelaşi timp submineaz  funda ia peă ţ  
care s-a edificat modelul newtonian.

Conform  teoriei  relativit ii  spa iul  nu  este  o  m rimeăţ ţ ă  
tridimensional ,  iar  timpul  nu  reprezint  o  entitateă ă  
separat .  Spa iul  şi  timpul  formeaz  un  continuumă ţ ă  
cvadridimensional numit „spa iu-timp”. De aceea în teoriaţ  
relativit ii nu se poate face referire numai la spa iu f r  aăţ ţ ă ă  
implica  timpul  şi  reciproc.  Mai  mult,  timpul  nu  se  mai 
scurge  ca  în  modelul  newtonian.  Dac  observatorii  seă  
deplaseaz  cu anumite viteze fa  de sistemele observate,ă ţă  
ordinea în timp a evenimentelor observate este diferit  deă  
la un observator la altul. Evenimente care unui observator îi 
apar  ca  desf şurându-se simultan îi  pot  ap rea altuia  caă ă  
succesive.  Astfel,  toate  m sur torile  în  spa iu  şi  timp îşiă ă ţ  
pierd semnifica ia absolut . Teoria relativit ii abandoneazţ ă ăţ ă 
conceptele  clasice  de  spa iu  absolut  ca  scen  deţ ă  
desf şurare  a  diverselor  procese,  respectiv  timp absolut.ă  
Amândou  devin termeni de care observatorul se foloseşteă  
pentru a-şi descrie observa iile.ţ

Aceste  concepte  sunt  îns  atât  de  importante  pentruă  
descrierea  evenimentelor  care  au  loc  în  natur ,  încâtă  



modificarea  lor  atrage  dup  sine  modificarea  întreguluiă  
cadru  filosofic  al  ştiin elor  naturii.  Cea  mai  importantţ ă 
consecin  se refer  la în elegerea faptului c  masa nu esteţă ă ţ ă  
altceva decât energie. Obiectele aflate în repaus stochează 
energia sub form  de mas , leg tura dintre mas  şi energieă ă ă ă  
fiind dat  de rela ia ă ţ E=mc2 unde c este viteza luminii.

Constanta  c,  reprezentând  viteza  luminii  în  vid,  este 
esen ial  în  teoria  relativit ii.  Ori  de câte ori  se  descriuţ ă ăţ  
fenomene care presupun viteze apropiate de viteza luminii 
trebuie  s  se  adopte  modul  de  abordare  specific  teorieiă  
relativit ii.  Fenomenele  electromagnetice  constituieăţ  
exemplul  cel  mai  bun,  şi  studiul  acestora  l-a  condus  pe 
Einstein la formularea teoriei sale.

În  1915,  Einstein  a  f cut  cunoscut  teoria  general  aă ă ă  
relativit ii care extinde cadrul teoriei relativit ii restrânseăţ ăţ  
la  fenomenele  legate  de  gravita ie,  de  exemplu  atrac iaţ ţ  
care se exercit  între corpurile dotate cu mas . Dac  teoriaă ă ă  
relativit ii  restrânse  a  fost  confirmat  experimental  deăţ ă  
nenum rate ori, teoria general  a relativit ii nu a fost încă ă ăţ ă 
pe  deplin  validat .  Ea  este  îns ,  de  departe,  cea  maiă ă  
elegant ,  riguroas  şi  larg  acceptat  teorie  a  gravita iei,ă ă ă ţ  
fiind utilizat  în cercet rile de cosmologie şi astrofizic .ă ă ă

Dup  Einstein, gravita ia are proprietatea de a „curba”ă ţ  
spa iul  şi  timpul.  Geometria  euclidian  este  inaplicabilţ ă ă 
spa iilor  curbe  tot  aşa  cum  geometria  plan  esteţ ă  
inaplicabil  obiectelor  tridimensionale.  Un  p trat  seă ă  
deseneaz  în  plan  marcând  col urile  şi  unindu-le  prină ţ  
segmente  de  dreapt  de lungime egal  care  s  formezeă ă ă  
între ele unghiuri  de 90°. Dar dac  vrem s  desen m ună ă ă  
p trat pe suprafa a unei sfere nu mai putem aplica aceeaşiă ţ  
metod , c ci în spa iile curbe geometria euclidian  nu esteă ă ţ ă  
valabil .  În  teoria  lui  Einstein  se  arat  c  spa iulă ă ă ţ  
tridimensional este curbat, curbura sa datorându-se ac iuniiţ  
câmpului gravita ional generat de corpurile dotate cu mas .ţ ă  
În vecin tatea unui obiect masiv – o stea sau o planet  –ă ă  
spa iul se curbeaz , iar gradul deţ ă  curbur  depinde de masaă  
obiectului.



Cum se deplaseaz  un p trat în plan şi pe sfer .ă ă ă

Şi cum, în teoria relativit ii  spa iul nu este separat deăţ ţ  
timp,  timpul  este  afectat  la  rândul  s u  de  prezen aă ţ  
materiei, derulându-se cu viteze diferite în diferite zone din 
Univers.  Teoria  general  a  relativit ii  a  lui  Einsteiă ăţ n 
aboleşte,  astfel,  conceptele  de  timp  absolut  şi  spa iuţ  
absolut.  Nu  numai  c  toate  rezultatele  m sur torilor  deă ă ă  
timp şi  spa iu  au  caracter  relativ,  dar  întreaga  structurţ ă 
spa io-temporal  depinde de distribu ia materiei în Univers,ţ ă ţ  
iar conceptul de „vid” îşi pierde semnifica ia.ţ

Concep ia clasic  se bazeaz  pe no iunea de corp solidţ ă ă ţ  
care se deplaseaz  în vid. Ea îşi p streaz  valabilitatea înă ă ă  
domeniul „dimensiunilor medii”,  adic  la viteze obişnuite,ă  
domeniu în care fizica clasic  este un instrument util. Atâtă  
conceptul  de  corp  solid,  cât  şi  cel  de  vid  sunt  adânc 
înr d cinate  în  mintea  noastr ,  astfel  încâf  este  foarteă ă ă  
dificil  s  ne  imagin m  o  realitate  în  definirea  c reia  să ă ă ă 
putem face abstrac ie de ele. Şi totuşi, exact asta ne obligţ ă 
teoria relativit ii s  facem atunci când studiem fenomeneăţ ă  
care se petrec dincolo de grani a „dimensiunilor medii”. Înţ  
cosmologie  şi  astrofizic  –  ştiin ele  macrouniversului  –ă ţ  
termenul de „vid” şi-a pierdut sensul, iar conceptul de corp 
solid  a  fost  eliminat  de  fizica  atomic  –  ştiin aă ţ  
microuniversului.

La sfârşitul  secolului  al  XlX-lea şi  începutul  secolului  al 
XX-lea au fost  descoperite  fenomene legate de structura 
atomului care sunt imposibil de explicat în termeni clasici. 
Prima  dovad  c  atomul  are  o  structur  s-a  datorată ă ă  
descoperirii  radia iilor  X,  un nou tip  de radia ie  care şi-aţ ţ  
g sit binecunoscutele aplica ii în medicin . Dar radia ia Xă ţ ă ţ  
nu  constituie  singurul  tip  de  radia ie  emis  de  atomi»."ţ ă  
Curând dup  radia iile X au fost descoperite radia iile emiseă ţ ţ  
de  atomii  aşa-numitelor  substan e  radioactive.ţ  



Radioactivitatea  a  dovedit  c  atomii  au  structur ,  şi  că ă ă 
atomii  substan elor radioactive nu numai c  emit diverseţ ă  
radia ii,  dar au şi  capacitatea de a se transforma în alteţ  
tipuri de atomi.

În  afara  faptului  c  au  devenit  obiectul  unor  studiiă  
intense, aceste fenomene au fost utilizate în mod ingenios 
ca  instrumente  care  permit  cercetarea  în  profunzime  a 
materiei. Astfel, Max von Laue a folosit radia iile X în studiulţ  
modului  în care sunt dispuşi  atomii  în cristale,  iar  Ernest 
Rutherford a ar tat c  particulele a emise de substan eleă ă ţ  
radioactive pot juca rolul unor proiectile de mare vitez  şi,ă  
astfel,  permit  explorarea  interiorului  atomilor.  Ele  pot  fi 
lansate asupra unor sisteme atomice pentru ca, prin studiul 
împr ştierii  lor,  s  se  poat  trage  concluzii  cu  privire  laă ă ă  
structura atomilor respectivi.

În urma experien elor sale de bombardare a unor atomiţ  
cu  particule  a,  Rutherford  a  ob inut  rezultate  cu  totulţ  
neaşteptate.  Departe  de a  fi  particule  grele  şi  dure,  aşa 
cum se credea înc  din antichitate, atomii s-au dovedit aă  
include spa ii largi în care particule de dimensiuni extremţ  
de reduse – electronii – graviteaz  în jurul unui nucleu deă  
care-i leag  for e de natur  electric . Nu este deloc uşor să ţ ă ă ă 
ne imagin m dimensiunea unui atom, atât este de departeă  
de  dimensiunile  scalei  macroscopice  cu  care  suntem 
obişnui i.  Diametrul  unui  atom  este  de  aproximativ  oţ  
sutime de milionime de centimetru. Pentru a v  face o ideeă  
despre o asemenea dimensiune, imagina i-v  o portocalţ ă ă 
pe lâng  m rimea globului terestru. Prin compara ie, atomiiă ă ţ  
unei  asemenea  portocale  ar  avea  m rimea  cireşelor.  Oă  
mul ime de cireşe înghesuite una într-alta în interiorul unuiţ  
glob mare cât P mântul – iat  imaginea m rit  a atomiloră ă ă ă  
din care este compus  o portocal .ă ă

Aşadar,  atomul  este ceva foarte  mic  în  compara ie  cuţ  
obiectele macroscopice, dar mare în raport cu nucleul s u.ă  
În tabloul nostru cu cireşe-atomi, nucleul ar fi atât de mic 
încât  nu l-am putea vedea.  Chiar  dac  ne-am imagina oă  
cireaş  de dimensiunea unei mingi de fotbal, sau chiar deă  
m rimea unei înc peri, nucleul ar fi înc  prea mic pentru a-lă ă ă  



putea vedea cu ochiul liber. Pentru a ni-l putea imagina, să 
presupunem c  atomul ar creşte pân  la dimensiunile celuiă ă  
mai  mare  dom  din  lume,  catedrala  Sf.  Petru  din  Roma. 
Nucleul unui asemenea atom ar fi cât un gr unte de sară e !

Un gr unte de sare în mijlocul catedralei Sf. Petru şi fireă  
de  praf  rotindu-se  în  jurul  acestuia  în  spa iul  vast  alţ  
catedralei  –  iat  imaginea nucleului  şi  a electronilor  unuiă  
atom.

Curând dup  elaborarea modelului „planetar” al atomuluiă  
s-a  descoperit  c  num rul  dă ă e electroni  ai  atomului  unui 
element  determin  propriet ile  chimice  ale  elementuluiă ăţ  
respectiv şi ast zi ştim c  tabloul periodic al elementelor seă ă  
construieşte  ad ugând  succesiv  protoni  şi  neutroni  laă  
nucleul  celui  mai  uşor  atom –  atomul  de  hidrogen*  –  şi 
num rul  corespunz tor  de  electroni  în  „învelişul”  s u.ă ă ă  
Interac iile  dintre  atomi  sunt  r spunz toare  pentruţ ă ă  
diversele procese chimice,  astfel încât,  în principiu,  toată 
chimia  poate  fi  în eleas  pe  baza  legilor  fizicii  atomice.ţ ă  
Stabilirea acestor legi n-a fost deloc uşoar . Descoperireaă  
lor se datoreaz  unui grup de fizicieni care a activat în aniiă  
’20 şi i-a inclus pe Niels Bohr din Danemarca, Louis Victor 
de Broglie din Fran a, Erwin Schrţ odinger şi Wolfgang Pauli 
din Austria, Werner Heisenberg din Germania şi Paul Dirac 
din  Anglia.  Aceşti  oameni  şi-au  unit  eforturile  în  ciuda 
grani elor care-i desp r eau şi au instaurat una din cele maiţ ă ţ  
bogate epoci din istoria ştiin ei moderne – epoca în care s-aţ  
luat pentru prima dat  contact cu strania realitate atomic .ă ă  
Ori  de  câte  ori  fizicienii  interogau  natura  printr-un 
experiment de fizic  atomic , aceasta r spundea printr-ună ă ă  
paradox; cu cât se încerca s  se clarifice situa ia, cu atâtă ţ  
paradoxul p rea c  se agraveaz . A durat mult pân  cândă ă ă ă  
fizicienii  au  acceptat  faptul  c  aceste  paradoxuri  apar ină ţ  
structurii realit ii atomice şi c  ele se nasc ori de câte oriăţ ă  
se  încearc  s  se  descrie  fenomene  atomice  în  termeniă ă  
clasici.  Odat  în eles  acest  lucru,  fizicienii  au  înv at  să ţ ăţ ă 
pun  corect întreb rile şi s  evite contradic iile.  Aşa cumă ă ă ţ  
spunea  Heisenberg*,  „într-un  anumit  sens  au  p trunsă  



spiritul cuantic” şi în final au elaborat formalismul riguros al 
acestei teorii.

* Atomul de hidrogen este format dintr-un singur proton şi un singur 
electron.

Conceptele cuantice n-au fost uşor de acceptat nici după 
ce  au  fost  formulate  matematic.  Efectul  lor  asupra 
imagina iei  fizicienilor  a  fost  de-a  dreptul  cutremur tor.ţ ă  
Experimentele lui  Rutherford ar taser  c  atomii, departeă ă ă  
de  a  fi  materie  rigid ,  indestructibil ,  sunt  alc tui i  dină ă ă ţ  
particule  minuscule  care  se deplaseaz  în  spa ii  vaste şiă ţ  
acum, teoria cuantic  demonstra c  aceste particule n-auă ă  
nimic  de-a  face  cu  micile  corpuri  solide  despre  care  se 
vorbea  în  teoria  clasic .  Entit ile  subatomice  au  ună ăţ  
caracter  abstract  şi  dual.  În  func ie  de  sistemul  deţ  
observare, ele se comport  uneori ca nişte particule, alteoriă  
ca  nişte  unde;  aceeaşi  comportare  dual  o  manifest  şiă ă  
lumina.

Particul  Undă ă
Este o proprietate stranie  a materiei  şi  a  luminii.  Pare 

imposibil  de acceptat c  ceva poate fi  în  acelaşi  timp şiă  
particul ,  adic  o  entitate  cu  volum foarte  mic,  şi  und ,ă ă ă  
adic  ceva ce se împr ştie pe o arie foarte larg  în spa iu.ă ă ă ţ  
Aceast  contradic ie se afl  la originea paradoxurilor atâtă ţ ă  
de asem n toare cu koan-ă ă ii şi  care au condus în final  la 
formularea  teoriei  cuantice.  Totul  a  început  odat  cuă  
descoperirea  de  c tre  Max  Planck  a  faptului  c  radia iaă ă ţ  
termic  nu este emis  în mod continuu,  ci  sub form  deă ă ă  
„pachete de und ”. Einstein le-a numit „ă cuante” şi a stabilit 
c  ele reprezint  un aspect fundamental al naturii. A avută ă  
destul  îndr zneal  ca  s  postuleze  faptul  c  lumina,  caă ă ă ă ă  
dealtfel  orice  form  de  energie  electromagnetic ,  seă ă  
prezint  nu  numai  ca  und ,  dar  şi  sub  forma  acestoră ă  
cuante.  Cuantele  de  lumin ,  care  au  dat  numele  teorieiă  
cuantice,  au  fost  acceptate  bona  fide*  drept  particule  şi 



acum  sunt  numite  fotoni.  Ele  sunt  particule  de  un  tip 
special: nu au mas  şi se deplaseaz  cu viteza luminii.ă ă

* (lat.) de bun  credin  (Nă ţă .T.) 



Aparenta contradic ie dintreţ  cele dou  aspecte,ă  
corpuscular şi ondulatoriu, a fost eliminat  într-un modă  
neaşteptat care a pus în discu ie chiar ideea ce st  la bazaţ ă  
concep iei clasice despre lumin  – aceea de realitate aţ ă  
lumii materiale. La nivel subatomic materia nu exist  cuă  
certitudine într-un anumit loc, ci mai degrab  prezintă ă 
„tendin e de a exista”, iar evenimentele nu se desf şoarţ ă ă 
în mod cert la momente de timp bine definite şi în moduri 
clar precizate, ci prezint  „tendin a de a se produce”. Înă ţ  
formalismul teoriei cuantice aceste tendin e sunt denumiteţ  
probabilit i şi sunt asociate unor m rimi matematice careăţ ă  
descriu comport ri ondulatorii, lat  de ce particulele sunt înă ă  
acelaşi timp şi unde. Nu unde „reale”, tridimensionale, ca 
undele sonore sau ca cele formate pe suprafa a apei. Eleţ  
sunt „unde de probabilitate”, m rimi matematice abstracteă  
care prezint  toate caracteristicile undeloră  şi sunt corelate 
cu probabilit ile de a g si particulele în anumite puncte dinăţ ă  
spa iu şi la anumite momente de timp. Toate legile fiziciiţ  
atomice sunt exprimate în termeni probabilistici. Un 
eveniment care se desf şoar  la nivel atomic nu poate fiă ă  
niciodat  prev zut cu certitudine; nu i se poate stabili decâtă ă  
probabilitatea de apari ie.ţ

Teoria  cuantic  a  demolat  astfel  conceptele  clasice deă  
corp solid şi de lege strict determinist . La nivel subatomic,ă  
corpurile materiale solide ale fizicii  clasice se prezint  caă  
unde  de  probabilitate,  iar  acestea  se  refer  laă  
probabilitatea înterac iilor.  Analiza atent  a proceselor deţ ă  
observare  în  fizica  atomic  a  condus  la  concluzia  că ă 
particulele  subatomice  nu  au  sens  ca  entit i  izolate,  ciăţ  
numai  ca  intercorel ri  între  procesele  de  preg tire  aă ă  
experimentului  şi  m sur torile  propriu-zise.  ă ă Iat  c  teoriaă ă  
cuantic  a relevat unitatea Universului ar tând c  lumea nuă ă ă  
poate  fi compus  din  entit i  independente  între  ele.  Peă ăţ  
m sur  ce coborâm la nivele submicroscopice,  natura nuă ă  
ne mai înf işeaz  „c r mizi solide, dure”, ci ne apare maiăţ ă ă ă  
curând ca un sistem de rela ii care leag  între ele diverseleţ ă  
p r i ale întregului. Observatorul este întotdeauna inclus înă ţ  
acest sistem. El reprezint  veriga ultim  în lan ul procesuluiă ă ţ  



de observare, propriet ile particulelor subatomice putândăţ  
fi  în elese doar în termenii interac iei lor cu observatorul.ţ ţ  
Idealul  clasic  de  obiectivitate  îşi  pierde  sensul.  La  nivel 
atomic nu mai func ioneaz  diviziunea cartezian  dintre euţ ă ă  
şi lume, dintre observator şi observabil . În fizica atomică ă 
nu putem vorbi despre natur  f r  ca, în acelaşi timp, să ă ă ă 
vorbim şi despre noi înşine.

Noua  teorie  a  rezolvat  imediat  problemele  legate  de 
structura  atomului  care  nu  puteau  fi  rezolvate  în  cadrul 
modelului  planetar  al  lui  Rutherford.  Mai  întâi, 
experimentele  sale  ar taser  c  atomii  care  constituieă ă ă  
materia  solid  sunt  forma i  în  cea  mai  mare  parte  dină ţ  
spa iu  vid.  Dar  dac  noi  şi  toate  obiectele  care  neţ ă  
înconjoar  suntem forma i din spa iu vid, atunci de ce nuă ţ ţ  
putem  trece  prin  ziduri?  Altfel  spus,  ce  anume  conferă 
materiei aspectul compact?

O a doua problem  era legat  de extraordinara stabilitateă ă  
mecanic  a  atomilor.  Atomii  sufer  în  aer  milioane  deă ă  
ciocniri  pe  secund  şi  totuşi  îşi  p streaz  forma.  Niciună ă ă  
sistem planetar supus legilor mecanicii clasice n-ar suporta 
asemenea procese de coliziune f r  s  îşi altereze forma.ă ă ă  
Dar  un  atom  de  oxigen  îşi  va  men ine  configura iaţ ţ  
electronic  indiferent de frecven a ciocnirilor cu al i atomi.ă ţ ţ  
În  plus,  to i  atomii  de  un  anumit  timp  au  aceeaşiţ  
configura ie electronic . Doi atomi de fier şi, în consecinţ ă ţă 
dou  buc i de fier pur vor fi absolut identice indiferent deă ăţ  
provenien a şi indiferent de istoria lor.ţ

Teoria cuantic  a demonstrat c  toate aceste propriet iă ă ăţ  
uimitoare  ale  atomilor  se  datoreaz  naturii  ondulatorii  aă  
electronului.  Aspectul  compact  al  materiei  este  o 
consecin  a „efectului cuantic” şi a caracterului dual und -ţă ă
corpuscul,  caracteristic  f r  echivalent  la  nivelă ă ă  
macroscopic. Ori de câte ori o particul  este constrâns  să ă ă 
r mân  într-un  spa iu  de  dimensiuni  reduse,  eaă ă ţ  
reac ioneaz  printr-o mişcare de rota ie cu o vitez  cu atâtţ ă ţ ă  
mai mare cu cât spa iul afectat este mai restrâns. Pe deţ  
alt  parte, la nivel atomic se afl  în competi ie dou  tipuriă ă ţ ă  
de for e. Electronii sunt men inu i în jurul nucleului de for eţ ţ ţ ţ  



electrice;  ei  r spund  atrac iei  nucleului  prin  mişcarea  deă ţ  
rota ie cu atât mai rapid  cu câtţ ă  for a de atrac ie este maiţ ţ  
puternic .  Pentru  exemplificare,  atrac ia  exercitat  deă ţ ă  
nucleu asupra electronilor  conduce la viteze de ordinul  a 
600  de  mile  pe  secund .  Aceste  viteze  enorme  fac  caă  
atomul s  par  o sfer  compact , tot aşa cum o elice înă ă ă ă  
rota ie apare ca un disc. Comprimarea atomilor este foarteţ  
dificil  şi iat  de ce materia are aspect solid.ă ă

Deplasarea electronilor pe orbite în jurul nucleului este 
dictat  de stabilirea unui echilibru între atrac ia exercitată ţ ă 
de  nucleu  asupra  electronilor  şi  reac iunea  acestora  laţ  
confinarea într-un spa iu redus. Dar orbitele atomice suntţ  
foarte  diferite  de  orbitele  planetare  din  sistemul  solar, 
diferen a datorându-se comport rii  ondulatorii.  Atomul nuţ ă  
poate fi asimilat cu un sistem planetar. În loc de particule 
care  se rotesc  în  jurul  nucleului  trebuie  s  ne  imagin mă ă  
unde  de  probabilitate  dispuse  pe  anumite  orbite.  Ori  de 
câte  ori  vom  efectua  m sur tori,  vom  g si  electroniiă ă ă  
undeva pe orbite, dar nu s-ar putea spune c  ei „gravitează ă 
în jurul nucleului” în sens clasic.

Undele  electronice  asociate  electronilor  de  pe  orbitele 
atomilor sunt unde sta ionare. Asemenea unde sta ionareţ ţ  
se produc ori de câte ori undele sunt for ate s  r mân  înţ ă ă ă  
regiuni de dimensiuni finite, ca de exemplu cazul undelor 
produse de vibra iile unei corzi de ghitar  sau de vibra iileţ ă ţ  
aerului dintr-un fluier (vezi diagrama din figura urm toare).ă  
Este binecunoscut faptul c  undele sta ionare prezint  ună ţ ă  
aspect bine definit, cu un num r limitat de maxime (ventre)ă  
şi minime (noduri). În cazul undelor electronice din atomi, 
aceasta  înseamn  c  electronii  se  pot  g si  numai  peă ă ă  
anumite  orbite  cu  raze  bine  definite.  Electronul 
hidrogenului, de exemplu, se poate afla numai pe prima, a 
doua, a treia etc. Orbit , dar în niciun alt punct din spa iu.ă ţ  
În condi ii normale se va afla pe orbita cea mai apropiatţ ă 
der nucleu,  numit  orbit  fundamental .  De  acolo,  dacă ă ă ă 
primeşte  suficient  energie,  electronul  poate  trece  peă  
orbite  superioare;  atunci  se  spune  c  atomul  se  afl  înă ă  
„stare excitat ”, stare pe care o p r seşte dup  câtva timpă ă ă ă  



eliminând surplusul de energie sub forma unei cuante de 
energie electromagnetic  – foton.ă

Unde sta ionare într-o coard  vibrant .ţ ă ă
St rile  atomice,  adic  formele  orbitelor  electronice  şiă ă  

distan ele dintre ele sunt aceleaşi pentru to i atomii careţ ţ  
con in un num r dat de electroni. De aceea, doi atomi deţ ă  
oxigen sunt absolut identici.  La un moment dat ei se pot 
afla  în diferite  st ri  excitate,  dar dup  un timp se întorcă ă  
invariabil  la  aceeaşi  stare  fundamental .  Astfel,  naturaă  
ondulatorie a electronilor este r spunz toare pentru faptulă ă  
c  oricare doi atomi ai aceluiaşi element sunt identici, ca şiă  
pentru marea stabilitate mecanic .ă

O caracteristic  special  a st rilor atomice este aceea că ă ă ă 
ele pot fi specificate complet prin intermediul unui set de 
numere numite „numere cuantice”, care indic  localizareaă  
şi  forma orbitelor  electronice.  Primul  num r  cuantic  esteă  
num rul orbitei şi indic  energia pe care trebuie s  o aibă ă ă ă 
un  electron  pentru  a  se  afla  pe  acea  orbit ;  alte  două ă 
numere cuantice con in  informa ia  asupra undei  asociateţ ţ  
electronului – viteza de rota ie şi orientarea electronului*.ţ  
Faptul  c  toate  aceste  propriet i  sunt  exprimateă ăţ  
matematic  prin  numere întregi  arat  c  electronul  nu  îşiă ă  
modific  oricum mişcarea de rota ie, ci doar poate trece deă ţ  
la  o  orbit  la  alta.  Valorile  cele  mai  mari  sunt  asociateă  
st rilor  excitate,  starea fundamental  fiind  aceea în careă ă  
electronii se afl  pe orbita cea mai apropiat  de nucleu.ă ă

Tendin e  de  localizare,  particule  care  reac ioneaz  laţ ţ ă  
constrângeri prin deplas ri cu viteze din ce în ce mai mari,ă  
atomi care trec brusc dintr-o „stare cuantic ” în alta – iată ă 
câteva  din  neobişnuitele  caracteristici  ale  lumii  atomice. 
Dar  for a  care  produce  toate  fenomenele  atomiceţ  
ac ioneaz  şi la nivel macroscopic. Este vorba despre for aţ ă ţ  
de  atrac ie  dintre  nucleul  înc rcat  pozitiv  şi  electroniiţ ă  
înc rca i  negativ.  Corelarea acestei  for e  cu comportareaă ţ ţ  
ondulatorie  a  electronilor  d  naştere  unei  extraordinareă  
variet i  de fenomene.  Este cauza reac iilor  chimice  şi  aăţ ţ  
form rii  moleculelor  –  acele  agregate alc tuite  din atomiă ă  



între  care  se  exercit  for e  de  atrac ie.  Interac ia  dintreă ţ ţ ţ  
electroni şi nucleul atomic st  la baza existen ei st rilor deă ţ ă  
agregare solid , lichid  şi gazoas , a tuturor organismeloră ă ă  
vii şi a tuturor proceselor biologice asociate.

În  aceast  lume  extrem  de  bogat  a  fenomeneloră ă  
atomice, nucleul joac  rolul unui centru minuscul şi stabil,ă  
surs  a  for ei  electrice  şi  constituie  scheletul  variateloră ţ  
structuri  moleculare.  Pentru a în elege aceste structuri  şiţ  
multiplele procese şi fenomene care se desf şoar jn lumeaă ă  
înconjur toare  nu  este  necesar  s  cunoaştem  despreă ă  
nuclee mai  mult  decât  masa şi  sarcina lor  electric .  Dară  
pentru a în elege structura materiei, pentru a afla care suntţ  
componentele sale ultime, trebuie studiat nucleul atomic.

* „Rota ia” electronului pe orbit  nu trebuie în eleas  în sens clasic;ţ ă ţ ă  
ea este determinat  de forma undei asociate, adic  de probabilit ileă ă ăţ  
de existen  a particulei în anumite zone ale orbitei.ţă

În anii ’30, când teoria cuantic  a revelat lumea atomic ,ă ă  
principala  sarcin  a  fizicienilor  s-a  dovedit  a  fi  studiulă  
nucleului, al componen ilor s i şi al for elor care se exercitţ ă ţ ă 
între aceşti componen i.ţ

Primul  mare  pas  spre în elegerea structurii  nucleului  aţ  
fost f cut prin descoperirea neutronului ca cea de-a douaă  
particul  constituent  a nucleului atomic, particul  cu masaă ă ă  
aproximativ egal  cu a protonului – adic  de vreo 2000 deă ă  
ori  mai  mare  decât  a  electronului  –  dar  f r  sarcină ă ă 
electric .  Prin  aceast  descoperire  s-a  stabilit  compozi iaă ă ţ  
nucleului  şi  în  plus  s-a  ar tat  c  for a  nuclear  care  seă ă ţ ă  
stabileşte între protoni şi neutroni este un fenomen cu totul 
nou.  Nu  este  de  origine  electromagnetic ,  de  vreme  ceă  
neutronii  nu  au  sarcin  electric .  Fizicienii  au  în eles  că ă ţ ă 
este  vorba  de un nou tip  de for  care  nu se manifestţă ă 
nic ieri în afara nucleului.ă

Nucleul  atomic este de aproximativ 10 000 de ori  mai 
mic  decât  întregul  atom  şi  totuşi  în  el  este  con inutţ ă 
aproape  toat  masa  atomului.  Aceasta  dovedeşte  că ă 
materia nuclear  este extrem de dens  în compara ie cuă ă ţ  
celelalte  forme  de  materie  pe  care  le  cunoaştem.  Într-



adev r, dac  substan a corpului omenesc ar fi comprimată ă ţ ă 
pân  ar  atinge  densitatea  materiei  nucleare,  ea  nu  ară  
ocupa un spa iu mai mare decât g m lia unui ac. Aceastţ ă ă ă 
enorm  densitate  nu  eă ste  unica  proprietate  care  ne 
uimeşte.  Fiind,  ca  şi  electronii,  de  natur  cuantic ,ă ă  
„nucleonii” – cum sunt numi i generic protonii şi neutronii –ţ  
reac ioneaz  la confinare prin adoptarea unor viteze mariţ ă  
de  deplasare  şi  cum  spa iul  în  care  sunt  constrânşi  sţ ă 
existe este mult mai mic decât în cazul electronilor, reac iaţ  
lor este mult mai violent . Ei se rotesc în interiorul nucleuluiă  
cu viteze de aproximativ 40 000 mile pe secund ! Lat  că ă ă 
materia  nuclear  este  ceva  cu  totul  diferit  de  ceea  ceă  
cunoaştem în lumea macroscopic . Ne-o putem imagina caă  
fiind format  din mici pic turi de lichid extrem de dens careă ă  
colc ie într-o fiertur  violent bolborositoare.ă ă

Ceea ce confer  materiei nucleare asemenea neobişnuiteă  
propriet i este for a nuclear  teribil de puternic ; ceeaăţ ţ ă ă  ce 
d  for ei nucleare aspectul atât de particular este raza saă ţ  
de ac iune extrem de redus .  Ea ac ioneaz  numai  întreţ ă ţ ă  
nucleoni afla i la distan e de ordinul a dou -trei diametreţ ţ ă  
nucleonice.  La  asemenea  distan e  for a  nuclear  este  oţ ţ ă  
for  de atrac ie, dar dac  nucleonii se apropie mai mult, eaţă ţ ă  
devine  repulsiv ,  astfel  încât  aceştia  nu  se  pot  apropiaă  
oricât de mult unul de altul. For ele nucleare p streaz  înţ ă ă  
acest fel nucleul într-o stare extrem de stabil , deşi într-ună  
echilibru foarte dinamic.

Studiul atomilor şi al nucleelor atomice ofer  o imagine înă  
care  materia  este  concentrat  în  pic turi  minusculeă ă  
separate  prin  distan e  enorme.  În  zonele  vaste  dintreţ  
nucleele masive compuse din particule care se deplasează 
cu viteze incredibile, se afl  electronii. Ei con in doar o mică ţ ă 
frac iune  din  masa  total ,  dar  confer  materiei  aspectulţ ă ă  
compact  şi  se  dovedesc  a  fi  leg turile  necesare  înă  
construc ia  structurilor  moleculare.  Sunt,  de  asemenea,ţ  
implica i  în  reac iile  chimice  şi  responsabili  pentruţ ţ  
propriet ile chimice ale substan elor. Reac iile nucleare nuăţ ţ ţ  
se manifest  la acest nivel, deoarece energiile implicate nuă  
sunt suficiente pentru a perturba echilibrul nucleului.



Aceast  form  de existen  a materiei, cu multiplele saleă ă ţă  
aspecte  şi  „texturi”,  cu  complicatele  sale  structuri 
moleculare,  este posibil  numai în condi ii  speciale,  cândă ţ  
temperatura nu este prea ridicat  şi vibra iile moleculeloră ţ  
nu  sunt  foarte  puternice.  Atunci  când  energia  termică 
creşte însutit, aşa cum se întâmpl  cu majoritatea stelelor,ă  
structurile  moleculare  şi  atomice  se  distrug.  Universul 
exist , în mare m sur , într-o stare diferit  de cea descrisă ă ă ă ă 
pân  acum. În centrul stelelor sunt acumulate mari cantit iă ăţ  
de materie nuclear , iar procesele nucleare, extrem de rareă  
pe P mânt, predomin . Ele sunt esen iale pentru variateleă ă ţ  
fenomene  stelare  observate  de  astronomi,  fenomene 
datorate  unei  combina ii  de  efecte  nucleare  şiţ  
gravita ionale. Procesele care au loc în centrul Soarelui au oţ  
importan  deosebit  pentru  planeta  noastr ,  c ci  eleţă ă ă ă  
furnizează energia  necesar  mediului  nostru înconjur tor.ă ă  
Descoperirea  faptului  c  energia  provenit  de  la  Soare,ă ă  
leg tur  vital  cu lumea infinit  a astrelor, este rezultatulă ă ă ă  
reac iilor  nucleare  care  au  loc  la  nivel  submicroscopic  aţ  
reprezentat un triumf pentru fizica modern .ă

În  anii  ’30  evolu ia  cercet rii  lumii  submicroscopice  aţ ă  
atins un stadiu în care oamenii de ştiin  au considerat cţă ă 
au g sit în sfârşit „c r mizile de baz ” din care se compuneă ă ă ă  
materia. Se ştia c  exist  atomii constitui i la rândul lor dină ă ţ  
protoni, neutroni şi electroni. Aceste aşa-numite „particule 
elementare”  erau considerate a fi  acele  ultime elemente 
indestructibile  –  atomii  lui  Democrit.  Deşi  teoria  cuantică 
arat , dup  cum am men ionat deja, c  lumea nu se poateă ă ţ ă  
descompune  în  p r i  independente,  acest  fapt  nu  eraă ţ  
unanim acceptat în acea vreme. Modul de gândire clasic 
era înc  dominant şi mul i fizicieni concepeau înc  lumea înă ţ ă  
termenii  celor  mai  mici  „c r mizi”;  de  altfel,  această ă ă 
concep ie mai d inuie şi ast zi.ţ ă ă

Alte dou  descoperiri au venit s  arate c  o asemeneaă ă ă  
concep ie  trebuie  abandonat .  Una  dintre  ele  a  fostţ ă  
experimental ,  cealalt  teoretic  şi  amândou  au începută ă ă ă  
prin anii  ’30. În ceea ce priveşte fizica experimental , peă  
m sur  ce se rafinau tehnologiile şi se dezvolta tehnica deă ă  



detec ie au fost descoperite noi particule. Şi aşa num rulţ ă  
lor a crescut de la 3 la 6 în 1935, apoi la 18 prin 1955, 
pentru  ca  ast zi  s  cunoaştem  peste  200  de  „particuleă ă  
elementare”.  În  figura  urm toare,  cele  dou  tabeleă ă  
reproduse dintr-o publica ie recentţ ă11 cuprind clasificarea c
elor  mai  multe  dintre  particulele  cunoscute  ast zi.  Eleă  
reprezint  un argument conving tor  în sprijinul  afirma ieiă ă ţ  
c  atributul  „elementar”  nu  mai  este  adecvat  situa ieiă ţ  
actuale. Pe m sur  ce, de-a lungul anilor, s-au descoperită ă  
din ce în ce mai multe particule, a devenit evident faptul că 
nu toate pot fi numite „elementare” şi ast zi ideea cea maiă  
r spândit  printre fizicieni este c  niciuna nu merit  acestă ă ă ă  
nume.

În sprijinul acestei convingeri vin realiz rile teoretice careă  
au  înso it  descoperirea  experimental  a  respectivelorţ ă  
particule.  Curând  dup  elaborarea  teoriei  cuantice  aă  
devenit  evident  faptul  c  descrierea  complet  aă ă  
fenomenelor nucleare nu încape în cadrul oferit  de teoria 
cuantic  şi trebuie s  se fac  apel şi la teoria relativit ii.ă ă ă ăţ  
Aceasta  deoarece  vitezele  particulelor  constrânse  s  seă  
deplaseze în spa ii de dimensiunea diametrelor nucleare seţ  
apropie de viteza luminii. Observa ia este esen ial  pentruţ ţ ă  
descrierea comport rii lor, c ci un fenomen care presupuneă ă  
viteze apropiate de viteza luminii nu poate fi descris corect 
decât în cadrul teoriei relativit ii. Va fi în mod necesar oăţ  
descriere  „relativist ”.  Aşadar,  pentru  a  putea  în elegeă ţ  
complet lumea nucleului avem nevoie de o teorie care să 
înglobeze teoria relativit ii şi teoria cuantic . O asemeneaăţ ă  
teorie nu a fost înc  elaborat ,  astfel încât nu avem niciă ă  
pân  ast zi un model teoretic satisf c tor al nucleului. Deşiă ă ă ă  
de inem  destule  informa ii  despre  structura  acestuia  şiţ ţ  
despre  interac iile  care  se  produc  la  nivelul  s u,  nuţ ă  
în elegem  înc  suficient  natura  şi  complexitatea  for elorţ ă ţ  
nucleare.  Nu  exist  o  teorie  a  nucleului  comparabil  cuă ă  
teoria  cuantic  ce  descrie  atomul.  Dispunem  de  câtevaă  
modele „cuantic-relativiste” care explic  foarte bine uneleă  
aspecte,  îns  fuzionarea  teoriei  cuantice  şi  a  celeiă  
relativiste într-o teorie complet  a particulelor elementareă  



constituie  înc  principala  preocupare  a  fizicieniloră  
teoreticieni.

Teoria relativit ii a influen at profund concep ia noastrăţ ţ ţ ă 
despre  materie  obligându-ne  s  modific m  drastică ă  
conceptul de particul . În fizica clasic , masa unui obiect aă ă  
fost  asociat  întotdeauna  cu  no iunea  de  substană ţ ţă 
indestructibil ,  un  fel  de  suport  material  din  care  suntă  
f cute toate corpurile. Teoria relativit ii a ar tat c  masaă ăţ ă ă  
nu  are  nimic  de-a  face  cu  substan a,  ea  nefiind  altcevaţ  
decât o form  de energie. Energia este o m rime dinamică ă ă 
asociat  activit ii şi proceselor de transformare. Faptul că ăţ ă 
masa unei particule este echivalentul unei anumite cantit iăţ  
de  energie  arat  c  particula  nu  poate  fi  gândit  ca  ună ă ă  
obiect static, ci ca o entitate dinamic , deci ca un procesă  
care implic  energie, aceasta manifestându-se ca mas .ă ă

Acest nou mod de a concepe lumea particulelor  a fost 
ini iat de Dirac, atunci când a formulat ecua ia relativist  ceţ ţ ă  
descrie  comportarea  electronilor.  Teoria  lui  Dirac  s-a 
dovedit de mare succes în explicarea unor detalii legate de 
structura  atomic  şi  în  plus,  a  relevat  simetria  materie-ă
antimaterie.  Ea  a  prezis  existen a  unui  anti-electron,ţ  
particul  cu masa egal  cu a electronului,  dar cu sarcină ă ă 
electric  de semn opus. Aceast  particul  înc rcat  pozitivă ă ă ă ă  
şi numit  ast zi pozitron a fost într-adev r descoperit  iaă ă ă ă  
doi  ani  dup  ce  Dirac  prezisese  existen a  ei.  Simetriaă ţ  
materie-antimaterie  presupune  existen a  câte  uneiţ  
particule corespunz toare fiec rei particule, cu masa egală ă ă 
şi cu sarcin  electric  opus . Dac  se furnizeaz  suficientă ă ă ă ă ă 
energie se pot crea perechi particul -antiparticul ; procesulă ă  
invers, de anihilare, transform  perechea în energie pur .ă ă  
Teoria lui Dirac a prezis existen a proceselor de creare şiţ  
anihilare  înainte  ca  ele  s  fie  puse  în  evidenă ţă 
experimental; de atunci, ele au fost observate de milioane 
de ori.

Crearea  particulelor  din  energie  pur  reprezint  cuă ă  
siguran  cel mai spectaculos rezultat al teoriei relativit iiţă ăţ  
şi poate fi’ în eleas  numai în cadrul concep iei expuse maiţ ă ţ  
sus. În perioada anterioar  abord rii relativiste a studiuluiă ă  



particulelor  elementare,  constituen ii  materiei  erauţ  
considera i  elemente  indestructibile,  nemodificabile  sauţ  
corpuri complexe care puteau fi descompuse în elemente 
din ce în ce mai simple, iar întrebarea-cheie era: se poate 
descompune la nesfârşit materia sau se ajunge în cele din 
urm  la  constituen i  elementari,  indivizibili?  Odat  cuă ţ ă  
descoperirea lui Dirac aceast  problem  a ap rut într-o altă ă ă ă 
lumin . Când dou  particule de mare energie se ciocnesc,ă ă  
ele se „sparg în buc i”, dar particulele rezultate nu suntăţ  
nicidecum  mai  mici  decât  cele  din  care  provin,  ci  sunt 
particule  de  acelaşi  tip  create  din  energia  de  mişcare 
(energia  cinetic )  implicat  în  procesul  de  ciocnire.ă ă  
Problema diviz rii materiei este astfel rezolvat  într-un modă ă  
cu totul neaşteptat. Particulele nu pot fi descompuse decât 
într-un  singur  fel:  f cându-le  s  se  ciocneasc  la  energiiă ă ă  
uriaşe.  Astfel,  materia  pste  descompus  la  nesfârşit,  dară  
f r  a  se  ajunge  la  particule  mai  mici;  dimpotriv ,  laă ă ă  
asemenea energii se genereaz  particule. Cu alte cuvinte,ă  
particulele  subatomice sunt  destructibile  şi  indestructibile 
în acelaşi timp.

Aceast  stare  de  lucruri  este  condamnat  s  r mână ă ă ă ă 
paradoxal  din  punctul  de vedere clasic,  static,  al  „celoră  
mai mici  c r mizi".  Doar  prin  adoptarea  punctului  deă ă  
vedere  relativist  se  elimin  paradoxul.  Particulele  suntă  
privite ca nişte entit i sau procese dinamice, care implicăţ ă 
anumite energii pe care noi le percepem drept mas . Prină  
coliziune, energia celor dou  particule care interac ionează ţ ă 
este  redistribuit  spre  a  genera  noi  entit i,  iar  dacă ăţ ă 
energia  cinetic  furnizat  a  fost  suficient ,  aceste  noiă ă ă  
entit i ne pot ap rea ca nişte particule.ăţ ă

Procesele  de  ciocnire  la  energii  foarte  mari  constituie 
pentru fizicieni principala metod  de studiu a propriet iloră ăţ  
acestor  particule,  aşa încât  fizica  particulelor  elementare 
mai  este  numit  şi  „fizica  energiilor  înalte”.  Energiileă  
cinetice  necesare  unor  asemenea  procese  se  ob in  cuţ  
ajutorul acceleratoarelor de particule, dispozitive complexe 
de form  circular , cu circumferin a de câteva mile, în careă ă ţ  
protonii sunt accelera i pân  la viteze apropiate de vitezaţ ă  



luminii şi apoi sufer  ciocniri cu al i protoni sau cu neutroni.ă ţ  
Este surprinz tor şi impresionant faptul c  asemenea uriaşeă ă  
maşini sunt necesare în studiul lumii infinitului mic. Ele sunt 
super-microscoapele timpului nostru.

Majoritatea  particulelor  generate  în  aceste  procese  de 
coliziune exist  un timp extrem de scurt ă – cu mult mai pu inţ  
de o milionime de secund  ă –, dup  care se dezintegreaz  înă ă  
protoni, neutroni şi electroni. În ciuda infimului lor timp de 
via , aceste particule pot fi detectate şi caracteristicile lorţă  
m surate; mai mult, urmele traseelor lor pot fi fotografiate!ă  
Urmele traseelor sunt produse în aşa-numitele camere cu 
bule  într-o  manier  similar  traiectoriilor  avioanelor  cuă ă  
reac ie.  Particulele  ale  c ror  urme  sunt  vizualizate  auţ ă  
dimensiuni  mult  mai  mici  decât  bulele  care  formează 
traiectoria,  dar  pe  baza  formei  şi  îngustimii  traiectoriei 
fizicienii  identific  particula care a produs-o.  În fotografiaă  
al turat  se pot vedea urme l sate într-o camer  cu bule.ă ă ă ă  
Punctele  din  care  se  desprind  mai  multe  traiectorii  sunt 
puncte de ciocnire, iar curbura traiectoriilor este cauzat  deă  
câmpurile  magnetice  aplicate  pentru  a  permite 
identificarea  lor.  Experimentele  de  coliziune  constituie 
principala  noastr  metod  de  studiu  al  propriet ilor  şiă ă ăţ  
interac iilor particulelor,  iar aceste frumoase urme liniare,ţ  
spirale sau curbe l sate în camera cu bule sunt, din acestă  
motiv, de maxim  importan  pentru fizica modern .ă ţă ă

Aceast  fotografie  şi  altele  asem n toare  au  fostă ă ă  
ob inute  în  urma  unui  proces  de  inversare,  pentru  a  seţ  
pune  mai  bine  în  eviden  traseele  particulelor;  este  oţă  
metod  la care fizicienii recurg adesea.ă

Experimentele de împr ştiere ă cu energii înalte efectuate 
în  ultimele  decenii  au  demonstrat  cu  putere  natura 
dinamic  a particulelor elementare. Ele au pus în evidenă ţă 
o  materie  permanent  susceptibil  de  muta ii.  Oriceă ţ  
particul  se  poate  transforma  în  alt  particul ;  poate  ă ă ă fi 
generat  din energie şi se poate transforma în energie. Înă  
aceast  lume, concepte clasice ca „particul  elementar ”,ă ă ă  
„substan ”,  „corp  izolat”  şi-au  pierdut  în elesul;  întţă ţ regul 



Univers ne apare ca un sistem dinamic de entit i ăţ si proces
e energetice inseparabile.

Pân  în prezent nu dispunem de o teorie bine închegată ă 
care  s  descrie  lumea  să ubatomic ,  deşi  exist  câtevaă ă  
modele care explic  foarte ă bine unele aspecte. Ele nu sunt 
lipsite de dificult i  matematici  Şi  din anumite puncte deăţ  
vedere se contrazic  reciproc,  dar  toate  sunt  de  acord  în 
privin a caracterului dinamic al materiei  ţ si a unit ii lumii.ăţ  
Ele arat  c  propriet ile unei particule pd fi în elese numaiă ă ăţ ţ  
din perspectiva interac iilor sale cu medul şi c , din aceastţ ă ă 
cauz , particula nu poate fi privit  ca * entitate izolat , ciă ă ă  
ca parte a întregului.

Teoria relativit ii nu afecteaz  numai imaginea pe careăţ ă  
ne-o f cusem despre particuă lele elementare, ci şi concep iaţ  
noastr  în leg tur  cu for eă ă ă ţ le de interac ie dintre ele. Dinţ  
punct de vedere relativist, aceste for e – de atrac ie sau deţ ţ  
respingere  –  reprezint  schimbaă ri  de  particule.  Acest 
concept este dificil  de asimilat. Reprezint  o consecin  aă ţă  
caracterului  cvadridimensional  al  spaţiu-timpului 
suabtomic, caracter greu de intuit  şi  înc  şi mai greu deă  
exprimat în cuvinte. El este îns  esen ial pentru în elegereaă ţ ţ  
fenomenelor  subatomice,  deoarece  leag  for ele  ă ţ care se 
exercit  între unii din constituen ii materiei de projriet ileă ţ ăţ  
altor  constituen i  şi  astfel  unific  no iunile  de  for şiţ ă ţ ţă  
materie care, de la filosofii  atomişti  greci încoace p reauă  
fundamental diferite. Atât for ele, cât şi materia par s  îşiţ ă  
aib  originea în acele entită ă i  dinamice pe care le numimţ  
partale.

Faptul c  particulele interac ionaz  prin intermediul unoră ţ ă  
for e  care  se  manifest  prin  sclimbul  altor  particuleţ ă  
constituie un alt motiv care face ca lumea subatomic  să ă 
nu poat  fi descompus  în p r i componă ă ă ţ ente. Începând de 
la nivelul  macroscopic  şi  coborând  pân  la  cel  nuclear,ă  
for ele care se exercit  între corpuri sunt relativ slabe caţ ă  
intensitate,  astfel  încât  într-o  bun  aproxima ie  se  poateă ţ  
spune  c  diferitele  corpuri  sunt  alc tuite  din  p r iă ă ă ţ  
componente. Despre un bob de sare se poate spune c  esă te 
alc tuit  din  molecule,  moleculele  la  rândul  lor  din  două ă 



tipuri de atomi, atomii din nuclee şi electroni, iar nucleele 
din protoni  şi  neutroni.  La nivelul  particulelor  elementare 
lucrurile nu mai pot fi privite la fel.

În ultimii ani s-au înmul it dovezile în sprijinul afirma ieiţ ţ  
c  protonii  şi  neutronii  sunt  şi  ei  particule  compuse;  dară  
for ele care men in respectivele componente împreun  sauţ ţ ă  
–  ceea  ce  înseamn  acelaşi  lucru  –  vitezele  particuleloră  
subnucleonice sunt atât de mari, încât recurgând la modul 
de  abordare  relativist  se  dovedeşte  c  for ele  nu  suntă ţ  
altceva  decât  particule.  Astfel,  distinc ia  dintreţ  
componentele  subnucleonice  şi  for ele  care  se  exercitţ ă 
între  componentele  subnucleonice  nu mai are suport,  iar 
aproxima ia  particulelor  compuse  este  dep şit .  Lumeaţ ă ă  
particulelor  nu  se  poate  descompune  în  componente 
elementare.

Fizica modern  priveşte aşadar Universul ca pe un întregă  
dinamic,  indivizibil  şi  de  care  observatorul  nu  se  poate 
separa. No iunile tradi ionale de spa iu, timp, obiect izolat,ţ ţ ţ  
cauz  şi efect îşi pierd sensul. Aceast  imagine se apropieă ă  
foarte mult de aceea a misticilor  din Orient.  Asem n rileă ă  
devin  evidente  în  cadrul  teoriei  cuantice  şi  al  celei 
relativiste şi  mai ales în modelele  cuantic-relativiste care 
descriu  domeniul  subatomic,  modele  pentru  elaborarea 
c rora  se  combin  cele  dou  teorii  şi  care  prezintă ă ă ă 
tulbur toare trimiteri la mistica oriental .ă ă

Înainte de a m  ocupa de paralela dintre fizica modernă ă 
şi  mistica  oriental ,  voi  rezuma principalele  teme şi  ideiă  
caracteristice  şcolilor  filosofice  orientale  şi  anume  pe 
acelea relevante pentru cititorul  nefamiliarizat cu ele. Mă 
voi  referi  la  hinduism,  budism şi  taoism.  În  urm toareleă  
cinci  capitole  voi  încerca  s  descriu  cadrul  istoric,ă  
tr s turile  şi  concep iile  filosofice  ale  acestor  tradi iiă ă ţ ţ  
spirituale, punând accent pe acele aspecte şi no iuni careţ  
sunt  de  mare  importan  pentru  compara ia  cu  fizicaţă ţ  
modern .ă



 
Hinduismul
Un fapt care trebuie subliniat, c ci este esen ial pentruă ţ  

cunoaşterea curentelor filosofice despre care se va vorbi, 
este  acela  c  ele  sunt  în  esen  religioase.  Scopul  loră ţă  
principal  îl  reprezint  experien a  mistic  direct  şi  atâtaă ţ ă ă  
timp cât aceast  experien  este de natur  religioas , eleă ţă ă ă  
nu pot fi separate de religie. Aceast  afirma ie este valabilă ţ ă 
pentru hinduism mai mult decât pentru oricare alt  tradi ieă ţ  
oriental ; în hinduism filosofia şi religia sunt inseparabile. S-ă
a spus c  gândirea indian  este în totalitate religioas , iară ă ă  
hinduismul nu numai c  a influen at de-a lungul secoleloră ţ  
activitatea intelectual  în India, dar i-a determinat aproapeă  
în totalitate via a social  şi cultural .ţ ă ă

Hinduismul nu poate fi desemnat drept filosofie şi nici nu 
reprezint  o  religie  bine  definit .  Este,  mai  degrab ,  ună ă ă  
complex  organism  socio-religios  compus  din  nenum rateă  
secte,  culte  şi  curente  filosofice,  implicând  ritualuri, 
ceremonii  şi  discipline  spirituale  variate  şi  incluzând 
divinizarea unui  num r impresionant de zeit i.  Multipleleă ăţ  
fa ete  ale  puternicei  şi  persistentei  tradi ii  spiritualeţ ţ  
oglindesc complexitatea cadrului geografic, rasial, lingvistic 
şi cultural al subcontinentului indian. Influen a hinduismuluiţ  
acoper  toat  gama  manifest rilor  spiritului,  de  laă ă ă  
concep iile filosofice de mare profunzime rezervate elitei şiţ  
pân  la  practicile  rituale  populare.  Dac  majoritateaă ă  
adep ilor nu sunt decât simpli  pelerini  care p streaz  vieţ ă ă  
religia  popular  prin  practici  de divina ie  zilnice,  nu esteă ţ  
mai pu in adev rat c  hinduismul a produs şi un num r deţ ă ă ă  
personalit i care i-au f cut cunoscute ideile.ăţ ă

Hinduismul îşi afl  sursele în tradi ia vedic , o culegereă ţ ă  
de texte antice datorate unor autori anonimi – aşa-numi iiţ  
„vizionari  vedici”.  Sunt  patru  culegeri  de  Vede,  cea  mai 
veche  dintre  ele  fiind  Rig  Veda.  Redactate  în  sanscrit ,ă  
limba sacr  a Indiei,  Vedele constituie pentru majoritateaă  
sectelor  hinduiste  cea  mai  înalt  autoritate  religioas .  Înă ă  
India, orice sistem filosofic care nu recunoaşte autoritatea 
tradi iei vediceţ  este considerat neortodox.



Tradi ia  vedic  cuprinde  mai  multe  p r i  compuse  înţ ă ă ţ  
perioade diferite în intervalul 1500-500 î.Hr. Cele mai vechi 
texte  cuprind  imnuri  sacre  şi  rug ciuni.  Altele  reprezintă ă 
manuale de cult,  ocupându-se de sacrificiile  rituale  şi  de 
formele  ceremoniale  aferente,  iar  ultimele,  numite 
Upanishade,  cuprind  înv turile  spirituale  ale  maeştrilor.ăţă  
Upanishadele  rezum  esen a  mesajului  spiritual  ală ţ  
hinduismului. Aceste texte au inspirat cele mai remarcabile 
conştiin e ale Indiei în ultimele 25 de secole; în acest sens,ţ  
iat  ce se spune în urm torul fragment:ă ă

Upanişadele  sunt  ca  o  arm  care  se  ascute  prină  
medita ie,ţ

Ca un arc pe care, cu aten ia întreag  îndreptat  asupraţ ă ă
Adev rului, asupra lui Ceea Ce Este, încordână du-l, prieten

e
S  inteşti Nepieritorul cum ai str punge o int .ă ţ ă ţ ă 1

Masele populare au receptat înv turile hinduismului nuăţă  
prin  intermediul  Upanishadelor,  ci  prin  intermediul 
poemelor  epice  care  rezum  mitologia  indian ,  vast  şiă ă ă  
plin  de  culoare.  Unul  dintre  aceste  poeme  epice,ă  
Mahabharata,  include  cel  mai  important  text  cu  con inutţ  
religios, Bhagavad Gita. Gita, cum îl numesc indienii, este 
un dialog între zeul Krishna şi r zboinicul Arjuna, acesta dină  
urm  aflat  în  mare  dilem ,  c ci  este  for at  s  lupteă ă ă ţ ă  
împotriva propriilor rude în marele r zboi care-i aduce faă ţă 
în  fa  pe descenden ii  aceluiaşi  neam şi  care  constituieţă ţ  
nucleul  epic  al  Mahabharatei.  Krishna,  deghizat  în 
conduc tor  al  carului  de  lupt  al  lui  Arjuna,  îl  duce  peă ă  
acesta  chiar  în  spa iul  dintre  cele  dou  armate  şi  înţ ă  
momentul  de  maxim  dramatism  dinaintea  declanş riiă  
b t liei îi reveleaz  înv turile profunde ale hinduismului.ă ă ă ăţă  
Pe m sur  ce zeul vorbeşte, fundalul realist al b t liei celoră ă ă ă  
dou  familii  se estompeaz  şi devine evident c  lupta luiă ă ă  
Arjuna este b t lia spiritual  a fiin ei umane, este b t lia înă ă ă ţ ă ă  
care  r zboinicul  se  str duieşte  s  ating  iluminarea.ă ă ă ă  
Krishna însuşi îl sf tuieşte pe Arjuna:ă



De aceea, t ind cu sabia Cunoaşterii Sinelui îndoiala dină  
inima, n scut  din necunoaştere, îndreapt -te spre yoga şiă ă ă  
ridic -te, mare r zboinic, ridic -te, o, Bharata.ă ă ă 2

Doctrina spiritual  expus  de Krishna, doctrina hinduist ,ă ă ă  
are la baz  ideea c  fenomenele nu sunt decât manifest riă ă ă  
diferite  ale  aceleiaşi  realit i  ultime.  Aceast  realitate,ăţ ă  
numit  ă Brahman,  reprezint  conceptul  unificator  careă  
confer  religiei hinduiste caracterul monoteist.ă

Brahman este „sufletul”, esen a sacr  a Universului. Esteţ ă  
infinit şi transcende conceptualizarea; nu este accesibil pe 
cale  intelectual ,  nici  nu  poate  fi  cuprins  în  cuvinte.  „…ă  
supremul Brahman, f r  de început, despre care se spuneă ă  
c  nu  este  nici  Fiin ,  nici  Nefiin .”  ă ţă ţă 3 –  „Mai  presus  de 
în elegere se afl  Marele Suflet, f r  sfârşit, nen scţ ă ă ă ă ut, de 
necuprins cu mintea.” 4 Şi totuşi oamenii vor s  vorbească ă 
despre  aceast  realitate,  iar  în elep ii  hinduişti,  cuă ţ ţ  
predilec ia cunoscut  pentru mit, se refer  la Brahman ca laţ ă ă  
o divinitate şi vorbesc despre el în limbaj mitic. Diferitele 
aspecte ale Divinit ii  au primit numele zeilor c rora li seăţ ă  
închină hinduiştii, dar scripturile arat  c  to i aceşti zei nuă ă ţ  
sunt decât reflexii ale unicei realit i primordiale:ăţ

Astfel,  când  se  spune:  „Sacrific -i  aceluia,  sacrific -iă ă  
celuilalt”, zeilor unul câte unul, aceasta este crea iunea saţ  
parte cu parte, c ci el însuşi este to i zeii.ă ţ 5

Corespondentul lui Brahman la nivelul sufletului omenesc 
este numit Atman.

Ramura aceasta este cea în care totul îşi are firea, este 
Realul, este Şinele. Este Atman.6

Tema  principal ,  care  revine  mereu  în  mitologiaă  
hinduist ,  este  aceea  a  cre rii  lumii  prin  sacrificiulă ă  
Divinit ii  – „sacrificiu” în sensul original al no iunii,  acelaăţ ţ  
de „a sacraliza” – prin care din Divinitate se naşte lumea 
care, în final, se va întoarce în Divinitate. Actul creator al 
Divinit ii  este  numit  lila,  jocul  sacru,  iar  lumea  nu  esteăţ  
altceva decât scena pe care se joac  piesa sacr . Ca toateă ă  
celelalte  mituri  hinduiste,  mitul  lila  este  impregnat  de 
magie. Brahman este marele vr jitor care face s  se nască ă ă 
lumea prin „puterea sa creatoare magic ” – aceasta fiindă  



semnifica ia  originar  a  termenului  ţ ă maya în  Rig  Veda. 
Maya,  unul  din  conceptele  fundamentale  ale  filosofiei 
indiene, şi-a schimbat în timp semnifica ia. Dac  la începutţ ă  
prin maya se în elegea „puterea”, „capacitatea” actoruluiţ  
sau a vr jitorului divin de a crea formele lumii, mai târziu aă  
ajuns  s  desemneze  ă starea  celui  orbit  de  iluzia  jocului  
magic.  Atâta  timp  cât  confundam  multitudinea  formelor 
divinei lila cu realitatea îns şi, f r  s  percepem unitateaă ă ă ă  
lui  Brahman  aflat  la  baza  acestei  multiplicit i,  suntemă ăţ  
sclavii maya-ei.

Maya nu presupune caracterul iluzoriu al lumii, aşa cum 
se afirm  adesea în  mod eronat.  Iluzia  se afl  la  nivelulă ă  
în elegerii noastre, în faptul de a lua drept realitate formeleţ  
şi structurile, obiectele şi fenomenele din jurul nostru, în loc 
de  a  în elege  c  ele  nu  sunt  decât  concepte  abstracteţ ă  
produse de intelect.  Maya este  iluzia prin care conceptele 
sunt  identificate  cu  realitatea,  prin  care  harta  este 
confundat  cu teritoriul.ă

În  viziunea  adep ilor  hinduismului,  multiplicitateaţ  
formelor  este  maya –  relativ ,  fluid ,  permanentă ă  
schimb toare, între inut  de marele regizor divin.  ă ţ ă Maya se 
schimb  în mod continuu, c ci divin  lila este un joc ritmic,ă ă ă  
dinamic. For a care pune în mişcare acest mecanisţ m este k
arma,  un  alt  concept  de  maxim  importan  pentruă ţă  
gândirea  indian .  ă Karma înseamn  „ac iune”.  Esteă ţ  
principiul activ al jocului, care face ca întregul Univers s  seă  
afle  în  mişcare  în  aşa  fel  încât  fiecare  entitate  s  fieă  
conectat  dinamic  cu  restul.  Aşa  cum se  spune  în  Gitaă , 
„Karma este for a crea iei, prin care toate primesc via .ţ ţ ţă ” 7

Semnifica ia ţ karmei,  ca şi aceea a conceptului de maya, 
a  fost  translatat  din  plan cosmic  ă în  plan uman,  unde a 
c p tat dimensiune psihologic .  Atâta timp cât percepemă ă ă  
lumea  doar  fragmentar,  atâta  timp  cât  ne  afl m  subă  
imperiul maya-ei, gândind propria noastr  fiin  ca separată ţă ă 
de  restul  realit ii,  r mânem  înl n ui i  de  ăţ ă ă ţ ţ karma.  A  te 
elibera de constrângerea karmei înseamn  a fi conştient deă  
unitatea  şi  armonia  naturii  în  care  propria  noastr  fiină ţă 



este  inclus ,  şi  a  ac iona  în  conformitate  cu  această ţ ă 
concep ie. Gita afirma f r  ezitare:ţ ă ă

Indestructibilul  este supremul  Brahman; Natura proprie 
este  numit  Şinele  suprem;  Crea ia  care  aduce  la  viaă ţ ţă  
fiin ele este numit  sacrţ ă ificiu.8

Pentru  a  risipi  maya,  pentru  a  ne  elibera  de  lan urileţ  
karmei, trebuie s  în elegem toate fenomenele perceptibileă ţ  
pe  cale  senzorial  ca  p r i  ale  unei  realit i  unice.  Să ă ţ ăţ ă 
experiment m direct şi concret starea de unic  ă –  Brahman. 
În  filosofía  hinduist ,  aceast  experien  este  numită ă ţă ă 
moksha,  „eliberare”  şi  constituie  scopul  suprem,  esen aţ  
filosofiei hinduiste.

Hinduismul  admite  existen a  a  nenum rate  c i  deţ ă ă  
eliberare. Nu aşteapt  ca adep ii s  caute s  ating  stareaă ţ ă ă ă  
divin  în acelaşi  mod şi,  de aceea, dispune de concepte,ă  
ritualuri  şi  exerci ii  spirituale  diferite  corespunz toareţ ă  
diverselor c i ce pot fi urmate pentru a atinge iluminarea.ă  
Faptul  c  multe  concepte  şi  multe  practici  au  caracteră  
contradictoriu  nu-i  îngrijoreaz  defel  pe  hinduişti,  c ci  eiă ă  
ştiu  c  ă Brahman se  afl ,  oricum,  dincolo  de  concepte  şiă  
imagini.  Din  aceast  atitudine  deriv  marea  toleran  şiă ă ţă  
caracterul atotcuprinz tor al religiei hinduiste.ă

Cea mai intelectualist  şcoal  este Vedanta, care are laă ă  
baz  Upanishadele şi în care ă Brahman apare ca un concept 
impersonal, metafizic, eliberat de orice con inut mitologic.ţ  
În ciuda caracterului  pronun at  metafizic,  intelectualizant,ţ  
calea  de  eliberare  propus  de  Vedanta  este  substan ială ţ  
diferit  de  acelea  oferite  de  orice  şcoal  filosofică ă ă 
occidental , presupunând medita ie zilnic  şi alte exerci iiă ţ ă ţ  
spirituale pentru realizarea unit ii cu ăţ Brahman.

O alt  metod  important  şi cu mare influen  este ceaă ă ă ţă  
cunoscut  sub  numele  de  ă yoga,  cuvânt  care  are 
semnifica ia de „a uni”, „a lega” şi se refer  la realizareaţ ă  
unirii  eului cu  Brahman. Exist  numeroase şcoli  sau „c i”ă ă  
yoga care ofer  tehnici corporale şi discipline mentale ce seă  
adreseaz  unor  categorii  diferite  de  oameni  şi  presupună  
nivele spirituale diferite.



Pentru hinduistul obişnuit,  cea mai popular  modalitateă  
de a îşi apropia Divinul consta în a-L diviniza în forma zeilor 
şi  a  zei elor.  Fertila  imagina ie  indian  a  creat  mii  deţ ţ ă  
asemenea  zeit i  în  nenum rate  ipostaze  şi  încarn ri.ăţ ă ă  
Ast zi  în  India,  cei  mai  importan i  trei  zei  sunt  ă ţ Shiva, 
Vishnu şi Marea Zeiţă. Shiva este unul dintre cei mai vechi 
zei  indieni,  divinizat  în  multe  ipostaze.  Când  este 
reprezentat  ca  personificare  a  lui  Brahman este  numit 
Mahesvara,  Zeul  Suprem;  el  poart ,  de  asemenea,ă  
multiplele  atribute  singulare  ale  Divinului,  cea  mai 
celebrat  imagine  a  sa  fiind  aceea de  Nataraja,  Rege  ală  
Dansatorilor.  D n uitor  cosmic,  ă ţ Shiva creeaz  şi  distrugeă  
lumile,  între inând  prin  dansul  s u  ritmul  nesfârşit  alţ ă  
Universului.

La rândul s u,  ă Vishnu apare în religiozitatea popular  înă  
numeroase  ipostaze,  una  diri  ele  fiind  aceea  a  zeului 
Krishna din Bhagavad Gita. Rolul s u const , în general, înă ă  
a face posibil  organizarea Universului. Ultima divinitate aă  
acestei  triade  este  Shakti,  Marea  Zei  Mam ,  divinitateţă ă  
arhetipal  simbolizând  în  numeroasele  sale  reprezent riă ă  
energia feminin  a Universului.  ă Shakti apare şi în ipostaza 
de so ie a lui ţ Shiva şi cei doi sunt adesea reprezenta i într-oţ  
îmbr işare  pasionat  pe  pere ii  templelor  decora i  cuăţ ă ţ ţ  
sculpturi  magnifice,  care  radiaz  o  senzualitate  completă  
str in  artei  religioase a Occidentului.  Spre deosebire  deă ă  
majoritatea religiilor apusene, hinduismul nu a condamnat 
niciodat  senzualitatea;  adep ii  hinduismului  consideră ţ ă 
trupul  o  parte  integrant ,  neseparat  de  spirit,  a  fiin eiă ă ţ  
umane.  Dealtfel  hinduistul  nu  încearc  s  îşi  disciplinezeă ă  
prin  voin  dorin ele  trupului,  ci  caut  s  se realizeze caţă ţ ă ă  
întreg,  cu  trup  şi  suflet.  Tantrismul  medieval,  şcoal  ceă  
deriv  din hinduism, caut  iluminarea pe calea experien eiă ă ţ  
sexuale în care, aşa cum spun Upanishadele, „fiecare este 
amândoi”:

Aşa cum cel  îmbr işat  de femeia drag  nu ştie nimicăţ ă  
dinafar , nici dinl untru, la fel şi Spiritul acesta, îmbr işată ă ăţ  
de Şinele intelectual, nu ştie nimic dinafar , nici dinl untruă ă .
9



Shiva a  fost  asociat  acestei  forme  de  mistic  erotică ă 
medieval  şi tot aşa s-a întâmplat şi cu ă Shakti şi cu multe 
alte divinit i feminine care populeaz  mitologia-hinduist .ăţ ă ă  
Aceast  abunden  a  elementului  feminin  demonstrează ţă ă 
înc  o  dat  c  latura  fizic ,  senzual  a  condi iei  umane,ă ă ă ă ă ţ  
asociat  întotdeauna cu femininul, este parte integrant  aă ă  
Sacrului. Zei ele panteonului hinduist sunt fecioare pe careţ  
artiştii  le  reprezint  în  îmbr iş ri  de  o  frumuse eă ăţ ă ţ  
ame itoare.ţ

Spiritul  occidental  este  şocat  de  num rul  incredibil  deă  
divinit i feminine şi masculine ale mitologiei hinduiste, caăţ  
şi de variatele lor ipostaze şi încarn ri. Spre a în elege cumă ţ  
se poate descurca hinduistul în acest h iş de divinit i, nuăţ ăţ  
trebuie s  pierdem din vedere faptul c ,  pentru el,  toateă ă  
sunt în esen  identice. Toate sunt manifest ri ale aceleiaşiţă ă  
realit i  sacre şi reflect  multiplele aspecte ale infinitului,ăţ ă  
omniprezentului şi – în cele din urm  – incomprehensibiluluiă  
Brahman.

Budismul
Vreme de mai multe secole budismul a constituit tradi iaţ  

spiritual  dominant  în  cea  mai  mare  parte  a  Asieiă ă  
incluzând Indochina, Sri Lanka, Nepal, Tibet, China, Coreea 
şi  Japonia.  Ca  şi  hinduismul  în  India,  budismul  a  avut  o 
puternic  influen  asupra  vie ii  culturale  şi  artistice  aă ţă ţ  
acestor ri. Îns , spre deosebire de hinduism, budismul areţă ă  
un singur fondator, Siddharta Gautama, cel numit Budha. El 
a tr it în India pe la mijlocul secolului al Vl-lea î.H., adic  înă ă  
epoca fabuloas  care a fost martora existen ei atâtor geniiă ţ  
ale spiritualit ii: Confucius şi Lao Tse în China, Zarathustraăţ  
în Persia, Pitagora şi Heraclit în Grecia.

Dac  hinduismul este puternic impregnat de mitologie şiă  
ritual,  principala  dimensiune  a  budismului  este  cea 
psihologic .  Budha  nu  a  urm rit  satisfacerea  curiozit iiă ă ăţ  
omeneşti  în leg tur  cu originea lumii,  natura divinului  şiă ă  
alte  asemenea  întreb ri.  El  era  preocupat  exclusiv  deă  
condi ia uman , de suferin  şi frustrare. Astfel, doctrina saţ ă ţă  
nu este una metafizic ,  ci  se constituie într-o metă od  deă  



psihoterapie. El a revelat originea suferin elor  ţ omeneşti şi 
calea de urmat pentru înl turarea lor, preluând că onceptele 
str vechi  ă maya,  karma,  nirvana,  etc.  și  îmbog indu-le,ăţ  
conferindu-le noi dimensiuni relevante din punct de vedere 
psihologic.

Dup  moartea  p rintelui  s u,  budismul  s-a  scindat  înă ă ă  
dou  şcoli,  ă Hinayana şi  Mahayana.  Hinayana,  „Micul 
Vehicul",  este şcoala budist  ortodox ,  care se revendică ă ă 
de la înv turile lui Budha însuşi, în timp ce Mahayana, saiăţă  
„Marele Vehicul", promoveaz  o atitudine mai flexibil  ă ă faţă 
de  interpretarea  dogmei,  afirmând  c  tradi ia  trebuieă ţ  
urmată nu  atât  în  litera,  cât  în  spiritul  s u.  Budismulă  
Hinayana si  r spândit  în  Ceylon,  Burma şi  Thailanda,  iară  
budismul Mahayana în  special  în  Nepal,  Tibet,  China  şi 
Japonia  şi  a c p tat  o  influen  şi  o  autoritate  mai  mariă ă ţă  
decât Hinayana. 

În India, budismul a fost asimilat dup  multe secole dă e 
religia hinduist , flexibil  şi tolerant , iar Budha însuşi a fosă ă ă  
acceptat în cele din urm  ca încarnare a zeului Vishnu.ă

Pe  m sur  ce  s-a  r spândit  în  interiorul  continentuluă ă ă i 
asiatic, budismul  Mahayana a venit în contact cu o mare 
varietate de civiliza ii, culturi şi mentalit i care au preluatţ ăţ  
şi au interpretat doctrina lui Budha adaptând-o specificului 
propriu,  detaliind  multe  aspecte  şi  ad ugându-i  ideiă  
originale. Astfel, aceste popoare au p strat budismul pesteă  
secole  ca o religie vie şi aşa a fost posibil s  se dezvolteă  
şcoli filosofice care sondeaz  în profunzime psihicul uman.ă

În ciuda nivelului intelectual ridicat pe care îl  presupun 
din partea adep ilor aceste filosofii, budismul ţ Mahayana nu 
se  pierde  niciodat  în  specula ii  abstracte.  Ca  în  toateă ţ  
şcolile mistice orientale, intelectul este privit mai degrabă 
ca  instrumentul  care  preg teşte  calea  spre  experien aă ţ  
mistic  direct ,  pe  care  budiştii  o  numesc  „iluminare”.ă ă  
Sensul acestei  experien e  const  în  a  trece  dincolo  deţ ă  
regatul intelectului,  al  distinc iilor  şi  contrariilor  cu  careţ  
opereaz  ra iunea şi în a ajunge în planul acintya, dincoloă ţ  
de  gândire;  unde  realitatea  apare  ca  un  tot  nedivizat, 
nediferen iat.ţ



Aceasta este experien a pe care a tr it-o într-o noapteţ ă  
Siddharta Gautama, dup  şapte ani de ascez  în s lb ticiaă ă ă ă  
p durilor. Aşezat sub un smochin – veneratul copac al luiă  
Budha, Arborele Trezirii  în profund  medita ie,  el g seşteă ţ ă  
dintr-o  dat  r spunsul  la  toate  întreb rile  care-lă ă ă  
fr mântaser ,  obiectul  c ut rilor  sale,  în  însuşi  actulă ă ă ă  
„completei,  neasemuitei  treziri”  şi  astfel  devine  Budha, 
adic  „Iluminatul”.  Pentru  lumea  Orientului,  imaginea  luiă  
Budha şezând în stare de profund  medita ie este la fel deă ţ  
semnificativ  ca şi imaginea lui Isus r stignit pentru lumeaă ă  
Occidentului  creştin;  ea  a  inspirat  nenum ra i  artişti  dină ţ  
toat  Asia care au creat superbe sculpturi înf işându-l peă ăţ  
Budha în medita ie.ţ

Conform  tradi iei  budiste,  imediat  dup  dobândireaţ ă  
trezirii, Budha a plecat la Benares şi a predicat înv turaăţă  
sa asce ilor care-i fuseser  ucenici, pe Pajiştea Cerbilor. Le-ţ ă
a dezv luit existen a celor ă ţ Patru Adev ruriă , doctrin  pe careă  
o abordeaz  într-un mod ce nu difer  esen ial de modul înă ă ţ  
care îşi elaboreaz  fizicienii modelele, identificând mai întâiă  
cauza suferin ei, afirmând existen a unei c i de a o curmaţ ţ ă  
şi în cele din urm  ar tând care este remediul.ă ă

Primul  Adev ră  este  acela  c  exist  suferin ,  ă ă ţă duhkha, 
caracteristica  esen ial  a  condi iei  umane.  Aceastţ ă ţ ă 
suferin ,  sau  frustrare,  se  datoreaz  dificult ii  de  aţă ă ăţ  
accepta c  tot ce ne înconjoar  este supus trecerii. „Toaă ă te 
se  nasc  şi  toate  mor”  1 a  spus  Budha;  budismul  îşi  află 
originea în afirmarea ideii c  transformarea şi trecerea suntă  
aspecte esen iale ale naturii. Suferin a apare, în concep iaţ ţ ţ  
budiştilor, atunci când ne împotrivim trecerii şi încerc m să ă 
cre m  forme  fixe,  care  ă –  fie  c  este  vorba  de  obiecte,ă  
fenomene,  oameni  sau  idei  –  sunt  toate  maya.  Doctrina 
nepermanen ei include şi ideea inexisten ei egoului  eternţ ţ  
care ar suporta experien e succesive. Budismul afirm  cţ ă ă 
ideea existen ei unui eu separat este o iluzie, o alt  form  ţ ă ă d
e maya, o no iune abstract  f r  corespondent în realitate.ţ ă ă ă  
Faptul de a ne ag a de aceast  no iune conduce la acelaşiăţ ă ţ  
sentiment  de  frustrare  ca  şi  perseverarea  în  a  concepe 
orice fel de form  fix .ă ă



Al  Doilea  Adev ră  se  refer  la  cauza suferin ei,  ă ţ trishna. 
Aceasta  este  dorin a,  tânjirea  f r  sens  bazat  pe  oţ ă ă ă  
concep ie greşit  despre via , care în filosofía budist  seţ ă ţă ă  
numeşte  avidya,  sau  ignoran .  Din  ignoran  concepemţă ţă  
lumea perceptibil  ca pe o lume divizat  în individualit iă ă ăţ  
separate  şi  încerc m  s  încorset m  formele  fluide  aleă ă ă  
realit ii în categoriile fixe create de mentalul nostru. Atâtaăţ  
timp  cât  aceast  concep ie  prevaleaz ,  tr im  la  fiecareă ţ ă ă  
experien  a noastr  un sentiment de frustrare. C utând sţă ă ă ă 
ne ag m de formele pe care le credem imuabile, dar careăţă  
sunt de fapt, supuse trecerii,  ne g sim prinşi într-un cercă  
vicios în care fiecare ac iune genereaz  o alta şi r spunsulţ ă ă  
dat  unei  întreb ri  nu  face  altceva  decât  s  nasc  alteă ă ă  
întreb ri.  Cercul  acesta  vicios  este  numit  în  budismă  
samsara, ciclul reîncarn rilor, iar motorul s u este  ă ă karma, 
lan ul cauzelor şi al efectelor.ţ

Al Treilea Adev ră  este acela c  frustrarea şi suferin a potă ţ  
fi  înl turate.  Este  cu  putin  s  ieşim  din  cercul  viciosă ţă ă  
samsara, s  ne eliber m de lan urile karmei şi s  atingemă ă ţ ă  
starea de total  eliberare numit  nirvana. În aceast  stareă ă ă  
dispare  concep ia  de  eu  separat  şi  se  tr ieşte  senza iaţ ă ţ  
constant  a  lumii  ca  întreg,  ca  unitate.  ă Nirvana este 
echivalentul  mohksha-ei  din  hinduism;  fiind  o  stare  a 
conştiin ei aflat  în afara zonei intelectului, scap  oric reiţ ă ă ă  
încerc ri  de  a  o  descrie.  A  intra  în  nirvana  înseamn  aă ă  
atinge iluminarea, sau starea de Budha.

Al Patrulea Adev ră  reveleaz  calea care duce la extinc iaă ţ  
suferin ei, sau ţ Calea Cu Opt Ramuri pentru atingerea st riiă  
de Budha. Am men ionat deja primele dou  „ramuri” aleţ ă  
c ii;  ele pretind ca punct de plecare corecta observare şiă  
cunoaştere a condi iei umane. Urm toarele patru se referţ ă ă 
la  modul  de  ac iune.  Ele  ofer  regulile  dup  care  seţ ă ă  
desf şoar  via a adeptului religiei budiste, regulile  ă ă ţ C ii deă  
Mijloc între  complementarele  extreme.  Ultimele  două 
„ramuri” ale c ii se refer  la trezire şi medita ie, şi descriuă ă ţ  
experien a  mistic  direct  a  realit ii,  care  este  scopulţ ă ă ăţ  
suprem al practicilor budiste.



Budha nu şi-a organizat ideile într-un sistem filosofic, ci a 
considerat  c  ele  au  valoare  doar  ca  instrumente  careă  
permit  atingerea  st rii  de  iluminare.  El  accentuează ă 
nepermanen a  lucrurilor  şi  insist  asupra  libert iiţ ă ăţ  
individului fa  de orice autoritate spiritual , inclusiv aceeaţă ă  
a  doctrinei  budiste,  ar tând c  nu face altceva decât  să ă ă 
indice  calea  de  urmat  –  modalitatea  în  care  ea  va  fi 
abordat  depinzând deă  efortul  fiec ruia.  Ultimele  cuvinteă  
rostite de el pe patul de moarte rezum  viziunea sa asupraă  
lumii şi atitudinea sa ca maestru spiritual: „Descompunerea 
este  inerent  tuturor  celor  compuse.  Str dui i-v  să ă ţ ă ă  
dobândi i trezireaţ .” 2

În  primele  secole  dup  mă oartea  lui  Budha,  c lug riiă ă  
budişti s-au reunit în Concilii în bare au recitat înv turileăţă  
maestrului şi au dezb tut probleme de doctrin . La cel de-ă ă
al patrulea Conciliu, cel din Ceylon (Sri Lanka), în secolul I 
d.Hr.,  tradi ia  care  se r spândise vreme de cinci  veacuriţ ă  
numai pe cale oral ,  a fost pentru prima dat  transcris .ă ă ă  
Acest  text,  redactat  în  dialectul  Pali,  este  cunoscut  sub 
numele de Canonul Pali şi constituie textul fundamental al 
budismului ortodox  Hinayana. Şcoala  Mahyana, pe de altă 
parte,  are  ca  baz  doctrinar  un  num r  de  ă ă ă sutre,  texte 
ample, redactate în sanscrit  un secol sau dou  mai târziu,ă ă  
în care înv turile lui Budha sunt prezentate într-o formăţă ă 
mult mai elaborat , mai doct  decât în cazul Canonului Pali.ă ă  
"

Şcoala  Mahayana  se  autointituleaz  Marele  Vehicul  ală  
Budismului  în  virtutea faptului  c  ofer  adep ilor  o  mareă ă ţ  
diversitate de metode sau c i  pentru a atinge starea deă  
Budha. Acestea au la baz  o doctrin  care pune accent peă ă  
devotamentul religios fa  de înv tura lui Budha, ca şi unţă ăţă  
demers filosofic care opereaz  cu concepte foarte apropiateă  
de cele ale ştiin ei moderne.ţ

Exponentul cel mai important al şcolii  Mahayana şi unul 
din cei mai profunzi maeştri ai budismului, Ashvaghosha, a 
tr it  în  primul  secol  al  erei  noastre.  El  a  strâns  laolaltă ă 
înv turile curentului  ăţă Mahayana – în special cele care se 
refer  la conceptul de „ceea ce este” – într-o carte numită ă 



Trezirea Credin eiţ .  Acest text de o mare frumuse e, careţ  
aminteşte pe alocuri de  Bhagâvad Gyta, constituie primul 
tratat  de budism  Mahayana şi-a  devenit  unul  din  textele 
clasice pentru adep ii acestei şcoli.ţ

Scrierile  lui  Ashvaghosha l-au  influen at  puternic  peţ  
Nagarjuna,  cel  mai  intelectual  dintre  filosofii  Mahayana, 
care  a  demonstrat  în  termeni  dialectici  limit rileă  
conceptualiz rii.  Cu  argumente  str lucite  el  sanc ionează ă ţ ă 
enun urileţ  metafizice care dominau epoca ar tând în finală  
c  realitatea nu poate fi înc tuşat  în idei şi concepte. El aă ă ă  
numit  aceast  realitate  ă sunyata,  „vid”  sau  „gol”, 
echivalentul termenului tathata care apare la Ashvaghosha; 
odat  cu  recunoaşterea  inutilit ii  conceptualiz rii  seă ăţ ă  
tr ieşte experien a realit ii ca pur  stare de a fi.ă ţ ăţ ă

Afirma ia  lui  ţ Nagarjuna,  conform  c reia  tr s turaă ă ă  
esen ial  a materiei este starea de vid, este departe de aţ ă  
propune punctul de vedere nihilist, aşa cum este în eleasţ ă 
de obicei. Mai degrab  vrea sa acuze lipsa de substan  aă ţă  
conceptelor  cu  care  oporeaz  intelecă tul  uman.  Când 
realitatea  este  perceput  ca  vid,  ea  nu  este  v zut  caă ă ă  
inexisten , ci ca surs  a vie ii şi esen  a fermelor.ţă ă ţ ţă

Concep ia,  expus  pân  aici,  care  constituie  cadrulţ ă ă  
filosofic  al  budismului  Mahayana,  refect  latura  saă  
intelectual ,  speculativ .  Dar  este  doaă ă r un  aspect  al 
doctrinei.  C ci  exist  complementarul  să ă ău,  care  implică 
credin a,  iubirea  şi  mila.  Şcoala  ţ Mahayaia consider  că ă 
adev rata în elepciune, în elepciunea în iuminare  ă ţ ţ (bodhi), 
presupune dou  elemente, pe care D. T. SJZuki le numeşteă  
„cei  doi  stâlpi  care sus in  marele  edificiu  al  ţ budismului”. 
Este  vorba  despre  prajna,  sau  în elepciunea,  ineligen aţ ţ  
intuitiv  şi de ă karuna, iubirea sau mila.

Tot  astfel,  esen a  tuturor  lucrurilor  ţ este  descris  înă  
filosofía budist  ă Mahayana nu doar ca „ceea ce este” sau 
Vid, ci şi prin termenul  Dharmakaya,  „Tripul Fiin ei”, careţ  
semnific  realitatea  aşa  cum  apare  ea  îi  conştiin aă ţ  
religioas  budist .  ă ă Dharmakaya este  echivalentul  lui 
Brahman din hinduism. El se afl  în toate lucrurile  iar  înă  
mentalul  uman  este  reflectat  de  bodhi,  în elepciuneaţ  



dobândit  în  iluminare.  Este  în  acelaşi  timp  de  natiă ră 
material  şi spiritual .ă ă

Accentuarea iubirii şi a milei drept componente esen ialeţ  
ale în elepciunii şi-a g sit expresii cea mai înalt  în idealulţ ă ă  
de  Bodhisattva, una din realiz  le cele mai de seam  aleă ă  
budismului  Mahayana.  Bodhisattva este  omul  în l ată ţ  
spiritual  care  tinde  s  devin  Budhi  care  nu  caută ă ă 
iluminarea pentru el însuşi, ci caut  ca înainte de a intra înă  
nirvana  s -i  îndrume  şi  pe  ceilal i  s  ating  starea  deă ţ ă ă  
Budha.  Ideea  îşi  are  r d cinile  în  hot rârea  lui  Budha  ă ă ă – 
prezentat  în tradi ia budist  drept un proces de conştiină ţ ă ţă 
foarte complex şi nu ca o simpl  decizie ă – de a se întoarce 
în lume dup  experien a intr rii  în nirvana pentru a ar taă ţ ă ă  
semenilor s i calea salv rii. Idealul de  ă ă Bodhisattva este în 
acord  cu  doctrina  budist  a  non-eului,  c ci  dac  esteă ă ă  
adev rat  c  nu  exist  eu  separat,  ideea  de  individ  careă ă ă  
tr ieşte de unul singur experien a intr rii în nirvana nu areă ţ ă  
sens.

Elementul  credin  este  puternic  accentuat  de  şcoalaţă  
numit  a  ă P mânturilor  Pureă ,  ramur  a  budismuluiă  
Mahayana.  Ideea  de  baz  a  acestei  şcoli  filosofice  esteă  
aceea exprimat  în doctrina budist , care spune c  stareaă ă ă  
originar  a  tuturor  oamenilor  este  aceea  de  Budha  şiă  
sus ine c  pentru a intra în nirvana sau ţ ă P mântul Pură , este 
suficient  s  crezi  cu  t rie  în  propria  ta  stare  Budhaă ă  
originar .ă

Filosofía budist  culmineaz , dup  mul i autori, cu şcoalaă ă ă ţ  
Avatamsaka, şcoal  care are la baz  sutra cu acelaşi nume.ă ă  
Aceast  sutra  este  considerat  nucleul  budismuluiă ă  
Mahayana şi întruneşte aprecierile entuziaste ale lui Suzuki: 
Cât despre Avatamsaka-sutra, ea este chintesen a gândiriiţ  
budiste,  a  spiritualit ii  budisteăţ ,  a  experien ei  budiste.ţ  
Pentru  mine,  nicio  alt  scriere  religioas  a  lumii  nu  seă ă  
apropie  de  grandoarea  concep iei,  profunzimeaţ  
sentimentului  şi  monumentalitatea  compozi iei  atinse  deţ  
aceast  sutra.  Este  fântâna  veşnic  a  vie ii,  de  la  careă ă ţ  
nimeni nu pleac  însetat sau doar pe jum tate s tul.ă ă ă 3



Aceast  sutra  a  stimulat  conştiin a  chinezilor  şi  aă ţ  
japonezilor  mai  mult  decât  orice  altceva  atunci  când 
budismul Mahayana s-a r spândit în Asia. Contrastul dintreă  
modul  de  via  chinez  şi  japonez,  pe  de  o  parte,  şi  celţă  
indian, pe de alta, este atât de mare încât s-a spus c  ele ară  
reprezenta polii mentalit ii omeneşti. În timp ce chinezii şiăţ  
japonezii sunt practici şi orienta i spre social, indienii suntţ  
imaginativi, înclina i spre medita ie. Când filosofii chinezi şiţ ţ  
japonezi  au  început  s  traduc  şi  s  interpretezeă ă ă  
Avatamsaka, unul din textele cele mai importante produse 
de geniul religios budist, cei doi poli s-au combinat pentru a 
forma  o  unitate  dinamic  din  care  au  rezultat  filosofiileă  
Hua-yen în China şi Kegon în Japonia care constituie, după 
Suzuki,  „apogeul  gândirii  budiste,  produsul  cel  mai  de 
seam  elaborat în ultimele dou  milenii.” ă ă 4

Tema  central  a  sutrei  ă Avatamsaka este  unitatea  şi 
intercorelarea  tuturor  fenomenelor,  o  concep ie  care  nuţ  
constituie  doar  esen a  viziunii  orientale,  dar  şi  concluziaţ  
derivat  din  cercet rile  în  fizic .  Se  dovedeşte  astfel  că ă ă ă 
Avatamsaka Sutra  ofer  cele  mai  izbitoare  asem n ri  cuă ă ă  
modelele şi teoriile fizicii moderne.

Gândirea chineză
Când budismul a p truns în China în primul secol d.Hr., aă  

întâlnit o cultur  veche de peste dou  mii de ani. Gândireaă ă  
flosofic  atinsese  punctul  s u  culminant  în  perioada  deă ă  
sfârşit a dinastiei Zhou (circa 500-221 î.Hr. , epoca de aur a 
filosofiei  chineze,  şi  de  atunci  i-a  fost  acordat  cea  maiă  
înalt  pre uire.ă ţ

Înc  de la începuturile sale aceast  filosofie a prezentată ă  
dou  aspecte  complementare.  Chinezii,  oameni  cu  simă ţ 
practic şi conştiin  social  puternic , au produs o filosofieţă ă ă  
orientat  spre  social,  spre  rela iile  inter-umane,  valorileă ţ  
morale  şi  ştiin a  guvern rii.  Dar  acesta  este  numai  unţ ă  
aspect al  gândirii  chineze.  Complementarul  acestuia este 
aspectul mistic, acela care impune filosofiei ca scop suprem 
dep şirea interesului fa  de social şi atingerea unor planuriă ţă  
superioare  ale  conştiin ei.  Este  vorba  despre  iluminare,ţ  



idealul chinez de în elepciune prin realizarea unit ii misticeţ ăţ  
cu întregul Univers.

Dar  în eleptul  chinez  nu  tr ieşte  exclusiv  la  nivelulţ ă  
acestui  plan  de  înalt  spiritualitate,  ci  este  înă  mod  egal 
implicat în via a social . El realizeaz  în el însuşi unificareaţ ă ă  
celor dou  aspecte complementare ale condi iei  umane –ă ţ  
în elepciunea  intuitiv  şi  cunoaşterea  pragmatic ,ţ ă ă  
contempla ia şi ac iunea – pe care chinezii le-au asociat cuţ ţ  
imaginea în eleptului şi a regelui; oameni realiza i pe toateţ ţ  
planurile, care, aşa cum spune Chuang Tse „prin nemişcare 
devin în elep i, prin mişcare devin regi."ţ ţ 1

Aceste dou  modalit i de abordare au dus la apari ia, înă ăţ ţ  
cursul celui de-al şaselea secol î.Hr., a dou  şcoli filosoficeă  
distincte:  confucianismul  şi  taoismul.  Confucianismul este 
filosofia organiz rii  societ ii,  a bunului sim  şi a spirituluiă ăţ ţ  
practic. El a oferit societ ii chineze un sistem educa ionalăţ ţ  
şi un sistem de norme etice şi de reguli de conduit . Scopulă  
s u principal a fost acela de a edifica un cadru etic în careă  
s  se  desf şoare  rela iile  de  familie  cu  structura  loră ă ţ  
complex  şi  ritualurile  cultului  str moşilor.  De  cealaltă ă ă 
parte,  taoismul este preocupat de observarea naturii şi de 
aflarea C ii, de g sire a lui Tao. Fericirea nu este posibil ,ă ă ă  
dup  taoişti, decât prin urmarea ordinii fireşti a lucrurilor,ă  
prin  ac iune  spontan  şi  prin  încrederea  în  cunoaştereaţ ă  
intuitiv .ă

Aceste  dou  tendin e  se  constituie  în  poli  opuşi  aiă ţ  
filosofiei  chineze,  dar  în  China  ele  au  fost  privite 
întotdeauna  ca  aspecte  complementare  ale  condi ieiţ  
umane. Dac  în educa ia copiilor, care sunt datori s  înve eă ţ ă ţ  
regulile  şi  normele  etice  necesare  convie uirii,  sistemulţ  
confucianist  se  afl  la  loc  de  cinste,  calea  taoist  esteă ă  
urmat  cu  prec dere  de  cei  maturi  pentru  a  recâştigaă ă  
spontaneitatea  şi  naturale ea  alterate  de  conven iileţ ţ  
sociale.  În  secolul  al  Xl-lea  şi  al  Xll-lea  şcoala  neo-
confucianist  a  încercat  o  sintez  între  confucianism,ă ă  
budism şi taoism, filosofie care a culminat cu opera lui Chu 
Hsi, unul din cei mai mari gânditori ai Chinei. Remarcabilul 
Chu Hsi a combinat ucenicia în şcoala confucianist  cu oă  



profund  în elegere  a  filosofiilor  budist  şi  taoist ,ă ţ ă ă  
încorporând în sinteza sa filosofic  elemente ale celor treiă  
tradi ii.ţ

Numele şcolii confucianiste se datoreaz  lui ă Kong Fu-Tse, 
sau  Confucius, maestru  venerat  care  a  considerat  că 
misiunea  sa  este  aceea  de  a  transmite  discipolilor 
str vechea tradi ie  cultural .  Dar a f cut  mai mult  decâtă ţ ă ă  
atât,  c ci  a  dat  o  interpretare  în  perspectiv  morală ă ă 
tradi iei.ţ

Canonul confucianist are la baz  ă Cele Şase C r i Clasiceă ţ , 
vechi scrieri de filosofie, ritualuri, poezie, muzic  şi istorieă  
care reprezint  moştenirea spiritual  a „maeştrilor” chineziă ă  
din  vechime.  Tradi ia  l-a  asociat  pe  Confucius  cu  toateţ  
aceste opere, considerându-l când autor, când comentator 
sau editor; exegeza modern  a stabilit îns  c  el n-a fostă ă ă  
nici  autor,  nici  comentator şi  nici  m car editor al  acestoră  
texte clasice.  Cuget rile  sale sunt cunoscute sub numeleă  
Lun-Yu sau Analectele lui Confucius, o colec ie de aforismeţ  
compilat  de câ iva dintre discipolii s i.ă ţ ă

P rintele taoismului este ă Lao Tse, nume care se traduce 
prin  „B trânul  Maestruă ”  –  conform  tradi iei,  unţ  
contemporan  mai  vârstnic  al  lui  Confucius.  Lui  îi  este 
atribuit  o  carte  de  aforisme  devenit  textul  clasic  ală ă  
taoismului.  În  China,  cartea  este  cunoscut  sub  numeleă  
autorului,  Lao Tse, în timp ce în Vest este numit  ă Tao Te 
Ching (Cartea C ii şi a Virtu iiă ţ ), un nume care i s-a dat ceva 
mai târziu. Am vorbit deja despre ambiguitatea exprim riiă  
şi despre limbajul poetic şi atât de bogat în semnifica ii alţ  
acestei  c r i  pe  care  Joseph  Needham o  consider  „f ră ţ ă ă ă 
discu ie,  cea  mai  profund  şi  mai  frumoas  oper  scrisţ ă ă ă ă 
vreodat  în China.” ă 2

Cel lalt text esen ial al religiei Taoiste este ă ţ Chuang tse, o 
lucrare de dimensiuni mult mai mari decât Tao Te Ching al 
c rei autor,  ă Chuang Tse, a tr it la dou  sute de ani după ă ă 
Lao Tse. Dup  p rerea exege ilor moderni nici  ă ă ţ Chuang tse 
şi, foarte probabil, nici Lao tse nu sunt datorate unui singur 
autor,  ci  reprezint  mai  degrab  o  colec ie  de  aforismeă ă ţ  
compilate de autori diferi i în epoci diferite.ţ



Atât  Analectele  lui  Confucius,  cât  şi  Tao  Te  Ching 
beneficiaz  de  stilul  compact  şi  sugestiv,  tipic  pentruă  
gândirea  chinez .  Aceasta  nu  este  încorsetat  de  logicaă ă  
abstract  şi  astfel  exprimarea este foarte diferit  de ceaă ă  
specific  occidental .  Cuvintele  au  valen e  gramaticaleă ţ  
multiple putând avea valoare de substantive, adjective sau 
verbe, iar succesiunea lor în fraz  este dictat  mai curândă ă  
de  con inutul  emo ional,  decât  de  reguliţ ţ le  gramaticale. 
Cuvintele  limbii  chineze  difer  foarte  mut  de  semneleă  
abstracte care sunt vehiculele unor concepe clar definite. 
Ele  sunt  simboluri  ale  unor  sunete  cu  mare  fa  deţă  
sugestie,  purtând  o  întreag  înc rc tur  de  imaginiă ă ă ă  
picturale şi emo ii. Vorbitorul chinez nu inten ioneaz  atâtţ ţ ă  
s  exprime  o  idee,  cât  s  influen eze,  s  emo ionezeă ă ţ ă ţ  
ascult torul.  Tot astfel,  ideograma nu este doar un semnă  
abstract,  ci  o  structur  organic  –  „gestalt”  –  apt  să ă ă ă 
p streze întregul  complex de imagini şi  întreaga for  deă ţă  
sugestie a cuvântului.

Filosofii chinezi uzeaz  de un limbaj ajecvat modului loră  
de gândire şi astfel scrierile lor, deşi concise, sunt bogate în 
imagini şi sugestii.  Desigur c  traducerea acestora pierdeă  
mult  din  bog ia  de  semnifica ii  a  textului  original.ăţ ţ  
T lm cirea  unei  singure  fraze  din  ă ă Tao Te  Ching,  de 
exemplu, poate s  redea numai o mic  partă ă e din con inutulţ  
de idei al originalului; iat  de ce traducerile c r ii acesteiaă ă ţ  
plin  de paradoxuri nu seam n  deloc cu textă ă ă ul de la care 
s-a  pornit.  Aşa  cum  spune  Fung  Yu-Lan,  „E  necesară  
combinarea  tuturor  traducerilor  de  pân  acum şi  înc  aă ă  
altora  neefectuate  înc  pentru  a  putea  ă dezv lui  toată ă 
bog ia lui Lao tse şi a Analectelor lui Confucăţ ius în forma lor 
original .ă ” 3

Chinezii,  ca  şi  indienii,  credeau  într-o  realitatea ultimă 
ascuns  în toate lucrurile şi evenimentele, caă re le unific  peă  
toate:

Exist  trei  nume diferite  –  „complet”  „atotcuprinz toră ă ” 
„întreg„.  Sunt  nume  diferite,  dar  realitatea  pe  care  o 
exprim  este aceeaşi: ă “Unicul”.4



Ei  au  numit  aceast  realitate  ă Tao,  ceea  ce  la  început 
însemna „Calea”, calea sau devenirea Univesului, ordinea 
lumii. Mai târziu confucianiştii i-au dat o alt  iă nterpretare. Ei 
vorbeau despre Tao al omului, Tao al societății, şi prin asta 
în elegeau conduita moral .ţ ă

În sensul s u originar cosmic,  ă Tao ete realitatea ultim ,ă  
indefinibil , analog lui ă Brahman al hinduiştilor şi budistei D
harmakaya. Difer  de aceasta din urm  prin dinamica saă ă  
intrinsec ,  tr s tura  fundamental  a  Universului  înă ă ă ă  
concep ia chinezilor. ţ Tao este procesul cosmic în care sunt 
implicate toate lucrurile; lumea este în continu  devenire.ă

Budismul  indian,  cu  doctrina  nepermanen ei,  avea  unţ  
punct de vedere similar, dar considera aceasta drept cauză 
a  st rii  de frustrare a omului,  cu toate consecin ele  saleă ţ  
psihologice.  Pe  de  alt  parte,  chinezii  considerauă  
transformarea şi devenirea atribute esen iale ale naturii şiţ  
afirmau  c  procesul  de  schimbare  dispune  de  structuriă  
constante, observabile. În eleptul cunoaşte aceste structuriţ  
şi  ac ioneaz  astfel  încât  s  fie  mereu  în  acord  cu  ele.ţ ă ă  
Astfel, el devine „una cu Tao”, tr ind în armonie cu naturaă  
şi reuşind în orice întreprinde.  Huai Nan Tse, un filosof din 
secolul al ll-lea î.Hr., spune:

Aceluia care îl urmeaz  pe Tao l sându-se dus de mersulă ă  
naturii,  al  Cerului  şi  al  P mântului,  îi  este  uşor  să ă  
st pâneasc  lumea întreag .ă ă ă 6 Care sunt, atunci, tendin eleţ  
C ii  cosmice  pe  care  omul  trebuie  s  le  recunoasc ?ă ă ă  
Principalul atribut al lui Tao este ciclicitatea devenirii  şi a 
transform rii. „întoarcerea este mişcarea lui Taă o spune Lao 
Tse,  şi  „  «Mereu  înaintând»  înseamn  «îndep rtare»,ă ă  
«îndep rtare»  înseamn  «întoarcere».  Orice  prefacere  înă ă  
natur ,  fie c  se petrece la nivelul  lumii  materiale, fie laă ă  
nivelul  psihicului  şi  al  rela iilor  inter-umane,  are caracterţ  
ciclic,  de  expansiune  urmat  de  contrac ie.  Ideea  esteă ţ  
generat , desigur, de observarea mişc rilor Lunii şi Soareluiă ă  
şi a succesiunii anotimpurilor şi trece drept o regul  a vie ii.ă ţ  
Chinezii spun c  ori de câte ori o stare se dezvolt  pân  laă ă ă  
extrem, se întoarce şi se transform  în opusul s u. Credin aă ă ţ  
aceasta  le-a  insuflat  curaj  şi  perseveren  în  vremurileţă  



grele şi i-a f cut modeşti şi precau i în vremuri de izbând .ă ţ ă  
Ea  a condus la  doctrina  auritei  c i  de mijloc  pe care auă  
adoptat-o  atât  taoiştii  cât  şi  confucianiştii.  „în eleptul",ţ  
spune Lao Tse,  „p r seşte preamultul,  p r seşte luxosul,ă ă ă ă  
p r seşte exageratul.ă ă "7

În opinia chinezilor, este preferabil s  ai prea pu in decâtă ţ  
s  ai prea mult şi mai bine s  nu f ptuieşti decât s  faciă ă ă ă  
prea mult, c ci, chiar dac  procedând astfel nu ajungi preaă ă  
departe, te afli  cu siguran  pe drumul cel bun. Aşa cumţă  
acela care, n zuind s  ajung  tot mai departe la r s rit seă ă ă ă ă  
va g si mereu la apus, tot astfel cei ce adun  bog ii voră ă ăţ  
sfârşi  s raci.  Societatea  industrial  modern  care,ă ă ă  
încercând s  ridice tot mai mult „standardul de via ” nuă ţă  
face decât s  scad  calitatea vie ii  tuturor membrilor s i,ă ă ţ ă  
constituie o perfect  ilustrare a vechiului dicton chinez.ă

Ideea  ciclicit ii  mişc rii  lui  ăţ ă Tao îşi  g seşte  forma  deă  
exprimare  ideal  în  perechea  complementarelor  yin  şiă  
yang. Ele reprezint  polii, extremit ile traiectoriei ciclice aă ăţ  
transform rilor:ă

Odat  ce yang a atins apogeul, el se retrage f cându-i locă ă  
lui  yin;  odat  ce  yin  a  atins  apogeul,  el  se  retrage  înă  
favoarea lui yang.8

În  concep ia  chinez ,  toate  manifest rile  lui  ţ ă ă Tao sunt 
generate de jocul  pe care-l  joac  cele dou  for e polare.ă ă ţ  
Ideea este foarte veche, perechea arhetipal  yin-yang s-aă  
impus  ca  un  concept  fundamental  în  filosofia  chineză 
înglobând  experien a  multor  genera ii.  Semnifica iileţ ţ ţ  
originare ale termenilor yin şi yang erau acelea de versant 
umbrit, respectiv versant însorit ale unui munte, rezumând 
caracterul relativ al celor dou  concepte:ă

Cel care acum pogoar  întunericulacum revars  lumina,ă ă  
este Tao.

Din cele mai vechi timpuri, cei doi poli arhetipali ai naturii 
n-au simbolizat numai lumina şi întunericul, ci şi elementul 
masculin  şi  elementul  feminin,  fermitatea  şi  docilitatea, 
piscul  şi  valea.  Yang,  energia  creatoare,  viguroas ,ă  
masculin , a fost asociat  Cerului, în timp ce yin, elementulă ă  
matern,  feminin şi  receptiv este sinonim cu P mântul.  Înă  



vechea concep ie  geocentric ,  Cerul  se  afl  deasupra,  înţ ă ă  
continu  mişcare, în timp ce P mântul se afl  dedesubt, înă ă ă  
repaus şi astfel yang a ajuns s  simbolizeze mişcarea, iară  
yin  repausul.  La  nivelul  mentalului  yin  este intui ia,ţ  
complex  şi  feminin ,  yang  este  intelectul,  ra ional  şiă ă ţ  
masculin.  Yin  este  senin tatea,  calmul  contemplativ  ală  
în eleptului,  yang  este  ac iunea  impetuoas ,  creatoare  aţ ţ ă  
regelui.

Interac iunea  dinamic  yin-yang  este  ilustrat  deţ ă ă  
str vechiul simbol chinez Tai-chi Tu sau „ă Diagrama Unit iiăţ  
Supreme”.

Diagrama este realizat  prin dispunerea simetric  a luiă ă  
yin, întunecat, şi a lui yang, luminos, dar simetria nu este 
static .  Este o simetrie de rota ie care sugereaz  într-ună ţ ă  
mod conving tor mişcarea continu  şi ciclic .ă ă ă

Yang  se  întoarce  ciclic  spre  începutul  s u,  yin  creşte,ă  
atinge maximul şi apoi las  locul lui yang.ă 10

Cele dou  puncte ale diagramei simbolizeaz  ideea c  oriă ă ă  
de  câte  ori  una  din  cele  dou  for e  şi-a  atins  maximul,ă ţ  
con ine deja în ea s mân a opusei sale.ţ ă ţ

Perechea yin-yang este laitmotivul care str bate culturaă  
chinez  şi determin  modul de via  chinez. „Via a”, spuneă ă ţă ţ  
Chuang Tse, „este împletirea armonioas  a lui yin cu yang”ă . 
Popor de rani, chinezilor le-au fost întotdeauna familiareţă  
mişc rile soarelui şi ale lunii şi succesiunea anotimpurilor.ă  
Modific rile  periodice  ale  lumii  organice,  cu  consecin eleă ţ  
lor,  dezvoltarea  şi  descompunerea,  le  apar  ca  cele  mai 
directe expresii ale interac iei yin-yang dintre iarna rece şiţ  
întunecat  şi vara cald  şi luminoas . ă ă ă Interac ia contrariilorţ  
se  manifest  şi  la  nivelul  hranei,  c ci  alimentele  pot  fiă ă  
clasificate în yin şi yang. De aceea, chinezii consider  c  oă ă  
diet  s n toas  trebuie  s  asigure  echilibrul  întreă ă ă ă ă  
elementele yin şi yang.



Şi metodele medicinei tradi ionale chineze in seama deţ ţ  
interac ia yin-yang în organismul uman, stabilind c  oriceţ ă  
boal  se  datoreaz  dezechilibrului  complementarelor.ă ă  
Corpul omenesc este compus din p r i yin şi p r i yang. Înă ţ ă ţ  
sens  general,  interiorul  corpului  este  yang,  iar  exteriorul 
este yin  partea dorsal  este yang,  cea frontal  este yin.ă ă  
Organele interne se clasific  şi ele în yin şi yang. Echilibrulă  
între aceste p r i se men ine prin circula ia energiei vitaleă ţ ţ ţ  
chi de-a lungul unui sistem de „meridiane” pe care se află 
punctele de acupunctur . Fiec rui organ îi corespunde ună ă  
meridian, astfel încât organelor yin le corespund meridiane 
yang şi reciproc. Ori de câte ori circula ia energiei între yinţ  
şi yang este blocat , corpul se îmboln veşte, iar vindecareaă ă  
se ob ine în epând cu ace punctele de acupunctur  astfelţ ţ ă  
încât s  se stimuleze circula ia energiei ă ţ chi.

Astfel,  interac ia  perechii  arhetipale  a  contrariilor  yin-ţ
yang ne apare ca principiul care guverneaz  mişcarea luiă  
Tao; dar chinezii nu s-au oprit aici. Ei au pornit s  studiezeă  
variatele combina ii între yin şi yang, dezvoltând un sistemţ  
de  arhetipuri  cosmice.  Cartea  care  descrie  acest  sistem 
este I Ching sau Cartea Schimb riloră ;

Cartea Schimb riloră  reprezint  unul din cele şase texteă  
fundamentale  ale  confucianismului  şi  una  din  operele 
centrale ale culturii  şi spiritualit ii  chineze. Autoritatea şiăţ  
prestigiul  de  care s-a  bucurat  în  China  vreme de milenii 
sunt  comparabile  doar  cu  aprecierea  acordat  texteloră  
sacre  ale  altor  culturi,  ca  Vedele  sau  Biblia  Renumitul 
sinolog Richard Wilhelm îşi începe traducerea acestei c r iă ţ  
cu urm toarele cuvinte:ă

Cartea  Schimb riloră  - I Ching,  în  chinez  –  esteă  
indiscutabil una din cele  mai importante opere literare ale 
lumii. Originile sale se afl  undeva în antichitatea mitic ; eaă ă  
a constituit obiectul studiului celor mai eminen i înv a i aiţ ăţ ţ  
Chinei pân  în zilele noastre. Aproape tot ce a avut culturaă  
chinez  mai  important  şi  vai  bun  în  cele  trei  milenii  deă  
existen  şi-a g sit sursa de inspira ie în aceast  carte sauţă ă ţ ă  
a  influen at  interpret rileţ ă  care  s-au  dat  acestui  text.  De 



aceea,  s-ar  putea  spune  c  I  Ching  s-a  n scut  dină ă  
în elepciunea  dobândit  de-a  lungul  mileniilor.ţ ă 12 Cartea 
Schimb riloră  s-a îmbog it pe parcursul timpului şi a ajunsăţ  
s  cuprind  mai multe „straturi” care dateaz  din cele maiă ă ă  
importante  perioade  ale  filosofiei  chineze.  Punctul  de 
plecare  l-a  constituit  o  colec ie  de  64  figuri,  sauţ  
„hexagrame”,  care  ilustreaz  echilibrul  yin-yang  şi  careă  
slujeau drept oracole. Fiecare hexagram  este format  dină ă  
câte şase linii pline (yang) şi întrerupte (yin) care permit 64 
de combina ii. Aceste hexagrame, la care m  voi referi peţ ă  
larg mai târziu, erau considerate arhetipurile cosmice ale 
manifest rilor lui  ă Tao în natura şi în rela iile inter-umane.ţ  
Fiec reia  i  s-a  dat  un  nume  şi  i  s-a  anexat  un  scurtă  
comentariu, numit Sentin , care expune modul de ac iuneţă ţ  
impus de modelul cosmic în discu ie. Aşa-numita  ţ Carte a 
Imaginilor este  un  text  concis,  ad ugat  ulterior,  careă  
prezint  în versuri de mare rafinament poetic semnifica iaă ţ  
hexa-  gramelor.  Un  al  treilea  text  ofer ,  într-un  limbajă  
înc rcat de imagini şi simboluri mitologice, adesea dificil deă  
receptat, interpretarea fiec reia din cele şase linii ale uneiă  
hexagrame.

Aceste trei categorii de texte formeaz  corpul de baz  ală ă  
c r ii, utilizat în divina ie. În cadrul unui ritual complicat, cuă ţ ţ  
ajutorul  a  cincizeci  de  lujere  de  coada  şoricelului,  se 
determin  hexagrama corespunz toare situa iei personaleă ă ţ  
a  subiectului.  Se  urm reşte  punerea  în  eviden  aă ţă  
modelului  ihhhi  cosmic  al  momentului  prin  intermediul 
hexagramei şi aflarea cursului cel mai potrivit al ac iunii, peţ  
baza oracolului:

Cartea  Schimb rilor  reveleaz  imagini,  dezv luieă ă ă  
sentin ele  necesare  interpret rii,  stabileşte  şansele  şiţ ă  
riscurile necesare lu rii deciziei. ™ ă I Ching nu era consultat 
pentru a cunoaşte viitorul, ci pentru a defini corect situa iaţ  
prezent  şi a stabili modulă  corect de ac iune. Acest mod deţ  
abordare ridic  ă I Ching deasupra nivelului c r ilor obişnuiteă ţ  
de profe ie şi o transform  într-o carte de în elepciune.ţ ă ţ

Utilizarea c r ii  ă ţ I Ching drept carte de în elepciune este,ţ  
de  fapt,  mult  mai  important  decât  utilizarea  sa  dreptă  



oracol. Ea a inspirat de-a lungul secolelor cele mai luminate 
min i ale Chinei, printre al ii pe ţ ţ Lao Tse, care şi-a formulat, 
plecând de la aceast  carte, unele din cele mai profundeă  
aforisme.  Confucius a  studiat-o  intens;  cele  mai  multe 
dintre comentariile care alc tuiesc „stratul” cel mai recentă  
al  c r ii  se  datoreaz  şcolii  confucianiste.  Comentariileă ţ ă  
numite Cele Zece Aripi combin  interpretarea structural  aă ă  
hexagramelor cu enun urile filosofice.ţ

În  miezul  comentariilor  confucianiste,  ca  şi  în  întregul 
text  I  Ching,  se  afl  afirmarea  caracterului  dinamic  ală  
tuturor  fenomenelor.  Nesfârşita  transformare  constituie 
mesajul esen ial al ţ C r ii Schimb riloră ţ ă :

Cartea Schimb rilor este cartea ă
Pe care nimeni n-o poate ignora. 
Tao-ul ei este mereu schimb tor – ă
Transformare, mişcare neobosit  – ă
El trece printre cele şase linii întrerupte, 
Se înalt  şi se scufund  f r  a urma vreo legeă ă ă ă , 
Cel rigid şi cel flexibil se transform  unul în cel lalt ă ă
F r  s  poat  fi constrânşi de vreo lege; ă ă ă ă
Ei nu ascult  decât de glasul schimb riiă ă .14

Taoismul 
Între  cele  dou  tendin e  majore  ale  gândirii  chineze,ă ţ  

confucianismul şi taoismul, acesta din urm  are o orientareă  
mistic  şi, din acest motiv, relevant  pentru compara ia cuă ă ţ  
fizica modern . Ca şi hinduismul şi budismul, taoismul puneă  
accent  mai  curând  pe  intui ie  decât  pe  cunoaştereaţ  
ra ional .  Recunoscând  limit rile  şi  relativitatea  gândiriiţ ă ă  
ra ionale,  taoismul  este la  origine o cale  de eliberare deţ  
primatul ra iunii, comparabil  din acest punct de vedere cuţ ă  
calea  oferit  de  ă yoga sau  Vedanta în  hinduism,  sau  cu 
Calea  Cu  Opt  Ramuri a  lui  Budha.  În  contextul  culturii 
chineze, eliberarea propus  de taoism se refer  concret laă ă  
eliberarea de conven ionalism.ţ

Neîncrederea în cunoaşterea conven ional  şi în ra iuneţ ă ţ  
este  mai  puternic  în  taoism decât  în  oricare  alt  curentă  
filosofic  oriental.  Ea se bazeaz  pe convingerea ferm  că ă ă 



intelectul uman nu este capabil  s  îl  cuprind  pe Tao. Înă ă  
exprimarea lui Chuang Tse:

Cea  mai  cuprinz toare  cunoaştere  nu  îl  cuprinde;ă  
ra ionamentul nu-i face pe oameni mai în elep i.  Înv a iiţ ţ ţ ăţ ţ  
ştiu c  niciuna din aceste dou  c i nu este cea bună ă ă ă.1

Cartea lui  Chuang Tse este plin  de pasaje care reflectă ă 
dispre ul  adep ilor  taoismului  fa  de  ra ionament  şiţ ţ ţă ţ  
argumentaţie. Astfel, el spune:

Un câine nu este pre uit pentru c  latr  bine, iar un omţ ă ă  
nu este considerat în elept pentru discursurile sale abileţ .

Şi
Polemica este dovada incapacit ii de a percepe corectăţ 3

Ra ionamentul este considerat de taoişti o parte a lumiiţ  
artificiale  creat  de om,  al turi  de eticheta  social  şi  deă ă ă  
standardele morale. Ei nu se intereseaz  de aceast  lume,ă ă  
ci  îşi  concentreaz  întreaga  aten ie  în  direc ia  observ riiă ţ ţ ă  
naturii  pentru  a  putea  discerne  caracteristicile  lui  Tao. 
Metoda lor este în mod esen ial ştiin ific  şi numai mareaţ ţ ă  
lor  neîncredere  în  metoda  analitic  i-a  împiedicat  să ă 
elaboreze  teorii  ştiin ifice  în  accep iunea  clasic  aţ ţ ă  
termenului. Cu toate acestea, observarea atent  a naturii,ă  
ad ugat  puternicei intui ii mistice, a condus la o concep ieă ă ţ ţ  
taoist  despre  lume,  confirmat  de  teoriile  ştiin ificeă ă ţ  
moderne.

Contribu ia esen ial  a taoismului se refer  la în elegereaţ ţ ă ă ţ  
faptului c  transformarea şi schimbarea sunt caracteristiciă  
esen iale  ale  naturii.  Un  fragment  din  ţ Chuang  tse 
demonstreaz  modul în care observarea lumii  organice aă  
dus la în elegerea importan ei fundamentale a conceptuluiţ ţ  
de schimbare:

În  creşterea  şi  transformarea  tuturor  lucrurilor;  fiecare 
boboc,  fiecare  detaliu  are  forma  cea  mai  potrivit .  Înă  
aceasta  const  maturizarea  lor  treptat  şi  veştejirea  lor,ă ă  
curgerea continu  a transform rii şi a schimb riiă ă ă .4

Taoiştii au privit toate schimb rile din natur  ca pe nişteă ă  
manifest ri ale interac iei dinamice dintre complementareleă ţ  
polare  yin  şi  yang  şi  astfel  au  ajuns  la  convingerea  că 
fiecare pereche de complementare implic  o rela ie polară ţ ă 



în care fiecare din cei doi poli este legat dinamic de cel lalt.ă  
Pentru modul de gândire occidental este extrem de dificil 
de acceptat ideea unit ii implicite a contrariilor. Ni se pareăţ  
paradoxal  afirma ia  c  valorile  peă ţ ă  care  le-am  crezut 
întotdeauna  contrare  sunt,  de  fapt,  aspecte  ale  uneia 
singure.  Totuşi,  în  lumea  oriental  s-a  considerată  
întotdeauna c  pentru a avea acces la cunoaşterea deplină ă 
trebuie mers „dincolo de contradic iile aparente.ţ ”5 

În China, rela ia polar  dintre contrarii st  la baza gândiriiţ ă ă  
taoiste. Astfel, Chuang Tse spune:

“Acesta" este în acelaşi timp şi „acela".. „Acela" este în 
aceeaşi m sur  şi „acestaă ă ”. Esen a lui Tao const  în faptulţ ă  
c ,  ă “acesta” şi „acela” înceteaz  s  mai fie opuse. Acestaă ă  
este  centrul  cercului  r spunz tor  de  schimbareaă ă  
neîntreruptă.6

Din  afirma ia  c  mişc rile  lui  Tao  sunt  rezultatul  uneiţ ă ă  
continue  interac ii  a  contrariilor,  taoiştii  au  dedus  douţ ă 
reguli de baz  pentru comportamentul uman. Ori de câteă  
ori  doreşti  s  realizezi  ceva  trebuie  s  începi  cu  opusulă ă  
acelui lucru. În acest sens, Lao Tse spune:

Ceea ce urmeaz  a fi micşorat trebuie mai întâi m rit, ă ă
Ceea ce urmeaz  a fi sl bit trebuie mai întâi înt rit, ă ă ă
Ceea ce urmeaz  a fi  l sat  deoparte trebuie  mai întâiă ă  

în l at,ă ţ
Ceea ce urmeaz  a fi însuşit trebuie mai întâi oferit. ă
Aceasta se numeşte tainica iluminare7

Pe de alt  parte, ori de câte ori cineva doreşte s  re ină ă ţ ă 
un lucru, trebuie s  descopere mai întâi în acel lucru cevaă  
din contrariul s u:ă

îndoit, şi astfel întreg; 
strâmb, şi astfel drept, 
gol, şi astfel plin, 
tocit, şi astfel nou.8

Acesta este modul de via  al în eleptului cţă ţ are a atins un 
nivel înalt al cunoaşterii, nivel pe care relativitatea şi rela iaţ  
polar  care uneşte contrariile sunt clar percepute. Acesteă  
contrarii includ mai întâi de toate categoriile de bine şi r u,ă  



categorii  intercorelate  ca  şi  yin şi  yang.  Admi ândţ  
caracterul relativ al acestor categorii  şi de aici, al tuturor 
standardelor  morale,  adeptul  fiosofiei  Tao  nu  va  c utaă  
binele, ci mai curând se va str dui s  men in  un echilibruă ă ţ ă  
dinamic  între  bine  şi  r u.  Chuang  Tse  este  categoric:ă  
Spusele „Nu vom urma oare şi nu vom l uda binele, şi nuă  
vom  evita  r ul?ă ”  şi  „Oare  nu  vom  onora  pe  bunii  
organizatori  şi  nu  ne  vom  feri  de  cei  care  produc 
dezordine?”  demonstreaz  dorin a de a cunoaşte Cerul şiă ţ  
P mântul şi diferitele tr s turi ale lucrurilor. Este ca şi cândă ă ă  
ai l uda şi ai urma Cerul f r  s  ii seama de P mânt; esteă ă ă ă ţ ă  
ca  şi  când ai  urma pe yin f r  s  ii  seama de yang.  Oă ă ă ţ  
asemenea cale nu poate fi urmată.9

Surprinz tor este faptul c , în acelaşi timp în care Laoă ă  tse 
şi adep ii s i elaborau viziunea lor despre lume, tr s turileţ ă ă ă  
fundamentale  ale  taoismului  se  reg seau  în  Grecia,  laă  
filosoful  a  c rui  contribu ie  ne  este  cunoscut  doară ţ ă  
fragmentar şi care a fost în trecut, şi mai este şi în prezent, 
greşit în eles. Acest „taoist” grec a fost Heraclit din Efes. Elţ  
se apropie de Lao Tse nu numai datorit  accentului pus peă  
continua schimbare – exprimat  prin faimosul dicton „ă Totul 
curge”  ci  şi  datorit  modului  ciclic  în  care  concepeă  
schimbarea. El a comparat ordinea lumii cu un „foc veşnic 
care se aprinde şi se stinge cu m sură ă”10, viziune similară 
ideii chineze conform c reia Tao se manifest  prin evolu iaă ă ţ  
ciclic  a lui yin şi yang.ă

Este uşor  de observat cum conceptul  de schimbare ca 
interac ie dinamic  a contrariilor l-a condus pe Heraclit, caţ ă  
şi pe Lao Tse, la descoperirea unit ii contrariilor. „ăţ Urcuşul 
şi  coborâşul  sunt  unul  şi  acelaşi  drum”,  spunea  filosoful 
grec, şi „Divinitatea este zi şi noapte, iarn  şi var , pace şiă ă  
r zboi, foame şi sa ietateă ţ .”11 Ca şi taoiştii, el privea fiecare 
cuplu de complementare ca pe o unitate, fiind convins de 
caracterul relativ al acestor concepte. Cuvintele lui Heraclit 
„Cele reci se înc lzesc, c ldura r ceşte, umezeala usuc ,ă ă ă ă  
usc ciunea se umezeşteă ”12 amintesc de cele ale lui Lao Tse

Greu şi uşor unul pe altul se împlinesc, 
Voce şi sunet împreun  intr  în armonie, ă ă



Înainte şi înapoi unul altuia îşi urmeaz .ă
Surprinz tor  este  faptul  c  marea  similitudine  dintreă ă  

viziunile asupra lumii ale celor doi în elep i din secolul al Xl-ţ ţ
lea  î.Hr.  Nu  este  în  general  cunoscut .  Heraclit  esteă  
men ionat  adesea  în  leg tur  cu  fizica  modern ,  darţ ă ă ă  
aproape niciodat  în leg tur  cu taoismul. Şi totuşi, această ă ă ă 
al turare arat  c  punctul s u deă ă ă ă  vedere era unul mistic şi, 
dup  p rerea unora, pune paralelismul dintre ideile sale şiă ă  
cele ale fizicii moderne în adev rata sa lumin .ă ă

În  leg tur  cu  conceptul  taoist  de  schimbare,  esteă ă  
important de subliniat faptul c  schimbarea nu este privită ă 
ca  rezultat  al  ac iunii  unor  for e,  ci  mai  degrab  ca  oţ ţ ă  
tendin  Interioar  a tuturor lucrurilor şi situa iilor. Mişc rileţă ă ţ ă  
lui  Tao  nu  sunt  determinate  de  for e  exterioare,  ci  seţ  
produc în mod spontan, natural. Spontaneitatea constituie 
principiul  de  ac iune  al  lui  Tao  şi,  cum  comportamentulţ  
uman  trebuie  modelat  dup  acest  principiu,  rezult  că ă ă 
spontaneitatea  trebuie  s  fie  atributul  tuturor  ac iuniloră ţ  
omeneşti. A ac iona în armonie cu natura înseamn  pentruţ ă  
taoişti a ac iona spontan şi în conformitate cu natura realţ ă 
a  fiec ruia,  înseamn  a  te  încrede  în  intui ie,  aceaă ă ţ  
capacitate  proprie  mentalului  uman,  aşa  cum  legile 
schimb rii sunt proprii lucrurilor acestei lumi, venind chiară  
din interiorul lor.

Ac iunile  adeptului  filosofiei  Tao  se  nasc  dinţ  
în elepciunea sa intuitiv , spontan şi în armonie cu tot ceeaţ ă  
ce îl înconjoar . Nu are nevoie s  for eze nici eu-l propriu,ă ă ţ  
nici  lumea  înconjur toare,  ci  îşi  adapteaz  ac iunileă ă ţ  
mişc rilor lui Tao. Dup  Huai Nan Tseă ă

Aceia  care  urmeaz  ordinea  natural  se  integrează ă ă  
curentului lui Tao.11

Acest mod de ac iune este numit în filosofía taoist  ţ ă wu-
wei,  un termen care s-ar  traduce prin  „nef ptuireă ” şi  pe 
care  Joseph  Needham  îl  traduce  prin  „re inereaţ  dé  la 
ac iuni  contrare  naturiiţ ”,  justificând  aceast  interpretareă  
printr-un citat din Chuang-tse:



Nef ptuire  nu  înseamn  a  nu  face  nimic  şi  a  p straă ă ă  
t cerea. Înseamn  a face ceea ce este natural, pentru caă ă  
natura s  nu fie perturbată ă.15

Cel  care  se  re ine  de  la  ac iuni  împotriva  naturii  sau,ţ ţ  
dup  cum  spune  Joseph  Needham,  „ă împotriva  esen eiţ  
lucrurilor”,  este  în  armonie  cu  Tao  şi  ac iunile  îi  vor  fiţ  
încununate  de  succes.  Acesta  este  sensul  paradoxalei 
afirma ii  a  lui  Lao  Tse  „ţ Prin  nef ptuire,  nicio  fapt  nuă ă  
r mâne nef ptuit .ă ă ă ” 16

Contrastul yin-yang joac  rolul de principiu fundamentală  
în cultura chinez ; el  este reflectat în cele dou  tendin eă ă ţ  
dominante  ale  filosofiei  chineze.  Confucianismul  a  fost 
ra ional,  masculin,  activ  şi  dominant.  Pe  de  alt  parte,ţ ă  
taoismul  a  pus  accent  pe  intuitiv,  feminin,  mistic  şi  pe 
doctrina ced rii. „ă A şti s  nu ştii este cel mai bineă ”, spune 
Lao Tse, şi „în eleptul f r  f ptuire îşi îndeplineşte lucr rileţ ă ă ă ă  
şi f r  cuvinte îşi ofer  înv turaă ă ă ăţă .”17 

Taoiştii  sus in  c  afişarea  calit ilor  feminine,  deţ ă ăţ  
supunere, ale naturii umane, conduce la o via  în armonieţă  
cu  Tao.  Idealul  lor  este  sintetizat  într-un  fragment  din 
Chuang-tse care descrie un fel de paradis taoist:

Pe vremea când haosul  nu se instalase înc ,  în elep iiă ţ ţ  
tr iau  în  pacea care se  rev rsa  peste întreaga lume.  Peă ă  
atunci  yin  şi  yang coexistau în  armonie;  ciclul  ac iunii  şiţ  
repausului lor se desf şura f r  nicio perturbare; cele patruă ă ă  
anotimpuri se succedau la timpul potrivit; nimic pe lume nu 
avea  de  suferit,  nicio  f ptur  nu  se  stingea  înainte  deă ă  
vreme.  Se  poate  ca  oamenii  s  fi  posedat  facultateaă  
cunoaşterii, dar nu aveau ocazia s  şi-o manifeste. Aceastaă  
este starea numit  a perfectei unit i. Nu exist  ac iune, ciă ăţ ă ţ  
doar o constant  manifestare a spontaneit iiă ăţ .18

Filosofia zen
Atunci  când  gândirea  chinez  a  venit  în  contact  cuă  

budismul  indian,  cam  prin  secolul  I  d.Hr.,  s-a  produs  o 
divizare.  Pe  de  o  parte  traducerea  sutrelor  budiste  i-a 
stimulat  pe  gânditorii  chinezi  şi  i-a  condus  spre  o 
interpretare  a  înv turilor  indianului  Budha în  acord-  cuăţă  



propria lor filosofie. A luat naştere, astfel, un schimb de idei 
extrem de fructuos care a culminat, dup  cum am amintită  
deja,  cu  şcoala  budist  chinez  Hua-yert  (în  sanscrit ,ă ă ă  
Avatamsaka) şi cu şcoala Kegon în Japonia.

Pe de alt  parte, latura pragmatic  a mentalit ii chinezeă ă ăţ  
a r spuns impactului  budismului  indian prin concentrareaă  
asupra  aspectelor  sale  practice  şi  dezvoltarea  unei 
discipline  spirituale  c reia  i  s-a  dat  numele  de  ă Cha’an, 
cuvânt care se traduce de obicei  prin medita ie.  Aceastţ ă 
filosofie a fost adoptat  de japonezi pe la anul 1200 d.Hr. Şiă  
cultivat  sub numele de ă Zen, ca tradi ie vie, pân  în zileleţ ă  
noastre.

Zen este  sinteza  unic  a  curentelor  filosofice  şiă  
idiosincraziilor a trei culturi diferite. Este un mod de viaţă 
tipic  japonez care reuneşte înclina ia mistic  a indienilor,ţ ă  
naturale ea  şi  spontaneitatea  taoiştilor  şi  profundulţ  
pragmatism al confucianiştilor.

În  ciuda  caracterului  s u  deosebit,  ă Zen se  revendică 
totuşi de la budismul pur şi aceasta deoarece scopul s u nuă  
este  altul  decât  acela  al  lui  Budha  însuşi:  atingerea 
ilumin rii,  experien  numit  în  ă ţă ă Zen satori.  Experien aţ  
ilumin rii  este  scopul  comun  al  tuturor  şcolilor  filosoficeă  
orientale, dar şcoala  Zen este unic  în context, c ci ea seă ă  
concentreaz  exclusiv  pe  aceast  experien  şi  nu  esteă ă ţă  
interesat  de  alte  interpret ri.  În  exprimarea  lui  Suzuki,ă ă  
„Zen este disciplin  în iluminare.ă ” Din perspectiva filosofiei 
Zen, trezirea lui Budha şi înv tura, care spune c  oricineăţă ă  
poate  atinge  starea  de  trezire,  reprezint  esen aă ţ  
budismului.  Restul  doctrinei,  aşa  cum este  ea  expus  înă  
voluminoasele sutra, este considerat  suplimentar .ă ă

Experien a  ţ Zen este,  aşadar,  experien a  satori  şi,  înţ  
virtutea  faptului  ca  aceast  experien  transcende  oriceă ţă  
gând, şcoala Zen nu se preocup  de conceptualizare sau deă  
abstractizare. Nu are o doctrin  sau o filosofie proprie, nuă  
are  un  crez  formal  şi  nici  dogme  şi  afirm  c  tocmaiă ă  
aceast  libertate fa  de formele teologice fixe îi confer  ună ţă ă  
grad înalt de spiritualitate.



Mai mult decât oricare alt  şcoal  mistic  oriental ,  ă ă ă ă Zen 
sus ine  ideea  c  vorbele  nu pot  exprima adev rul  ultim.ţ ă ă  
Aceast  convingere a fost,  f r  îndoial ,  moştenit  de laă ă ă ă ă  
taoism, care demonstreaz  aceeaşi atitudine intransigent .ă ă  
„Dac  cineva  întreab  ce  este  Tao,  iar  altcineva  îiă ă  
r spundeă ”, spune Chuang Tse, „înseamn  c  niciunul din eiă ă  
nu îl cunoaşte.”1 Totuşi, înv tura  ăţă Zen poate fi transmisă 
de la  maestru la  discipol  şi  a  fost  transmis  de-a lungulă  
veacurilor prin metode specifice Zen. Într-un rezumat clasic 
de patru versuri, Zen este descris ca:

Transmiterea înv turilor în afara scripturii, ăţă
Ceea ce nu se poate exprima prin cuvinte sau semne,
Ceea ce nu ajunge direct la mentalul uman, 
S  cunoşti natura ta ultim , s  atingi starea de Budha.ă ă ă

Aceast  tehnic  de „indicare direct ” constituie aspectulă ă ă  
care individualizeaz  filosolia ă Zen. Este tipic  pentru minteaă  
japonezului, care pune accent mai mult pe intui ie decât peţ  
intelect şi c ruia îi este drag  revelarea faptelor ca  ă ă fapte, 
f r  prea multe comentarii. Maeştrii Zen nu erau ataşa i deă ă ţ  
verb şi dispre uiau teoretizarea şi specula ia. De aceea, eiţ ţ  
au  dezvoltat  metode  pentru  a  face  posibile  nivelele 
superioare ale conştiin ei în mod direct, prin cuvinte bruşteţ  
şi spontane, care expun paradoxurile gândirii  conceptuale 
şi  care,  ca  şi  koan-ii pe  care  i-am  men ionat  deja,  auţ  
menirea de a opri procesul gândirii discipolului preg tindu-lă  
pentru experien a mistic . Aceast  tehnic  este ilustrat  deţ ă ă ă ă  
scurte  dialoguri  între  maestru  şi  discipol.  Din  asemenea 
dialoguri este alc tuit  aproape în totalitate literatura ă ă Zen; 
maestrul  vorbeşte  cât  mai  pu in  posibil  şi  cuvintele  saleţ  
deplaseaz  aten ia discipolului de la gândurile abstracte laă ţ  
realitatea concret .ă

Un c lug r veni la Bodhidharma cerându-i s -l instruiască ă ă ă  
şi-i spuse: „Nu-mi g sesc pacea sufletului.” „Adu aici în fa aă ţ  
mea  sufletul  t u  şi  eu  îi  voi  d rui  pacea”  spuseă ă  
Bodhidharma; „Dar când îmi caut sufletul nu-l pot g si”, aă  
spus  c lug rul,  „lat !”,  rosti  scurt  Bodhidharma,  „ i-amă ă ă ţ  
pacificat sufletul!’*



Un c lug r îi  spuse lui Joshu: „Chiar acum am intrat înă ă  
m n stire.  Te  rog,  înva -m .”  Joshu  îl  întreb  „ i-aiă ă ţă ă ă Ţ  
mâncat fiertura de orez?”;  „Da, am mâncat-o”,  r spunseă  
c lug rul. Atunci mai bine te-ai duce s  îă ă ă ţi speli blidul" spus
e Joshu.3

Aceste dialoguri subliniaz  un alt aspect al filosofiei ă Zen. 
Iluminarea  în  Zen nu  presupune  izolarea  de  lume  ci, 
dimpotriv ,  participarea activ  la  via a comunit ii.  Acestă ă ţ ăţ  
punct  de  vedere  se  potriveşte  foarte  bine  mentalit iiăţ  
chineze  care  acord  o  mare  importan  vie ii  practice,ă ţă ţ  
productive,  ideii  de  perpetuare  a  familiei  şi  nu  poate 
accepta caracterul monastic al budismului indian. Maeştrii 
chinezi au accentuat întotdeauna ideea c  ă Cha’an sau Zen, 
reprezint  experien a noastr  zilnic , „ă ţ ă ă mentalul obişnuit” – 
dup  formularea lui Ma-tsu. Ei priveau experien a zilnic  nuă ţ ă  
doar ca pe o cale ce duce la iluminare, ci ca pe iluminarea 
îns şi.ă

În Zen, satori reprezint  experimentarea în spirit budist aă  
naturii  tuturor  lucrurilor.  Primele  şi  cele  mai  importante 
dintre  acestea  sunt  cele  implicate  în  via a  cotidian  aţ ă  
oamenilor,  astfel  încât,  deşi  pune  accentul  pe  aspectul 
practic, filosofía  Zen este în acelaşi timp profund mistic .ă  
Cel care a atins satori tr ind în întregime prezentul şi fiindă  
atent la cele mai obişnuite lucruri, este capabil s  p trundă ă ă 
misterul vie ii în orice fenomen:ţ

„Ce minune, ce mister* 
Car fum, scriu pe ap .ă ” 

A  atinge  perfec iunea  în  ţ Zen înseamn  a  tr i  via aă ă ţ  
cotidian  în  mod  natural,  spontan.  Când  ă i  s-a  cerut  să 
defineasc  doctrina  Zen,  Po-chang a  r spuns:  „ă ă Când i-eţ  
foame, m nânc ; dac  i-e somn, dormi.ă ă ă ţ ” Deşi pare simplu 
şi  de  bun  sim ,  cum  dealtfel  pare  totul  în  ţ Zen,  este  o 
sarcin  dificil .  Reg sirea  naturale ii  cere  un  efortă ă ă ţ  
îndelungat şi constituie o mare realizare pe plan spiritual. 
Dup  cum spune un faimos dicton Zen:ă

Înainte de a începe s  practici Zen, mun ii sunt mun i şiă ţ ţ  
râurile sunt râuri;  în timp ce studiezi Zen, mun ii  nu maiţ  



sunt mun i şi râurile nu maiţ  sunt râuri; dar odat  ce ai atinsă  
iluminarea, mun ii redevin mun i şi râurile redevin râuri.ţ ţ

Accentul pus pe naturale e şi spontaneitate în ţ Zen indică 
origini taoiste, dar fundamentul acestei atitudini este strict 
budist.  Este  vorba  de  credin a  în  perfec iunea  naturiiţ ţ  
noastre  originare,  de convingerea c  a atinge iluminareaă  
înseamn , de fapt, a redeveni ceea ce am fost la început.ă  
Când maestrul  Zen Po-chang a fost întrebat în ce constă 
c utarea naturii budiste a lucrurilor, el a r spuns: „ă ă E ca şi 
când ai c uta un bou c l rind acel bouă ă ă .”

Exist  ast zi  în  Japonia  dou  şcoli  care  practic  două ă ă ă ă 
metode  diferite  Zen.  Şcoala  Rinzai,  sau  şcoala  „atingerii  
instantanee  a  ilumin riiă ”,  aplic  metoda  ă koan şi  pune 
accentul  pe  discu ia  periodic ,  formal ,  numit  ţ ă ă ă sanzen, 
între maestru şi discipol, discu ie în care acestuia din urmţ ă 
i  se  cere  s  descrie  propria  viziune  a  ă koan-ului  asupra 
c ruia mediteaz . Medita ia pe ă ă ţ koan implic  lungi perioadeă  
de  concentrare  intens  care  conduc  la  bruscaă  
experimentare  a  st rii  ă satori.  Maestrul  experimentat  ştie 
când discipolul a utins limita ilumin rii şi este capabil s -lă ă  
conduc  direct  şi  brusc  în  experien a  ă ţ satori prin  acte 
neaşteptate cum ar fi  lovirea cu un baston sau emiterea 
unui sunet ascu it.ţ

Şcoala  Soto, sau şcoala „atingerii treptate a ilumin riiă ”, 
evit  metodele  de  şoc  ale  şcolii  Rinzai  şi  îşi  propune  să ă 
ofere  discipolilor  o  des vârşire  treptat  „ă ă ca  adierea  de 
prim var  care mângâie floarea ajutând-o s  înflorească ă ă ă.”5 

Face  apel  la  postura  şederii  în  linişte  şi  la  îndeplinirea 
muncilor cotidiene ca forme de medita ie.ţ

Atât  şcoala  Soto,  cât  şi  şcoala  Rinzai  acord  o  mareă  
importan  ţă zazenului,  postura  de  medita ie  şezând,ţ  
practicat  în m n stirile  ă ă ă Zen timp de mai multe ore zilnic. 
Adoptarea  posturii  corecte  şi  tehnica  respira iei  suntţ  
primele lucruri pe care le înva  un discipol  ţă Zen. În Rinzai 
Zen, postura  zazen are rolul de a preg ti mentalul intuitivă  
pentru medita ia pe ţ koan; iar şcoala Soto consider  ă zazen-
ul ca cel mai important mijloc de a-l  ajuta pe discipol să 
ajung  la ă satori. Mai mult decât atât, zazen este considerat 



chiar realizarea naturii  budiste; corpul şi mentalul se afla 
într-o unitate armonioas , perfect . Aşa cum se spune într-ă ă
un poem Zen:

S  stai liniştit, s  nu faci nimic,ă ă
Prim vara vine şi iarba creşte de la sineă .6

Afirmând c  iluminarea se manifest  în toate aspecteleă ă  
vie ii cotidiene, ţ Zen are o enorm  influen  asupra moduluiă ţă  
de  via  tradi ional  japonez.  Acesta  cuprinde  pictura,ţă ţ  
caligrafia,  gr din ritul,  dar  şi  activit ile  care  in  deă ă ăţ ţ  
ceremonia ceaiului şi de realizarea aranjamentelor florale, 
artele  mar iale  (trasul  cu  arcul,  lupta  cu  sabia  şi  judo).ţ  
Toate acestea sunt cunoscute în Japonia sub numele de do, 
adic  taoista  „cale”  spre  iluminare.  Toate  explorează ă 
diversele forme ale experien ei ţ Zen. Preg tesc mentalul şi îlă  
aduc în contact cu realitatea ultim .ă

Am  men ionat  deja  gesticula ia  calm  în  ritualulţ ţ ă  
ceremoniei ceaiului,  cha-no-yu, spontana mişcare a mâinii 
cerut  în arta caligrafiei şi în pictur , coordonata spirituală ă ă 
a artei  bushido,  „calea r zboiniculuiă ”.  Toate acestea sunt 
expresii  ale spontaneit ii,  simplit ii  şi  totalei  implic ri  aăţ ăţ ă  
mentalului  care  caracterizeaz  modul  de  via  Zen.  Deşiă ţă  
toate  cer  o  tehnic  perfect ,  adev rata  m iestrie  esteă ă ă ă  
atins  atunci când tehnica transcende arta şi devine o „artă ă 
neartistic ”, izvorând direct din subconştient.ă

Şansa a f cut  s  dispunem de o minunat  descriere aă ă ă  
unei  asemenea  „arte  neartistice”  în cartea  lui  Eugen 
Herrigel  Zen în arta tragerii  cu arcul.  Herrigel  a petrecut 
mai mult de cinci ani al turi de un venerat maestru pentruă  
a deprinde aceast  „art  mistic ” şi  relateaz  în această ă ă ă ă 
carte modul în care a tr it experien a  ă ţ Zen în tragerea cu 
arcul.  Arat  cum trasul  cu arcul  i-a  fost  prezentat  ca  ună  
ritual religios „dansat” cu mişc ri spontane, lipsite de efortă  
şi f r  a urm ri un scop. L-au trebuit mul i ani de practic ,ă ă ă ţ ă  
ani  care  i-au  transformat  întreaga  personalitate,  ca  să 
înve e  s  încordeze  arcul  cu  mişc ri  înc rcate  deţ ă ă ă  
spiritualitate,  f r  efort  şi  s  sl beasc  coardaă ă ă ă ă  
„neinten ionat” l sând s geata s  plece aşa cum cade unţ ă ă ă  



fruct copt. Perfec iunea se atinge când arc, s geat  şi arcaşţ ă ă  
s-au topit într-o singur  entitate; nu omul trage cu arcul, ciă  
aceast  unic  entitate.ă ă

Cartea lui  Herrigel  este una din cele mai bune relat riă  
despre Zen, c ci nu men ioneaz  deloc filosofia Zen.ă ţ ă

III paralelisme

Unitatea tuturor lucrurilor

Deşi tradi iile spirituale descrise în ultimele cinci capitoleţ  
difer  prin multe detalii, modul lor de a concepe lumea esteă  
esen ialmente acelaşi. Este o viziune bazat  pe experien aţ ă ţ  
mistic  – o experien  direct , non-intelectual  – şi această ţă ă ă ă 
experien  are  un  num r  de  caracteristici  fundamentaleţă ă  
independente de fundalul geografic, istoric sau cultural al 
misticului.  Un hinduist  şi  un  taoist  pot  accentua  aspecte 
diferite  ale  experien ei  mistice;  budistul  japonez  poateţ  
exprima  experien a  sa  în  termeni  foarte  diferi i  de  ceiţ ţ  
folosi i  de  budistul  indian;  dar  elementele  de  baz  aleţ ă  
concep iei despre lumea conturat  de aceste tradi ii  suntţ ă ţ  
aceleaşi.  Aceste  elemente  par  s  fie,  totodat ,ă ă  
caracteristicile  fundamentale  ale  viziunii  asupra  lumii 
rezultate din cercet rile fă izicii moderne.

Cea mai important  tr s tur  a viziunii  orientale – s-ară ă ă ă  
putea  spune  esen a  ei  –  este  conştiin a  unit ii  şiţ ţ ăţ  
intercorel rii tuturor lucrurilor şi evenimentelor, experien aă ţ  
fenomenelor  ca  manifest ri  ale  unei  unice  entit iă ăţ  
primordiale.  Toate  lucrurile  sunt  privite  ca  p r iă ţ  



interdependente  şi  inseparabile  ale  întregului  cosmic,  ca 
manifest ri  diferite  ale  aceleiaşi  realit i  ultime.  Tradi iaă ăţ ţ  
oriental  se  refer  în  mod  constant  la  aceast  realitateă ă ă  
ultim , indivizibil , care se manifest  în toate lucrurile şi dină ă ă  
care fac parte toate lucrurile. În hinduism ea este numită 
Brahman, în budism Dharmakaya, în taoism, Tao. Deoarece 
transcende toate conceptele şi toate categoriile filosofice, 
budiştii o mai numesc Tathata, adic  „ă Ceea Ce Este”.

Acela pe care sufletul  îl  numeşte „Ceea Ce Este” este 
unitatea tuturor lucrurilor; întregul care le con ine pe toate?ţ

În  situa iile  obişnuite  noi  nu  suntem  conştien i  deţ ţ  
unitatea  lumii,  ci  o  percepem  ca  fiind  fragmentat  înă  
obiecte şi fenomene. Aceast  divizare ne este, fireşte, utilă ă 
şi  necesar  pentru  a  învinge  dificult ile  zilnice,  dar  nuă ăţ  
reprezint  tr s tura fundamental  a realit ii. Este numai oă ă ă ă ăţ  
abstrac iune  n scocit  de  intelectul  nostru  careţ ă ă  
discrimineaz  şi  clasific .  A  crede  c  aceste  concepteă ă ă  
abstracte ale noastre – acelea de „corpuri” şi „evenimente” 
separate – sunt realit i ale naturii ar fi o iluzie. Hinduiştii şiăţ  
budiştii ne spun c  aceast  iluzie vine din ă ă avidya, ignoran aţ  
produs  de  mintea  noastr  aflat  sub  influen a  r ului,ă ă ă ţ ă  
maya. Principalul scop al tradi iei mistice orientale este deţ  
a reorienta mentalul centrându-l  şi redându-i  liniştea prin 
medita ie.  De  altfel,  termenul  sanscrit  pentru  medita ie,ţ ţ  
samadhit se  traduce  literal  prin  „echilibru  mental”;  se 
refer  la acea stare de echilibru a mentalului care permiteă  
experimentarea unit ii Universului.ăţ

Acela care intr  în samadhi a purit ii atinge o asemeneaă ăţ  
ascu ime a percep iei  încât  devine  conştient  de  unitateaţ ţ  
absolut  a Universuluiă .2

Aceast  unitate nu este numai caracteristica central  aă ă  
experien ei  mistice,  ci  şi  unul  din  cele  mai  importanteţ  
adev ruri revelate de fizica modern . Ea devine evident  laă ă ă  
nivel atomic şi se manifest  din ce în ce mai pregnant peă  
m sur  ce  se  coboar  tot  mai  adânc  în  domeniulă ă ă  
particulelor subatomice. Unitatea lumii este tema care va 
reveni constant în expunerea noastr  când vom comparaă  
fizica  modern  cu  filosofiile  orientale.  Studiind  diverseleă  



modele care descriu lumea subatomic  vom vedea c  eleă ă  
exprim  mereu şi mereu, în moduri diferite, aceeaşi idee –ă  
şi  anume,  c  elementele  constituente  ale  materiei  şiă  
fenomenele  în care  acestea  sunt  implicate  sunt 
interconectate şi interdependente; c  nu pot fi în elese caă ţ  
entit i izolate, ci doar ca p r i ale întregului.ăţ ă ţ

În acest capitol, pe baza unei analize atente a procesului 
de  observare,  voi  ar ta  cum  apare  no iuneaă ţ  
interdependen eiţ * în  teoria  cuantica.  Dar  înainte  de  a 
începe aceast  discu ie, trebuie s  m  întorc la distinc iaă ţ ă ă ţ  
dintre aparatul matematic al unei teorii şi interpretarea sa 
discursiv . Aparatul matematic al teoriei cuantice a trecută  
cu  succes  nenum rate  teste,  fiind  unanim  acceptat  înă  
prezent  faptul  c  el  este  în  m sur  s  descrie  corectă ă ă ă  
fenomenele atomice.  În schimb interpretarea discursiv  –ă  
altfel spus cadrul epistemologic al teoriei cuantice – se află 
pe un teren mult mai pu in solid. De fapt, în mai mult de 40ţ  
de ani fizicienii nu au putut formula un model filosofic clar.

Discu ia  care  urmeaz  se  bazeaz  pe  aşa-numitaţ ă ă  
interpretare  de  la  Copenhaga  a  teoriei  cuantice, 
interpretare  elaborat  de  Bohr  şi  Heisenberg  la  sfârşitulă  
deceniului al treilea al acestui secol şi care constituie încă 
modelul cel mai larg acceptat. În expunerea mea voi urma 
prezentarea  f cut  de  Henry  Stapp  la  Universitatea  dină ă  
California3,  prezentare  care  se  concentreaz  asupra  unoră  
anumite  aspecte  ale  teoriei  cuantice  şi  asupra  unor 
anumite tipuri de situa ii experimentale întâlnite frecvent înţ  
fizica subatomic **.  Prezentarea lui  Stapp arat  clar cumă ă  
teoria  cuantic  conduce  la  ideea  interconexiunilor  dină  
natur  şi aşeaz  teoria cuantic  într-un cadru care permiteă ă ă  
extinderea  imediat  la  modelele  relativiste  ale  lumiiă  
subatomice, modele care vor fi discutate mai târziu.

*  Deşi  am  eliminat  complet  matematica  şi  am  Simplificat 
considerabil  analiza,  expunerea  care  urmeaz  poate  s  par  totuşi,ă ă ă  
arid . Ar trebui, poate, s  fie privit  ca un exerci iu de „yoga”, care – caă ă ă ţ  
toate exerci iile incluse în tehnicile tradi iilor spirituale orientale – nuţ ţ  
este tocmai amuzant, dar te ajut  s  plonjezi adânc în adev rata natură ă ă ă 
a lucrurilor.



** Alte dou  aspecte ale teoriei cuantice vor fi discutate în capitoleleă  
corespunz toare.ă

Punctul de pornire în interpretarea şcolii de la Copenhaga 
îl  constituie  împ r irea  realit ii  fizice  în  observabilă ţ ăţ ă 
(„obiect”)  şi  sistem  observator.  Observabila  poate  fi  un 
atom,  o  particul  subatomic ,  un  fenomen  etc.  Sistemulă ă  
observator  este  constituit  dintr-un  aparat  şi  mai  mul iţ  
observatori umani. O dificultate serioas  se naşte datorită ă 
faptului c  cele dou  sisteme sunt tratate diferit. Sistemulă ă  
observator este descris  în termenii  fizicii  clasice,  termeni 
care  nu  pot  fi  utiliza i  pentru  a  descrie  în  modţ  
corespunz tor  „obiectul”  supus  observa iei.  Concepteleă ţ  
clasice nu sunt adecvate studiului  lumii  atomice şi  totuşi 
suntem  nevoi i  s  apel m  la  ei  pentru  a  descrieţ ă ă  
experimentele pe care le efectu m şi a formula concluziile.ă  
Nu  exist  nicio  modalitate  de  a  evita  acest  paradox.ă  
Limbajul  fizicii  clasice  reprezint  numai  o  rafinare  aă  
limbajului cotidian, comun şi este singurul de care dispune
m pentru a comunica rezultatele experimentelor noastre.

Observabilele sunt descrise în cadrul teoriei cuantice în 
termeni  probabilistici.  Aceasta  înseamn  c  nu  se  poateă ă  
prezice  cu  certitudine  unde  se  va  afla  o  particulă 
subatomic  la un moment dat, sau cum se va produce ună  
fenomen fizic la nivel subatomic. Nu putem s  facem decâtă  
predic ii cu privire la ceea ce este probabil s  se întâmple.ţ ă  
De  exemplu,  cele  mai  multe  din  particulele  subatomice 
cunoscute  ast zi  sunt  instabile,  adic  dup  un  anumită ă ă  
interval  de  timp se  dezintegreaz  –  se  „sparg”  –  în  alteă  
particule. Dar nu se poate stabili acest moment cu precizie. 
Noi nu putem stabili  decât probabilitatea de dezintegrare 
dup  un anumit  interval  de  timp,  cu  alte  cuvinte  timpulă  
mediu de via  al unui num r mare de particule de acelaşiţă ă  
fel.  Aceeaşi  afirma ie  este  valabil  şi  pentru  „modul”  deţ ă  
dezintegrare.  În  general,  o  particul  instabil  se  poateă ă  
dezintegra în mai multe combina ii de particule şi, din nou,ţ  
nu  putem  preciza  ce  combina ii  va  alege  pentruţ  
dezintegrare o anumit  particul . Tot ce putem spune esteă ă  



c  într-un sistem compus dintr-un num r foarte  mare deă ă  
particule, 60% se vor dezintegra într-o anume combina ie,ţ  
30% într-o  a  doua  combina ie  posibil ,  iar  10%  într-o  aţ ă  
treia.  Este  clar  c  efectuarea  unoră  asemenea  predic iiţ  
statistice  necesit  multe  m sur tori.  Într-adev r,  înă ă ă ă  
experimentele de ciocniri între particule de mare vitez  seă  
înregistreaz  şi se analizeaz  zeci de mii de ciocniri pentruă ă  
a  stabili  probabilitatea  de  desf şurare  a  unui  anumită  
proces.

Este  important  s  în elegem  c  formulare  statistic  aă ţ ă ă  
legilor  fizicii  atomice  şi  subatomice  nu reflect  ignoran aă ţ  
noastr  în ceea ce priveşte desf şurarea fenomenelor, aşaă ă  
cum se întâmpl  în cazul companiilor de asigurare sau ală  
jocurilor  de  noroc.  În  teoria  cuantic  se  recunoaşte  că ă 
probabilitatea  este  o  caracteristic  fundamental  a  lumiiă ă  
atomice,  tr s tur  specific  tuturor  proceselor  şi  chiară ă ă ă  
existen ei  materiei.  Particulele  subatomice  nu  suntţ  
localizate cu certitudine  în  anumite puncte din spa iu,  ciţ  
prezint  mai  curând  „tendin e  de  localizare”,  iară ţ  
evenimentele  atomice  nu  se  produc  cu  certitudine,  ci 
prezint  mai degrab  „tendin e de a se produce”.ă ă ţ

Nu este cu putin  s  se indice cu certitudine unde se vaţă ă  
afla un electron al unui atom la un anumit moment de timp. 
Pozi ia sa depinde de for a de atrac ie care-l ine legat deţ ţ ţ ţ  
nucleul atomului şi de influen ele pe care le exercit  asupraţ ă  
sa  ceilal i  electroni  din  atom.  Aceste  condi ii  determinţ ţ ă 
existen a  unui  „nor  de  probabilitate”  care  reprezintţ ă 
tendin ele electronului  de a se afla în diferite  regiuni  dinţ  
atom.

Figura  urm toare  prezint  câteva  modele  vizuale  aleă ă  
unor  asemenea  „nori  de  probabilitate”.  Este  probabil  ca 
electronul  s  se  afle  în  regiunile  luminoase  ale  acestoră  
„nori”  şi  improbabil  s  se  afle  în  regiunile  întunecate.ă  
Important este faptul c  întregul „nor”, toat  aceast  pat ,ă ă ă ă  
reprezint  electronul la un moment dat. Nu se poate vorbiă  
despre  pozi ia  electronului  în  interiorul  acestui  „nor*,  ciţ  
numai  despre  tendin ele  sale  de  a  se  afla  în  anumiteţ  
regiuni.  În  formalismul  matematic  al  mecanicii  cuantice 



aceste tendin e sau probabilit i sunt reprezentate de aşa-ţ ăţ
numitele func ii  de probabilitate,  expresii  matematice aleţ  
probabilit ilor de a g si electronul în anumite puncte dinăţ ă  
spa iu şi la anumite momente de timp.ţ

Exemplu de structuri de probabilitate.

Diferen a dintre cele dou  descrieri  – în termeni clasiciţ ă  
pentru  dispunerea  instrumentarului  şi  prin  func ii  deţ  
probabilitate  pentru  observabile  –  creeaz  probleme  deă  
ordin filosofic r mase înc  nerezolvate. În practic  ele suntă ă ă  
evitate  descriind  sistemul  observator  în  termeni 
opera ionali, adic  în termenii unor instruc iuni care permitţ ă ţ  
oamenilor de ştiin  s  îşi desf şoare cercet rile. În acestţă ă ă ă  
fel, cercet tor şi dispozitiv experimental compun un sistemă  
complex care nu mai are p r i distincte, bine definite, iară ţ  
dispozitivul  de m sur  nu mai trebuie descris ca entitateă ă  
fizic  izolat .ă ă



Pentru a putea discuta în continuare despre procesul de 
observare  vom  apela  la  un  exemplu;  cea  mai  simplă 
entitate fizic  la care ne-am putea referi  este o particulă ă 
subatomic  – de exemplu electronul. Pentru a se observa şiă  
m sura mişcarea unei asemenea particule, ea trebuie maiă  
întâi  izolat  sau  chiar  creat  printr-un  proces  care  s-ară ă  
putea  numi  proces  de  preparare.  Odat  „preparat ”,ă ă  
particula poate fi observat , propriet ile ei pot fi m surateă ăţ ă  
– ceea ce se va constitui în proces de m surare. Situa ia seă ţ  
reprezintă simbolic  dup  cum  urmeaz .  Particula  A,ă ă  
„preparat ” în regiunea A, trece din A în B şi este m surată ă ă 
în  regiunea  B.  În  practic ,  atât  „prepararea”,  cât  şiă  
m surarea  pot  reprezenta  procese  foarte  complicate.  Deă  
exemplu,  în  experimentele  de  ciocniri  între  particule  de 
mare energie, „prepararea” const  ă în accelerarea acestora 
în  acceleratoare  circulare  pân  când  ating  nivelul  deă  
energie  dorit.  Atunci  ele  p r sesc  acceleratorul  (A)  şi  seă ă  
deplaseaz  c tre  inta  (B)  unde  se  vor  ciocni  cu  alteă ă ţ  
particule. Ciocnirile au loc în camera cu bule care permite 
vizualizarea  şi  fotografierea  traiectoriilor  particulelor. 
Propriet ile  acestora sunt deduse apoi  pe baza studiuluiăţ  
matematic  al  traiectoriilor;  asemenea analize  sunt  foarte 
complicate  şi  se  realizeaz  de  obicei  cu  ajutorulă  
calculatorului. Toate aceste activit i constituie procesul deăţ  
m surare.  Important  în  aceast  analiz  este  faptul  că ă ă ă 
particula  constituie  un sistem intermediar  care corelează 
procesele din A şi B. Ea exist  şi are sens numai în acestă  
context; nu are sens ca entitate izolat , -ci ca element deă  
corelare a celor dou  procese: de preparare şi de m surare.ă ă  
Propriet ile  acestei  particule  nu  pot  fi  specificeăţ  
independent de cele dou  procese. Dac  se modific  cevaă ă ă  
în  modalitatea  de  preparare  sau  de  m surare,  şiă  
propriet ile particulei se vor modifica.ăţ



Reprezentarea schematic  a procesului de observare înă  
fizica atomic .ă

Pe de alt  parte, faptul c  vorbim despre o „particul ”ă ă ă  
sau orice alt sistem observabil dovedeşte c  ne gândim la oă  
entitate fizic  independent  care întâi este „preparat ” şiă ă ă  
apoi „m surat ”. Problema cheie în fizica atomic  const  înă ă ă ă  
faptul  c ,  dup  cum  ar ta  Henry  Stapp,  „ă ă ă sistemul 
observabil trebuie s  fie izolat pentru a putea fi definit şi înă  
acelaşi timp s  se afle în interac ie pentru ca observa ia să ţ ţ ă  
aib  obiectă ”.4 

În  cadrul  teoriei  cuantice  problema  se  rezolv  într-ună  
mod pragmatic impunând sistemului observabil ca, într-un 
interval  de  timp între  „preparare”  şi  m surare  s  nu  fieă ă  
afectat de perturba ii  externe datorate observ rii  propriu-ţ ă
zise.

Aceast  condi ie  este îndeplinit ,  dac  dispozitivele  deă ţ ă ă  
„preparare” şi m surare se afl  la o distan  suficient deă ă ţă  
mare unul de cel lalt. Cât de mare trebuie s  fie această ă ă 
distan ?  În  principiu  ar  trebui  s  fie  infinit .  În  teoriaţă ă ă  
cuantic  conceptul  de  entitate  fizic  distinct  poate  fiă ă ă  
definit cu precizie numai dac  entitatea respectiv  se află ă ă 
la distan  infinit  fa  de observator. Evident c  în practicţă ă ţă ă ă 
aşa ceva nu este posibil; şi nici nu este necesar. Aici trebuie 
s  ne amintim (şi s  adopt m) atitudinea definitorie pentruă ă ă  
ştiin a modern  – şi anume c  toate conceptele şi teoriileţ ă ă  
sunt aproximative. În cazul de fa , aceasta înseamn  cţă ă ă 
no iunea  de  entitate  fizic  distinct  n-are  nevoie  de  oţ ă ă  
defini ie  precis ,  ci  de  una  aproximativ .  O  asemeneaţ ă ă  
defini ie este formulat  în felul urm tor.ţ ă ă

Obiectul observat reprezint  o manifestare a interac ieiă ţ  
dintre procesul de preparare şi cel de m surare. Această ă 
interac ie  are  un  caracter  în  general  complex  şi  implicţ ă 
efecte diferite care se manifest  pe distan e diferite; are,ă ţ  
dup  cum spun fizicienii, „raze de ac iune variate”. În cazulă ţ  
în care componenta dominant  a interac iei  se manifestă ţ ă 
pe  distan e  mari,  atunci  ea  va  fi  resim it  la  mareţ ţ ă  
dep rtare. De aici rezult  c  nu va fi afectat  de perturba iiă ă ă ă ţ  



externe şi de aceea va putea fi considerat  o entitate fizică ă 
distinct . Aşadar, în teoria cuantic  entit ile fizice distincteă ă ăţ  
sunt idealiz ri care au sens numai în cazul interac iilor ceă ţ  
se manifest  pe distan e mari. O situa ie de acest fel poateă ţ ţ  
fi definit  precis din punct de vedere matematic. Din punctă  
de  vedere  fizic,  aceasta  presupune  c  dispozitivele  deă  
m sur  sunt  plasate  atât  de  departe  unul  de  altul  încâtă ă  
interac ioneaz  doar  prin  schimbul  unei  particule  sau,  înţ ă  
cazuri  mai  complicate,  prin  schimbul  unui  sistem  de 
particule. Vor exista, f r  îndoial , şi alte efecte, dar atâtaă ă ă  
timp  cât  distan a  de  separare  este  suficient  de  mare,ţ  
aceste efecte vor  putea  fi  neglijate.  Efectele  pe  distanţă 
scurt  vor avea ponderea dominant  doar în cazul în careă ă  
dispozitivele  de  m sur  nu  vor  fi  plasate  la  distană ă ţă 
suficient  unul din altul. În acest caz sistemul macrpscopică  
formeaz  un  întreg  unic,  iar  no iunea  de  observabil  îşiă ţ ă  
pierde sensul.

lat  c  teoria cuantic  relev  caracterul interdependentă ă ă ă  
al Universului. Ea demonstreaz  c  nu putem descompuneă ă  
lumea în elemente independente.* Pe m sur  ce coborâmă ă  
în adâncul materiei ne d m seama c  ea este compus  dină ă ă  
particule, dar acestea nu sunt „c r mizile" lui Democrit şiă ă  
Newton. Sunt mai curând idealiz ri utile scopurilor practice,ă  
dar f r  semnifica ie fundamental .  Aşa cum spune Nielsă ă ţ ă  
Bohr,  „particulele  materiale  izolate  nu  sunt  decât 
abstrac iuni;  propriet ile  particulelor  pot  fi  observate  şiţ ăţ  
definite  doar  prin  intermediul  interac iunilor  acestora  cuţ  
alte sisteme"5.

Interpretarea  şcolii  de  la  Copenhaga  nu  este  unanim 
acceptat . Exist  numeroase puncte de vedere diferite, iară ă  
problemele de ordin filosofic sunt departe de a fi rezolvate. 
Cu  toate  acestea,  interconectarea  universal  pare  să ă 
reprezinte caracteristica fundamental  a realit ii atomice,ă ăţ  
independent  de  interpretarea  dat  formalismuluiă ă  
matematic. Urm torul fragment dintr-un articol al lui Davidă  
Bohm,  unul  din  principalii  adversari  ai  şcolii  de  la 
Copenhaga, confirm  aceast  idee.ă ă



Suntem conduşi  spre  no iunea  de  întreg  indestructibil,ţ  
no iune opus  ideii clasice de realitate separabil  în p r iţ ă ă ă ţ  
ce pot fi analizate independent… Ideile clasice de realitate 
constituit  din „componente elementare” fundamentale şiă  
de sistem alc tuit  prin al turarea şi  aranjarea p r ilor  auă ă ă ţ  
fost p r site. Sphnem acum c  interdependen a cuantic  aă ă ă ţ ă  
întregului  constituie  realitatea fundamental  şi  c  p r ileă ă ă ţ  
care  se  comport  doar  în  mod  relativ  independent  suntă  
forme particulare integrate acestei unit iăţ .6

*  Vezi  Postfa a  pentru  discu ia  interdependen ei  în  termeniiţ ţ ţ  
conexiunilor „non-locale” impuşi de teorema lui Bell.

Astfel, la nivel atomic obiectele materiale solide ale fizicii 
clasice  se  dizolv  în  structuri  probabilistice,  iar  acesteă  
structuri  reprezint  probabilit i  de  realizare  aă ăţ  
interconexiunilor.  Teoria  cuantic  ne  oblig  s  privimă ă ă  
Universul nu ca pe o colec ie de obiecte, ci ca pe un sistemţ  
complex  de  rela ii  stabilite  între  diferitele  p r i  ale  unuiţ ă ţ  
întreg  unic.  Aceasta  este  în  acelaşi  timp  şi  realitatea 
experimentat  de  misticii  orientali;  unii  dintre  ei  şi-auă  
descris  experien a mistic  în termeni aproape identici  cuţ ă  
cei folosi i  de fizicienii  atomişti  în lucr rile  lor.  Lat  douţ ă ă ă 
exemple:

Obiectul material… se deosebeşte de ceea ce ne apare 
nou : el nu este un obiect separat de restul naturii,  ci oă  
parte  integrant  şi,  într-un  mod  înc  mai  subtil,  chiară ă  
expresia unit ii naturii.ăţ 7

Lucrurile îşi afl  natura şi existen a în interdependen ;ă ţ ţă  
ele nu sunt nimic prin ele însele.8

Dac  aceste dou  afirma ii ar putea trece drept expresiiă ă ţ  
ale concep iei despre natur  specifice fizicii atomice, atunciţ ă  
urm toarele dou , datorate unor fizicieni atomişti, ar puteaă ă  
trece drept relat ri ale unor experien e mistice:ă ţ

O particul  elementar  nu este o entitate independentă ă ă  
şi  neanalizabil .  Ea reprezint  în  esen a ei  un sistem deă ă ţ  
relaţii corelat cu alte sisteme.9



Lumea  ne  apare  astfel  ca  un  sistem  complex  de 
evenimente în care conexiuni de diverse tipuri alterneaz ,ă  
se  suprapun  şi  se  combin  şi  astfel  determin  aspectulă ă  
întregului.10

Tot la imaginea re elei cosmice de conexiuni a apelat şiţ  
Orientul  pentru  a  exprima  experien a  mistic  a  naturii.ţ ă  
Pentru  hinduist,  Brahman este  principiul  unificator  al 
Cosmosului, esen a ultim  a existen ei:ţ ă ţ

Acela în care se împletesc cer; p mânt şi aer laolalt  cuă ă  
vântul şi suflarea vie iţ i, Acela singur este Sufletul.11

Imaginea re elei cosmice joac  în budism un rol înc  şiţ ă ă  
mai important. În centrul unuia din textele de baz  ale şcoliiă  
Mahayana,  Avatamsaka Sutra,  se afl  descrierea lumii  caă  
sistem perfect de rela ii mutuale, în cadrul c ruia lucrurileţ ă  
şi  evenimentele  interac ioneaz  în  moduri  infinit  deţ ă  
complexe.  Adep ii  budismului  Mahayana  exprim  prinţ ă  
compara ii şi parabole aceast  universal  interdependen ;ţ ă ă ţă  
unele  dintre  acestea  vor  fi  discutate  în  continuare  în 
leg tur  cu versiunea relativist  a „filosofiei rela ionale” aă ă ă ţ  
fizicii moderne. Re eaua cosmic  joac  un rol fundamentalţ ă ă  
în budismul tantric, ramur  a budismului Mahayana, curentă  
ap rut în India prin secolul  al  treilea d.Hr.,  şi  care ast ziă ă  
constituie  principala  şcoal  a  budismului  tibetan.  Texteleă  
filosofice  ale  acestei  şcoli  se  numesc  Tantras,  cuvânt  a 
c rui r d cin  sanscrit  are sensul de „a împleti” şi care seă ă ă ă ă  
refer  la împletirea şi interdependen a tuturor lucrurilor şiă ţ  
fenomenelor. 

În mistica oriental , aceast  împletire universal  includeă ă ă  
întotdeauna observatorul uman şi conştiin a sa, aşa cum seţ  
întâmpl  şi în fizica atomic . La nivel atomic, „obiectele” nuă ă  
pot fi în elese decât în termenii interac iei dintre proceseleţ ţ  
de  preparare  şi  m surare.  La  cap tul  acestui  lan  deă ă ţ  
procese  se  afl  întotdeauna  conştiin a  observatorului.ă ţ  
M sur torile  sunt  interac ii  care  creeaz  „senza ii”  înă ă ţ ă ţ  
conştiin a noastr  – cum ar fi  senza ia vizual  dat  de oţ ă ţ ă ă  
lic rire  luminoas  sau  de  un  spot  întunecat  pe  o  placă ă ă 
fotografic  –  iar  legile  fizicii  atomice  ne  spun  cu  ceă  
probabilitate ne va produce un obiect atomic o asemenea 



senza ie din momentul în care vom intra în interac ie cu el.ţ ţ  
„Ştiin ele  naturii,  spune  Heisenberg,  nu  se  limiteaz  sţ ă ă  
descrie  natura  şi  s  o  explice;  ele  reprezint  chiar  ună ă  
aspect al interac iei noastre cu naturaţ ”.12 

Pentru  fizica  atomic  esen ial  este  faptul  că ţ ă 
observatorului  nu  i  se  mai  cere  doar s  observeă  
propriet ile  unui  obiect,  ci  şi  s  le defineasc .  În  cadrulăţ ă ă  
fizicii  atomice  nu  se  poate  vorbi  exclusiv  despre 
propriet ile  unui  obiect.  Aceasta  deoarece  ele  au  sensăţ  
numai  în  contextul  interac ieiţ  obiectului  cu  observatorul. 
Dup  cum spunea Heisenberg, „ă ceea ce observ m noi nuă  
este natura îns şi, ci natura expus  metodei ştiin ifice dă ă ţ e in
vestigare.”13 Observatorul  este  acela  care  stabileşte 
condi iile de m surare, iar caracteristicile obiectului vor fi înţ ă  
bun  m sur  determinate  de  condi iile  experimentaleă ă ă ţ  
decise de observator. Odat  cu modificarea acestor condi iiă ţ  
se vor modifica şi propriet ile obiectului studiat.ăţ

În  sprijinul  acestei  afirma ii  se  poate aduce cazul  uneiţ  
particule  subatomice.  Pus  în  situa ia  de  a  alege  dintreţ  
numeroasele  m rimi  fizice  caracteristice  propriet ile  peă ăţ  
care le va m sura, observatorul se poate opri la pozi ia şiă ţ  
impulsul  particulei  (m rimea definit  prin  produsul  dintreă ă  
masa particulei şi viteza sa). În urm torul capitol ne vomă  
referi  la o anumit  lege a teoriei  cuantice – principiul  deă  
nedeterminare al lui Heisenberg – care arat  c  cele două ă ă 
m rimi fizice nu pot fi determinate simultan cu acelaşi gradă  
de precizie. Putem cunoaşte cu precizie pozi ia particulei,ţ  
dar atunci nu vom şti nimic despre impulsul s u (deci, niciă  
despre vitez ), sau reciproc; sau putem avea o cunoaştereă  
vag  despre  ambele  m rimi.  Important  este  faptul  că ă ă 
aceast  limitare nu are nimic de a face cu imperfec iuneaă ţ  
tehnicilor  de  m sur .  Este  o  limitare  principial ,  proprieă ă ă  
realit ii atomice. Dac  hot râm s -i stabilim pozi ia, atunciăţ ă ă ă ţ  
particula pur şi simplu nu are un impuls definit,  iar dacă 
decidem s -i  m sur m impulsul,  ea nu va avea o pozi ieă ă ă ţ  
precizat .ă

lat , aşadar, c  în fizica atomic  omul de ştiin  nu poateă ă ă ţă  
juca rolul unui observator neutru; el este direct implicat în 



realitatea  supus  cercet rii  în  aşa  fel  încât  influen ează ă ţ ă 
propriet ile  observabilei.  John  Wheeler  consider  căţ ă ă 
aceast  participare  reprezint  cea  mai  importantă ă ă 
implica ie  filosofic  a  teoriei  cuantice  şi  a  propus  s  seţ ă ă  
înlocuiasc  termenul  de  „observator”  cu  cel  deă  
„participant”, în exprimarea lui Wheeler însuşi,

Nu  exist  nimic  mai  important  în  leg tur  cu  teoriaă ă ă  
cuantic  decât  faptul  c  ea  demoleaz  conceptul  deă ă ă  
realitate izolat , „rupt  de observator”, separat  de acestaă ă ă  
printr-o  plac  de  sticl  de  20  centimetri.  Dar;  pentru  aă ă  
putea observa un obiect atât de mic cum este un electron, 
cercet torul va trebui s  sparg  sticla. Va trebui s  ajungă ă ă ă ă  
la el. Va trebui s  îşi instaleze echipamentul de m sur . Elă ă ă  
este  cel  care  decide  dac  va  determina  pozi ia  sauă ţ  
impulsul.  Dar  simpla  dispunere  a  echipamentelor  pentru 
m surarea  uneia  dintre  m rimi  împiedic ,  excludeă ă ă  
m surarea celeilalte. Mai mult decât atât, simpla m surareă ă  
modific  starea  electronului.  În  urma  experimentuluiă  
Universul nu va mai fi acelaşi. Pentru a putea explica ce s-a 
întâmplat,  cercet torul  va  trebui  s  ştearg  cuvântulă ă ă  
„observator”  şi  s -l  înlocuiasc  cu  cel  de  „participant”ă ă . 
Universul  este,  într-un  anume  sens,  un  Univers 
participativ.”14

Ideea  de  „participare  în  loc  de  observare”  a  fost 
formulat  recent în contextul fizicii  moderne, dar ea esteă  
familial  oricui  studiaz  filosofiile  mistice.  La cunoaştereaă ă  
mistic  nu  se  accede  prin  simpla  observare,  ci  prină  
implicarea  direct ,  total .  No iunea  de  participant  esteă ă ţ  
esen ial  în concep ia oriental ; misticii orientali au împins-ţ ă ţ ă
o  la  extrem,  observator  şi  observabil ,  subiect  şi  obiectă  
devenind nu doar inseparabile, ci chiar nedistincte. Ei merg 
şi  mai  departe,  în  aşa  fel  încât,  în  starea  de  medita ieţ  
profund ,  distinc ia  dintre  observator  şi  observabil  seă ţ ă  
şterge cu totul iar subiectul şi obiectul se contopesc într-un 
întreg nediferen iat. Dup  cum spun Upanishadele,ţ ă

Când  pare  c  exist  dualitate,  atunci  unul  îl  vede  peă ă  
cel lalt,  unul  îl  miroase  pe  cel lalt,  unul  îl  gust  peă ă ă  
cel lalt… Dar când totul a devenit una cu Şinele s u, atunciă ă  



cu ce şi pe cine s  vad , cu ce şi pe cine s  miroas , cu ceă ă ă ă  
şi pe cine s  guste?ă 15

Astfel se realizeaz  percep ia unit ii lumii. Ea este atinsă ţ ăţ ă 
– dup  cum ne spun misticii – în acea stare a conştiin ei înă ţ  
care  individualitatea  se  dizolv  în  nediferen iere,  în  careă ţ  
lumea sim urilor, ca şi no iunea de „lucru” sunt dep şite.ţ ţ ă  
Dup  cum spune Chuang Tse.ă

Leg tura cu trupul  şi  cu p r ile  sale dispare. Percep iaă ă ţ ţ  
senzorial  este  înl turat .  Astfel,  p r sindu-mi  formaă ă ă ă ă  
material  şi luându-mi adio de la conştiin a de sine, devină ţ  
una cu Marele Unu. Aceasta înseamn  a sta şi a uita deă  
toate.16

Desigur, fizica modern  are un alt domeniu de interes şiă  
nu poate merge atât de departe cu experimentarea unit iiăţ  
lumii. Dar a f cut un mare pas în direc ia concep iei misticeă ţ ţ  
orientale despre lume. Teoria cuantică a abolit no iunea deţ  
obiect izolat, a introdus no iunea de participant pentru a oţ  
înlocui  pe  cea  de  observator  şi  probabil  va  include 
conştiin a în descrierea naturii. * A ajuns s  vad  Universulţ ă ă  
ca pe un sistem de rela ii stabilite la nivel fizic şi mental,ţ  
ale  c rui  p r i  sunt  definite  numai  prin  intermediulă ă ţ  
conexiunilor  lor  cu  întregul.  Pentru  a  rezuma  viziunea 
asupra  lumii  rezultat  din  cercet rile  de  fizic  atomic ,ă ă ă ă  
cuvintele adeptului budismului tantric, Lama Angarika Govi
nda, par perfect alese:

Budistul  nu  crede  într-o  lume  exterioar ,  separat  şiă ă  
independent  de fiin a uman . Lumea exterioar  şi lumeaă ţ ă ă  
interioar  sunt  pentru  el  dou  aspecte  ale  aceleiaşiă ă  
construc ii  în  care  toate  for ele,  evenimentele  şi  toateţ ţ  
formele  conştiin ei  se  împletesc  într-o  re ea  infinit  deţ ţ ă  
rela ii ce se condi ioneaz  reciprocţ ţ ă . 17

* Acest aspect va fi discutat în capitolul 18. 

Dincolo de lumea contrariilor
Sublinierea  importan ei  experiment rii  tuturor  lucrurilorţ ă  

şi fenomenelor ca manifest ri ale unicului de c tre misticiiă ă  



orientali,  nu  presupune  afirmarea  egalit ii  acestora.  Eiăţ  
recunosc individualitatea fiec ruia, dar în acelaşi timp suntă  
conştien i de faptul c  toate diferen ele şi contrastele au unţ ă ţ  
caracter relativ în cadrul unit ii atotcuprinz toare. Cum, înăţ ă  
starea normal  a conştiin ei, unitatea celor contrastante –ă ţ  
şi,  în  special,  a  complementarelor  –  este  foarte  greu  de 
acceptat, ea constituie unul din cele mai uimitoare aspecte 
ale  filosofiei  Orientului.  Dar,  în  acelaşi  timp,  este  chiar 
fundamentul viziunii orientale asupra lumii.

Contrariile  sunt  concepte  abstracte  care  apar in  zoneiţ  
ra iunii şi, de aceea, au caracter relativ. Simplul fapt de aţ  
ne  concentra  aten ia  asupra  unui  concept  genereaz  înţ ă  
mintea noastr  opusul acestuia. Aşa cum spune Lao Tse,ă  
„Când tot Subcerescul ştie c  ce este frumos este frumos,ă  
se iveşte şi urâtul, iar când fiecare ştie c  ce este bine esteă  
bine, se iveşte şi r ulă ”. Misticii transcend planul conceptual 
şi astfel devin conştien i de rela ia polar  dintre contrarii. Eiţ ţ ă  
în eleg  c  binele  şi  r ul,  pl cerea  şi  durerea,  via a  şiţ ă ă ă ţ  
moartea nu reprezint  experien e cu caracter  absolut,  înă ţ  
mod  esen ial  diferite,  ci  mai  degrab  dou  aspecte  aleţ ă ă  
aceleiaşi  realit i,  zone extreme ale  întregului.  Conştiin aăţ ţ  
polarit ii contrariilor, deci a unit ii lor, este considerat  înăţ ăţ ă  
tradi ia  oriental  unul  din  cele  mai  înalte  idealuri  deţ ă  
spiritualitate. „Fii cu adev rat veşnic, afl -te dincolo de celeă ă  
ce par a fi opuse” este îndemnul lui Krishna în Bhagavad 
Gita  şi  este  şi  îndemnul  c tre  adep ii  budismului.  Astfel,ă ţ  
D.T.Suzuki scria:

Ideea  de  baz  în  budism  este  de  a  dep şi  lumeaă ă  
contrariilor,  o  lume  edificat  pe  distinc iile  operate  deă ţ  
intelect şi pe st rile emo ionale, şi de a deveni conştient deă ţ  
lumea  spiritual  a  nedescrimin rii,  ceea  ce  implică ă ă 
adoptarea unui punct de vedere absolut.2

Întreaga  înv tur  budist  –  şi,  de  altfel,  misticaăţă ă ă  
oriental  în general – împ rt şeşte acest punct de vedereă ă ă  
absolut,  atins odat  cu situarea în planul acintya, al non-ă
ra ionalului, în care unitatea contrariilor devine experienţ ţă 
vie. Sau, aşa cum spune un poem Zen,

În amurg cântatul cocoşilor prevesteşte zorile; 



La miezul nop ii – soarele dogoritorţ .3

Conştientizarea rela iei polare dintre conceptele contrareţ  
– faptul c  întunericul şi lumina, victoria şi eşecul, binele şiă  
r ul nu sunt decât aspecte diferite ale aceluiaşi fenomen –ă  
reprezint  principiul de baz  al modului de via  oriental.ă ă ţă  
Dac  cele opuse sunt interdependente, conflictul dintre eleă  
nu poate conduce la victoria total  a nici uneia dintre p r i;ă ă ţ  
acest  conflict  nu  reprezint  decât  manifestarea  dinamiciiă  
lor. De aceea, pentru orientali în elept nu este cel care îşiţ  
asum  imposibila  sarcin  de  a  impune  binele  şi  de  aă ă  
elimina  r ul,  ci  acela  în  stare  s  men in  un  echilibruă ă ţ ă  
dinamic între bine şi r u.ă

No iunea  de  echilibru  dinamic  este  esen ial  pentruţ ţ ă  
modul  în  care  mistica  oriental  în elege  unitateaă ţ  
contrariilor.  Ea  nu  este  privit  niciodat  ca  o  egalitateă ă  
static ,  el  întotdeauna  ca  un  joc  dinamic  al  extremelor.ă  
Aceast  idee a fost exprimat  de în elep ii  chinezi şi prină ă ţ ţ  
simbolul polilor arhetipali  yin şi  yang. Unitatea yin-yang ei 
au numit-o Tao şi au privit-o ca pe un proces dinamic: „Tao 
face s  fie lumin  şi tot Tao aduce întă ă unericul”4.

Unitatea  dinamic  a  contrariilor  poate  fi  ilustrat  prină ă  
exemplul  mişc rii  circulare  şi  al  proiec iei  acesteia  pe  oă ţ  
dreapt .  S  presupunem  c  o  minge  se  deplaseaz  peă ă ă ă  
circumferin a  unui  cerc.  Dac  mişcarea  aceasta  esteţ ă  
proiectat  pe  un  ecran,  se  ob ine  o  oscila ie  între  două ţ ţ ă 
puncte  extreme.  (Pentru  a  p stra  leg tura  cu  filosofiaă ă  
chinez  am notat centrul cercului prin TAO şi am marcată  
punctele extreme ale dreptei, cafe au c p tat numele de ă ă YI
N  şi YANG). Mişcarea de rota ie a mingii pe circumferin aţ ţ  
cercului  se  produce  cu  vitez  constant ,  dar  mişcareaă ă  
rezultat  în  urma  proiec iei  are  loc  cu  vitez  variabil ,ă ţ ă ă  
mingea fiind încetinit  pe m sur  ce se apropie  de polulă ă ă  
superior, apoi accelerat , din nou frânat  ş.a.în.d., în cicluriă ă  
nesfârşite.  În  orice  proiec ie  de  acest  gen  mişcareaţ  
circular  apare ca o oscila ie între doi poli opuşi, dar în fapt,ă ţ  
pe  circumferin a  cercului  polii  nu  sunt  delimita i,  ci  seţ ţ  
contopesc.  Gânditorii  chinezi  par  a  avea  permanent  în 



minte  imaginea acestor poli contopi i,  aşa cum reiese dinţ  
pasajele din Chuang tse citate anterior.

“Acesta" şi „acela" înceteaz  s  mai fie opuse, aceastaă ă  
este  esen aţ  lui Tao.  Pare  o  ax ,  dar  este  chiar  centrulă  
cercului eternei schimb ri.ă

Polaritatea se refer  la aspectele feminine şi masculineă  
ale naturii umane. Ca şi în cazul antagonismelor bine-r u,ă  
via -moarte,  conflictul  féminin-masculin  ţă este solu ionatţ  
prin accentuarea uneia din cele dou  tr s turi. Societateaă ă ă  
occidental  favorizeaz  prin  tradi ie  aspectul  masculin  ală ă ţ  
condi iei  umane  în  detrimentul  celui  feminin.  În  loc  sţ ă 
recunoasc  faptul  c  personalitatea  fiec rui  b rbat  şi  aă ă ă ă  
fiec rei femei este rezultatul dinamicii elementului feminină  
şi a celui masculin, ea a stabilit o ordine static  conformă  
c reia b rba ilor li se cere s  fie masculini, iar femeilor să ă ţ ă ă 
fie feminine şi a dat b rba ilor rolul conduc tor în societateă ţ ă  
şi majoritatea privilegiilor. Aceast  atitudine a dus la supra-ă  
accentuarea  tuturor  aspectelor  yang  –  masculine  –  ale 
naturii  umane:  ac iunea,  ra ionamentul,  competi ia,ţ ţ ţ  
agresivitatea ş.a.în.d. St rile yin ă – feminine – ale conştiin ei,ţ  
care  pot  fi  desemnate  prin  atribute  ca  intuitiv,  religios, 
mistic,  ocult,  psihic,  au  fost  permanent  subevaluate  în 
societatea noastr  direc ionat  pe elementul masculin.ă ţ ă

Mistica oriental  nu diminueaz  importan a elementuluiă ă ţ  
feminin, ci urm reşte unitatea celor dou  elemente. Fiin aă ă ţ  
uman  complet  este aceea care, aşa cum spune Lao Tse,ă ă  
„cunoaşte  masculinul  şi  p streaz  femininulă ă ”.  Scopul 
principal  urm rit  de multe  din  tradi iile  orientale,  adeseaă ţ  
ilustrat  de  operele  de  art ,  este  p strarea  echilibruluiă ă  
dinamic între st rile feminine şi masculine ale conştiin ei. Oă ţ  
sculptur  magnific  aflat  în templul hindus de la Elephantaă ă ă  
îl reprezint  pe Shiva sub trei înf iş ri: în dreapta, profilulă ăţ ă  



masculin,  degajând  for  şi  virilitate;  în  stânga,  profilulţă  
feminin  –  dulce, blând, seduc tor; iar în centru, cele două ă 
aspecte contopite – chipul lui Shiva Mahesvara, Marele Zeu, 
radiind  senin tate  şi  o  anume  detaşare  metafizic .  Înă ă  
acelaşi  templu,  Shiva  este  reprezentat  şi  în  formă 
androgin  ă –  jum tate femeie, jum tate b rbat  ă ă ă –  mişcarea 
unduitoare a trupului  s u şi  expresia  detaşat  a chipuluiă ă  
simbolizând, din nou, contopirea elementului feminin cu cel 
masculin.

În  budismul  tantric  polaritatea  masculin-féminin  este 
ilustrat  prin  apelul  la  simbolistica  sexual .  Intui ia  esteă ă ţ  
calitatea  feminin ,  pasiv  a  naturii  umane,  dragostea  şiă ă  
mila  fiind  calit i  masculine,  iar  contopirea  acestora  înăţ  
starea  de  iluminare  este  simbolizat  prin  unirea  sexuală ă 
extatic  a  divinit ilor  masculine  şi  feminine.  Misticiiă ăţ  
orientali  afirm  că ă unitatea  feminin  –  masculin  poate  fi 
experimentat  doar într- un plan superior al conştiin ei aflată ţ  
dincolo de planul ra iunii şi al limbajului şi în care contrariileţ  
apar contopite astfel încât formeaz  o unitate dinamic .ă ă

Am afirmat deja c  pe un plan similar se situeaz  fizicaă ă  
modern . Explorarea lumii subatomice a revelat o realitateă  
care  transcende  limbajul  şi  ra ionamentul,  iar  unificareaţ  
conceptelor  care  pân  acum  p reau  ireconciliabilă ă  
antagonice se dovedeşte a fi cea mai uluitoare tr s tur  aă ă ă  
acestei  noi  realit i.  Conceptele  aparent  antagonice  aleăţ  
fizicii  nu  coincid  cu  acelea  la  care  se  refer  misticii  dină  
Orient, dar unificarea lor într-un plan superior este similară 
celei  operate  de  mistica  oriental .  De  aceea,  leg turaă ă  
misticii  cu  domeniul  lor  de  studiu  le  permite  fizicienilor 
accesul  la  înv turile  Orientului.  Într-adev r,  un  num răţă ă ă  
mic, dar în continu  creştere, de tineri fizicieni au luat dejaă  
contact cu filosofía mistic  oriental .ă ă

Exemplele de unificare a conceptelor antagonice în fizica 
modern  sunt frecvente în domeniul subatomic, acolo undeă  
particulele  sunt  deopotriv  destructibile  şi  indestructibile,ă  
unde  materia  este  un  mediu  în  acelaşi  timp  continuu  şi 
discontinuu, unde for a şi  materia nu sunt decât aspecteţ  
diferite  ale  unui  singur  fenomen.  Toate  aceste  exemple, 



care  vor  fi  discutate  pe  larg  în  capitolele  urm toare,ă  
demonstreaz  c  sistemul conceptual al contrariilor n scută ă ă  
din  experien a  zilnic  este prea strâmt pentru  a permiteţ ă  
în elegerea lumii particulelor subatomice. Teoria relativit iiţ ăţ  
are  o  importan  fundamental  în  descrierea  acestuiţă ă  
univers, iar în limitele „cadrului” relativist conceptele sunt 
dep şite prin trecerea la o alt  dimensiune, aceea a spa iu-ă ă ţ
timpului cvadridimensional. Chiar no iunile ţ de spa iu şi timpţ  
p reau complet diferite şi iat  c  ele s-au contopit în cadrulă ă ă  
fizicii  relativiste.  Aceast  entitate  fundamental  unică ă ă 
(spa iu-timpul)  este  baza  unific rii  conceptelor  opuse  caţ ă  
sens, men ionate anterior.  La fel  ca şi  experien a unit iiţ ţ ăţ  
contrariilor  tr it  de  mistici,  ea  se  produce  într-un  „plană ă  
superior”, într-o alt  dimensiune şi, ca şi aceea a misticilor,ă  
are  un  caracter  dinamic,  deoarece  realitatea  spa io-ţ
temporală relativist  este o realitate intrinsec dinamic  înă ă  
care obiectele sunt în acelaşi timp procese, iar formele sunt 
structuri dinamice.

Pentru a cunoaşte experien a unific rii entit ilor aparentţ ă ăţ  
separate  într-un  spa iu  de  dimensiune  superioar  nuţ ă  
trebuie  neap rat  s  apel m  la  teoria  relativit ii.  Ea  seă ă ă ăţ  
poate realiza şi prin trecerea de la spa iul unidimensional laţ  
cel bidimensional sau de la spa iul bidimensional la spa iulţ ţ  
tridimensional. În exemplul de mai sus al mişc rii circulareă  
şi  al  proiec iei  sale,  polii  oscila iei,  care pe o linie  (într-oţ ţ  
dimensiune)  apar  ca  opuşi,  sunt  uni i  pe  traiectoriaţ  
circular  din  plan  (în  dou  dimensiuni).  Desenul  urm toră ă ă  
reprezint  un alt exemplu de acest fel şi ilustreaz  trecereaă ă  
de la bidimensional la tridimensional. Este un inel toroidal 
sec ionat cu un plan orizontal. Prin sec ionare rezult  douţ ţ ă ă 
discuri separate în plan, adic  în spa iul bidimensional, dară ţ  
care  în  spa iul  cu  trei  dimensiuni  se  dovedesc  a  fi  p r iţ ă ţ  
dintr-un singur obiect. O unificare similar  a entit ilor careă ăţ  
par separate şi ireconciliabile se ob ine în teoria relativit iiţ ăţ  
prin  trecerea  de  la  trei  la  patru  dimensiuni.  Spa iulţ  
cvadridimensional al teoriei relativit ii este spa iul în careăţ ţ  
for a  şi  materia  formeaz  o  unitate,  în  care  materia  seţ ă  



poate manifesta ca particul , deci în mod discontinuu, sauă  
ca un câmp, deci având aspect continuu.

Totuşi, conştiin a unit ii cvadridimensionale nu este uşorţ ăţ  
de  realizat.  Fizicienii  beneficiaz  de  „experien a”  unit iă ţ ăţ i 
cvadridimensionale  spa iu-timp  prin  intermediulţ  
formalismului  matematic  abstract  al  teoriilor,  dar  şi 
imaginea  lor  –  ca  a  tuturor  oamenilor  –  se  limiteaz  laă  
spa iul  tridimensional  al  sim urilor.  Gândirea  şi  limbajulţ ţ  
nostru  s-au  dezvoltat  în  limitele  acestei  lumi 
tridimensionale  şi,  de  aceea,  ne  este  foarte  greu  s  neă  
descurc m  în  realitatea  cu  patru  dimensiuni  a  teorieiă  
relativit ii.ăţ

Dar,  misticilor  orientali  pare  s  le  fie  mult  uşurată ă 
perceperea  direct  şi  concret  a  realit ii  într-un  plană ă ăţ  
superior.  În  starea  de  medita ie  profund  ei  dep şescţ ă ă  
universul  tridimensional  al  vie ii  cotidiene  şi  tr iescţ ă  
experien a  unei  realit i  diferite  în  care  contrariile  seţ ăţ  
contopesc formând un tot organic. Dar când încearc  s  îşiă ă  
descrie experien a în cuvinte se confrunt  şi ei cu aceleaşiţ ă  
dificult i cu care se confrunt  şi fizicienii când încearc  săţ ă ă ă 
vorbeasc  despre  realitatea  multidimensional  a  teorieiă ă  
relativit ii. În expresia lui Lama Govinda,ăţ  “Experien a uneiţ  
dimensiuni  superioare  se  atinge  prin  integrarea 
experien elor diferitelor centre şi niveluri ale conştiin ei. Deţ ţ  
aici  decurge  imposibilitatea  de  a  descrie  anumite 
experien e de  medita ie  într-un  sistem logic  care reduceţ ţ  
posibilit ile  de  expresie,  impunând  limite  suplimentareăţ  
procesului de gândire.”5

Lumea  cvadridimensional  a  teoriei  relativit ii  nuă ăţ  
constituie pentru fizica modern  singurul exemplu în careă  
concepte  aparent  contradictorii  se  dovedesc  a  fi  doar 



aspecte  diferite  ale  unei  unice  realit i.  Poate  cel  ăţ mai 
faimos exemplu este acela al dublei naturi a materiei, de 
und  şi corpusul, din fizica atomic .ă ă

La nivel atomic materia are un caracter dual: ondulatoriu 
şi corpuscular. În func ie de situa ie se manifest  un aspectţ ţ ă  
sau cel lalt. În unele cazuri, preponderent este caracterulă  
corpuscular,  în  altele,  comportarea  ondulatorie; această 
natur  dual  se manifest  şi în cazul luminii şi al celorlalteă ă ă  
tipuri  de  radia ie  electromagnetic .  Lumina,  de  exemplu,ţ ă  
este emis  şi absorbit  sub form  de „cuante” sau fotoniă ă ă  
dar la propagarea în spa iu aceste particule se comport  caţ ă  
nişte  câmpuri  electrice  şi  magnetice  în  oscila ie,  deciţ  
prezint  toate  caracteristicile  undelor.  Electronii  suntă  
considera i  în  mod  normal  particule,  dar  atunci  când  unţ  
fascicul de asemenea particule este trimis pe o mic  fant ,ă ă  
el este difractat la fel  ca un fascicul  de lumin  – cu alteă  
cuvinte şi electronii se manifest  ca nişte unde.ă

Aspectul  dual  al  materiei  şi  radia iei  este  cu  adev ratţ ă  
uimitor şi a dat naştere multor „koan-i cuantici”, care au 
dus  în  cele  din  urm  la  formularea  teoriei  cuantice.ă  
Imaginea  undei  care  se  împr ştie  în  spa iu  esteă ţ  
fundamental  diferit  de  imaginea  particulei,  careă  
presupune  o  localizare  precis  (vezi  figura  urm toare).ă ă  
Fizicienilor  le-a  luat  mult  timp  s  admit  c  materia  seă ă ă  
manifest  în  moduri  care par  s  se exclud  reciproc;  că ă ă ă 
particulele sunt în acelaşi timp şi unde, c  undele sunt şiă  
particule.



Privind cele dou  imagini, un nespecialist ar fi tentat să ă 
cread  c  respectiva  contradic ie  poate  fi  înl turată ă ţ ă ă 
admi ând c  desenul din dreapta reprezint  pur şi simplu oţ ă ă  
particul  care se deplaseaz  pe o traiectorie ondulat . Dară ă ă  
argumentul  se  bazeaz  pe  o  în elegere  greşit  a  naturiiă ţ ă  
undelor. Particule care s  se mişte pe traiectorii  ondulateă  
nu exist  în natur . În cazul undelor care se formeaz  peă ă ă  
ap ,  de  exemplu,  particulele  nu se  deplaseaz  odat  cuă ă ă  
unda, ci se mişc  pe cerc pe m sur  ce unda se propag .ă ă ă ă  
Similar,  moleculele  de  aer  dintr-o  und  sonor  seă ă  
deplaseaz  înainteă  şi  înapoi,  dar nu se propag  odat  cuă ă  
unda.  Ceea  ce  transport  unda  este  perturba ia  care  aă ţ  
produs fenomenul,  nu particulele  materiale.  De aceea, în 
teoria  cuantic  nu  vorbim  despre  traiectoria  particuleiă  
atunci  când afirm m c  ea este în  acelaşi  timp şi  und .ă ă ă  
Ceea  ce  vrem  s  spunem  este  c  propagarea  undeloră ă  
reprezint  o  proprietate  a  particulelor.  Imaginea  undeloră  
care  se  propag  este  astfel  total  diferit  de  aceea  aă ă  
particulelor în mişcare; tot atât de diferit  – dup  expresiaă ă  
lui  Victor  Weisskopf  –  „ca  şi  imaginea  valului  format  pe 
suprafa a unui lac fa  de imaginea unui stol de peşti careţ ţă  
înoat  în direc ia în care se duce valul” ă ţ 6

►
Direc ia undeiţ

Unda de ap .ă

Fenomenul ondulatoriu se întâlneşte în fizic  în diferiteă  
contexte,  dar  se descrie  cu  acelaşi  formalism matematic 
oriunde  ar  ap rea.  Aceleaşi  simboluri  matematice  suntă  
folosite  pentru a descrie  o und  luminoas ,  o  coard  deă ă ă  
chitar  în vibra ie sau un val pe ap . La aceleaşi formule seă ţ ă  
apeleaz  în cadrul teoriei cuantice pentru a descrie undeleă  
asociate particulelor. De aceast  dat , îns , undele au ună ă ă  
caracter înc  mai abstract. Ele sunt strâns legate de naturaă  
statistic  a teoriei cuantice, adic  de faptul c  fenomeneleă ă ă  
atomice  se  pot  descrie  numai  în  termeni  probabilistici. 
Informa ia probabilistic  despre o particul  esté con inutţ ă ă ţ ă 



într-o m rime numit  func ie de probabilitate; din punct deă ă ţ  
vedere  matematic  ea  are  forma  unei  unde,  ceea  ce 
înseamn  c  are  forma  ecua iilor  utilizate  în  descriereaă ă ţ  
diverselor tipuri de unde. Dar undele asociate particulelor 
nu sunt unde „reale”,  tridimensionale,  ca undele formate 
pe suprafa a  apei  sau  ca  cele  sonore,  ci  sunt  „unde  deţ  
probabilitate”,  m rimi  matematice  abstracte  corelate  cuă  
probabilit ile de a g si particule cu anumite propriet i înăţ ă ăţ  
anumite locuri din spa iu.ţ

Introducere  undelor  de  probabilitate  rezolv  într-un  felă  
paradoxul  particulelor care sunt şi unde prin plasarea lor 
într-un context cu totul diferit; dar în acelaşi timp trimite la 
o alt  pereche de concepte opuse într-un mod înc  şi maiă ă  
drastic,  aceea  a  existen ei  şi  non-existen ei.  Contradic iaţ ţ ţ  
este  dep şit  de  realitatea  atomic .  Despre  o  particulă ă ă ă 
atomic  nu putem spune nici c  exist  într-un anumit locă ă ă  
din spa iu, nici c  nu exist . Fiind o entitate probabilistic ,ţ ă ă ă  
particula are tendin e de a exista în puncte diferite şi astfelţ  
se manifest  ca o realitate stranie, între existen  şi non-ă ţă
existen .  De  aceea,  nu  putem  s -i  descriem  starea  înţă ă  
termenii conceptelor contradictorii. Ea nu este nici prezentă 
într-un loc bine definit, dar nu este nici absent . Nici nu îşiă  
schimb  pozi ia, dar nici nu r mâne în repaus. Ceea ce seă ţ ă  
schimb  este probabilitatea, deci tendin ele particulei de aă ţ  
exista  în  anumite  puncte.  Dup  cum  spune  Robertă  
Oppenheimer, 

Întreba i, de exemplu, dac  pozi ia unui electron r mâneţ ă ţ ă  
aceeaşi trebuie s  r spundem „nu”; întreba i  dac  ea seă ă ţ ă  
modific  în timp trebuie s  r spundem „nu”; la întrebareaă ă ă  
dac  electronii  se  afl  în  repaus  vom r spunde  „nu”;  laă ă ă  
întrebarea dac  ei se afl  în mişcare, iar şi „nuă ă ă ”7.

Realitatea fizicianului atomist, ca şi realitatea misticului 
oriental, transcende cadrul îngust al conceptelor opuse. Cu
vintele lui Oppenheimer par ecoul Upanishadelor;

Se mişc  şi nu se mişc . ă ă
Este departe şi este aproape. 
Este în untrul a toate ă
şi este în afara a tot.8



For  şi  materie,  particul  şi  und ,  mişcare  şi  repaus,ţă ă ă  
existen  şi  non-existen  –  iat  câteva din  conceptele  aţă ţă ă  
c ror  opozi ie  fizic  modern  o  dep şeşte.  Dintre  toate,ă ţ ă ă ă  
opozi ia existen –nonţ ţă -existen  pare a fi cea mai radicalţă ă 
şi,  totuşi,  fizica  atomic  ne  oblig  s  trecem de  grani aă ă ă ţ  
dintre existen  şi non-existen .  Aceasta este aser iuneaţă ţă ţ  
cea mai dificil  de acceptat în teoria cuantic  şi care faceă  
obiectul  necontenitelor  reinterpret ri.  În  acelaşi  timp,ă  
situarea deasupra conceptelor de existen  şi non-existenţă ţă 
reprezint  unul  din  aspectele  stupefiante  ale  misticiiă  
orientale.  Ca şi  fizicianul  atomist,  misticul  opereaz  cu oă  
realitate aflat  dincolo de grani a existen  – non-existenă ţ ţă ţă 
şi  accentueaz  adesea  acest  lucru,  lat  ce  spuneă ă  
Ashvaghosha:

„Ceea ce este” nu este nici existen , nici non- existen ,ţă ţă  
nici ceva ce le-ar reuni în acelaşi timp pe acestea dou  şiă  
nici ceva ce le-ar exclude în acelaşi timp pe acestea două.9

Confrunta i  cu  o  realitate  care  transcende  concepteleţ  
contrare,  fizicienii  şi  misticii  trebuie  s  adopte  un  modă  
special de a gândi, în care mintea s  nu fie înc tuşat  înă ă ă  
schema rigid  a logicii  clasice, ci  liber  şi flexibil .  Fizicaă ă ă  
atomic  ne-a obişnuit s  oper m în descrierea materiei cuă ă ă  
ambele  concepte,  de  und  şi  particul .  Am  înv at  să ă ăţ ă 
trecem de la o imagine la  alta pentru a ne acomoda cu 
universul  atomic.  Tot  aşa  procedeaz  şi  misticii  orientaliă  
atunci  când  încearc  s  dea  o  interpretare  discursivă ă ă 
realit ii  situate  deasupra  contradic iei  conceptuale.  Aşaăţ ţ  
cum ar ta Lama Govinda,  „ă modul  de gândire  oriental  se 
aseam n  cu  o  mişcare  de  rota ie  în  jurul  obiectuluiă ă ţ  
contempla ieiţ  … o imagine format  prin supraimpresionare,ă  
prin  suprapunerea  imaginilor  obişnuite  prin  situarea  la 
nivelul unor puncte de vedere diferite.”10

Pentru  a  vedea  cum  se  poate  comuta  între  imaginea 
particulei şi cea a undei în fizica atomic , s  examin m maiă ă ă  
în  detaliu  cele  dou  concepte.  Unda  este  un  ă fenomen 
vibratoriu în spa iu şi timp. La un moment dat ea apare ca oţ  
m rime periodic , aşa ca în exemplul urm tor.ă ă ă



Aceast  m rime este  caracterizat  de  amplitudinea  A,ă ă ă  
altfel spus de extensia vibra iei şi de lungimea de und  ţ ă L, 
adic  distan a  dintre  dou  maxime  succesive.  Urm rindă ţ ă ă  
mişcarea  unui  anumit  punct  vom  observa  o  oscila ieţ  
caracterizat  de o anumit  frecven , parametru care neă ă ţă  
spune câte oscila ii dus-întors efectueaz  punctul respectivţ ă  
într-o  secund .  Acum  s  ne  întoarcem  la  imagineaă ă  
particulei.  Conform teoriei  clasice, o particul  are la oriceă  
moment de timp o pozi ie bine definit ,  iar  starea sa deţ ă  
mişcare poate fi descris  în func ie de viteza şi energia deă ţ  
mişcare.  Particulele  care  se  deplaseaz  cu  vitez  mareă ă  
dispun de o mare cantitate de energie.  De fapt,  fizicienii 
folosesc  rareori  „vectorul  vitez ”  în  descrierea  st rii  deă ă  
mişcare a particulei; cel mai adesea opereaz  cu o m rimeă ă  
numit  „impuls”, egal  cu produsul dintre masa particulei şiă ă  
vectorul vitez .ă

Teoria cuantic  asociaz  particulei propriet ile undei deă ă ăţ  
probabilitate corespunz toare, raportând amplitudinea într-ă
un anumit punct din spa iu a undei la probabilitatea de aţ  
g si particula în acel punct. Dac  amplitudinea este mare,ă ă  
este  probabil  s  g sim particula,  dac  este  mic ,  atunciă ă ă ă  
este  improbabil.  Trenul  de und  reprezentat  anterior  areă  
aceeaşi amplitudine pe toat  lungimea, deci particula poateă  
fi g sit  oriunde de-a lungul undei*.ă ă

Informa ia  referitoare  la  mişcarea  particulei  esteţ  
con inut  în lungimea de und  şi în frecven . ţ ă ă ţă

*Referitor la acest exemplu, nu trebuie s  se în eleag  c  este maiă ţ ă ă  
probabil  s  se g seasc  particula acolo unde unda prezint  maxime,ă ă ă ă  
decât  acolo  unde  prezint  minime.  Structura  ondulatorie  static  dină ă  
figur  este mai curând un „stop-cadru" al unei vibra ii continue în cară ţ e f
iecare punct atinge maxime la intervale periodice.

Lungimea de und  este invers propor ional  cu impulsulă ţ ă  
particulei,  ceea  ce  arat  c  o  lungime  de  und  mică ă ă ă 
corespunde unei  particule  care are impuls  mare (deci  se 



deplaseaz  cu  vitez  mare).  Frecven a  undei  esteă ă ţ  
propor ional  cu  energia  particulei;  dac  unda  areţ ă ă  
frecven  mare înseamn  c  particula are energie mare. Înţă ă ă  
cazul  luminii,  de  exemplu,  radia ia  violet  are  frecvenţ ă ţă 
máre şi lungime de und  mic  fiind constituit  din fotoni deă ă ă  
impuls mare în timp ce frecven a luminii  roşii  este mic ,ţ ă  
lungimea de und  mare corespunzând fotonilor de energieă  
joas .ă

O und  care se împr ştie ca în exemplul  nostru nu neă ă  
spune multe despre pozi ia particulei corespunz toare. Eaţ ă  
poate fi g sit  oriunde cu aceeaşi probabilitate. Totuşi, neă ă  
confrunt m  cu  situa ii  în  care  pozi ia  particulei  esteă ţ ţ  
cunoscut  într-o anumit  m sur , ca în cazul electronuluiă ă ă ă  
unui atom. Într- un asemenea caz probabilit ile de a g siăţ ă  
particula  în  anumite  puncte  din  spa iu  converg  într-oţ  
anumit  regiune. În afaraă ,  acestei zone, ele trebuie s  fieă  
nule. Aceast  observa ie se traduce printr-o und  ca ceaă ţ ă  
din figur ,  ce corespunde unei particule constrânse s  seă ă  
afle într-o regiune X. O asemenea structur  ondulatorie seă  
numeşte  pachet  de  undă* Acesta  se  compune  din  mai 
multe  trenuri  de und  diferite  care interfer  distructiv  înă ă  
afara  regiunii  X,  astfel  încât  amplitudinea  total  ă –  deci, 
probabilitatea de a g si acolo particula ă – este egal  cu zero,ă  
pe cât  vreme în interiorul regiunii X interfer  constructiv.ă ă  
Acest  model  arat  c  particula  este  localizat  undeva înă ă ă  
regiunea  X,  dar  nu  ne  permite  s  facem  afirma ii  maiă ţ  
precise.

În ceea ce priveşte diferitele puncte din regiunea X, nu 
putem decât s  preciz m probabilit ile corespunz toare deă ă ăţ ă  
localizare  (este  mai  probabil  ca  particula  s  se  afle  înă  
centru,  unde  amplitudinea  este  mai  mare  şi  mai  pu inţ  
probabil s  se afle la periferia regiunii, unde amplitudineaă  
este mic ).ă

*Pentru simplitate  ne rezum m la o  singur  dimensiune,  adic  laă ă ă  
pozi ia unei particule pe o dreapt . Probabilit ile reprezentate în figurţ ă ăţ ă 
sunt exemple în dou  dimensiuni şi corespund unor pachete de und  deă ă  
form  mai complicat .ă ă



Astfel,  lungimea  pachetului  de  und  reprezintă ă 
incertitudinea de localizare.

O proprietate important  a pachetului de und  const  înă ă ă  
aceea c  nu are o extindere spa ial  bine definit ,  adică ţ ă ă ă 
distan a dintre dou  maxime succesive nu este constant .ţ ă ă  
Exist  o  anumit  dispersare  a  valorilor  lungimii  de  undă ă ă 
care depinde de lungimea pachetului;  cu cât pachetul de 
und  este mai pu in extins, cu atât lungimile de und  suntă ţ ă  
mai dispersate. Aceasta nu este o consecin  a principiilorţă  
teoriei  cuantice,  ci  decurge  din  propriet ile  undelor.ăţ  
Pachetele de und  nu au lungime de und  definit . Teoriaă ă ă  
cuantic  intr  în  joc  în  momentul  în  care  se  asociază ă ă 
impulsului unei particule o lungime de und . Dac  pachetulă ă  
nu are lungime de und  precizat , atunci nici particula nuă ă  
are  impuls  precizat.  Aceasta  arat  c  nu  numai  pozi iaă ă ţ  
particulei  este  incert  –  datorit  lungimii  de  undă ă ă 
neprecizate ci  şi  valoarea impulsului  –  datorit  dispersieiă  
lungimilor  de und .  Cele dou  incertitudini  sunt corelate,ă ă  
deoarece  dispersia  lungimilor  de  und  (imprecizia  înă  
cunoaşterea impulsului) depinde de extensia pachetului de 
und  (imprecizia  în  stabilirea  pozi iei).  Dac  dorim  să ţ ă ă 
localiz m particula cu un grad mai mare de precizie, adică ă 
s  reducem extensia pachetului de und , atunci va rezultaă ă  
o dispersare mai pronun at  a valorilor lungimii de und  şiţ ă ă  
astfel  va  creşte  imprecizia  de  determinare  a  impulsului 
particulei.

Formula  matematic  ce  exprim  leg tura  dintreă ă ă  
incertitudinile de localizare şi de determinare a impulsului 
este cunoscut  sub numele de rela ia de incertitudine a luiă ţ  
Heisenberg, sau principiul de nedeterminare. Înseamn  că ă 
la  nivelul  lumii  subatomice nu se pot  niciodat  stabili  cuă  
aceeaşi precizie atât pozi ia, cât şi impulsul unei particule.ţ  
Cu cât îi vom cunoaşte mai bine pozi ia, cu atât mai incertţ ă 
va  fi  valoarea  impulsului  şi  reciproc.  Putem  decide  să 
efectu m  o  m sur toare  precis  a  uneia  din  cele  două ă ă ă ă 
m rimi; dar atunci nu vom şti absolut nimic despre cealalt .ă ă  
Este  important  de  subliniat  c ,  aşa  cum s-a  ar tat  şi  înă ă  
capitolul  anterior,  aceast  limitare  nu  se  datorează ă 



imperfec iunii tehnicilor de m sur , ci este o consecin  aţ ă ă ţă  
principiului  de  nedeterminare.  Dac  stabilim  cu  precizieă  
pozi ia  unei  particule,  atunci  ea pur şi  simplu  nu are unţ  
impuls determinat şi reciproc.

x

Pachetul de und  corespunz tor unei particule localizateă ă  
undeva în regiunea X.

Rela ia  dintre  impreciziile  de  determinare  a  pozi iei  şiţ ţ  
impulsului unei particule nu este unica form  de exprimareă  
a principiului de nedeterminare. Rela ii similare se stabilescţ  
şi între alte m rimi, cum ar fi durata unui proces atomic şiă  
cantitatea de energie implicat  în acel proces. Aceasta seă  
poate constata uşor dac  se reprezint  pachetul de und  caă ă ă  
un proces de vibra ie nu în spa iu, ci în timp. Când particulaţ ţ  
trece printr-un anumit punct de observa ie, unda va începeţ  
s  oscileze în acel punct cu o amplitudine care va creşteă  
progresiv  şi  apoi  va  sc dea  pân  se  va  stinge.  Durataă ă  
acestei  oscila ii  reprezint  intervalul  necesar  particuleiţ ă  
pentru a traversa regiunea de observa ie. Puteţ m spune că 
traversarea are loc în acest r stimp, dar nu putem stabili cuă  
mai  mult  precizie  când.  Extensia  temporal  a  oscila ieiă ă ţ  
reprezint  imprecizia de localizare în timp a unuiă  evenimen
t.

Aşadar,  aşa cum componenta  spa ial  a  pachetului  deţ ă  
und  nu are o lungime de und  bine definit , tot aşa niciă ă ă  
componenta temporal  nu are o durat  bine precizat .ă ă ă



Dispersia  frecven elor  depinde  de  durata  oscila iei  şi,ţ ţ  
cum teoria  cuantic  asociaz  frecven a undei  cu  energiaă ă ţ  
particulei, dispersia frecven elor corespunde impreciziei înţ  
cunoaşterea  energiei  particulei.  Astfel,  incertitudinea  de 
localizare  în  timp  a  unui  eveniment  este  legat  deă  
imprecizia în cunoaşterea energiei, aşa cum incertitudinea 
de  localizare  în  spa iu  este  legat  de  imprecizia  înţ ă  
cunoaşterea  impulsului.  Aceasta  înseamn  c  nu  se  potă ă  
cunoaşte niciodat  cu egal  precizie momentul de timp laă ă  
care  se  petrece  un  eveniment  şi  cantitatea  de  energie 
implicat  în  respectivul  proces.  Evenimentele  care  seă  
petrec  în  intervale  foarte  scurte  de  timp  nu  permit 
cunoaşterea  cu  precizie  a  energiei;  procesele  a  c roră  
energie  este  cunoscut  nu  pot  fi  localizate  în  timp  cuă  
precizie.

Importan a fundamental  a principiului de nedeterminareţ ă  
const  în  aceea  c  el  exprim  în  form  precis ,ă ă ă ă ă  
matematic ,  limitarea  conceptelor  clasice.  Aşa  cum  s-aă  
ar tat  anterior,  lumea  subatomic  apare  ca  o  re ea  deă ă ţ  
rela ii stabilite între diferitele p r ile ale întregului. No iunileţ ă ţ ţ  
clasice  derivate  din  experien a  zilnic  nu  sunt  adecvateţ ă  
pentru  descrierea  acestui  univers.  Pentru  exemplificare, 
conceptul  de  particul  ca  entitate  fizic  distinct  este  oă ă ă  
idealizare  f r  semnifica ie  fundamental .  El  nu  poate  fiă ă ţ ă  
definit decât în rela ie cu întregul din care face parte, iarţ  
leg turile  sale  cu  acesta  sunt  de  natur  statistic  –ă ă ă  
probabilit i,  nu  certitudini.  Când  descriem  propriet ileăţ ăţ  
unei  asemenea  entit i  în  termeni  clasici  ca  pozi ie,ăţ ţ  
energie,  impuls  etc.,  constat m  c  acestea  constituieă ă  
perechi  de  concepte  intercorelate  care  nu pot  fi  definite 
simultan cu aceeaşi precizie. Cu cât încerc m s  îngr dimă ă ă  
un „obiect” fizic în limitele unui concept cu atât celelalte 
devin mai neclare, rela ia dintre ele fiind dat  de principiulţ ă  
de nedeterminare.

Pentru o mai bun  în elegere a rela iei dintre perechileă ţ ţ  
de  concepte,  Niels  Bohr  a  introdus  no iunea  deţ  
complementaritate.  Bohr  considera  c  unda  şi  particulaă  
sunt dou  modalit i complementare de a descrie aceeaşiă ăţ  



realitate, fiecare din ele fiind doar par ial corect  şi cu unţ ă  
domeniu de aplicabilitate limitat. Amândou  imaginile suntă  
necesare  în  descrierea  universului  atomic,  amândouă 
trebuie aplicate în limitele domeniilor de valabilitate date 
de principiul de nedeterminare.

No iunea de complementaritate a devenit o componentţ ă 
esen ial  a  concep iei  despre  natur  a  fizicienilor.  Bohrţ ă ţ ă  
însuşi a sugerat ideea c  ea poate fi util  şi în alte domeniiă ă  
decât fizica; de fapt, complementaritatea s-a dovedit utilă 
şi acum 2500 de ani. Ea  a jucat un rol esen ial în filosofiaţ  
chinez  la baza c reia st  ideea c  no iunile opuse se află ă ă ă ţ ă 
într-o rela ie polar  sau de complementaritate.ţ ă

Blazonul lui Niels Bohr; dup  volumul memorial ă Niels Bohr, editat de 
S. Rozenthal (North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1967).

În elep ii  chinezi  au  ilustrat  complementaritateaţ ţ  
contrariilor prin perechea arhetipal  yin-yangă ,  considerând 
raportul  lor  dinamic  drept  caracteristic  fundamental  aă ă  
fenomenelor naturale şi a condi iei umane.ţ

Lui Niels Bohr îi era familiar paralelismul dintre conceptul 
de  complementaritate  şi  ideile  filosofiei  chineze.  Când  a 
vizitat  China  în  1937,  dup  ce  el  elaborase  deja  cadrulă  
epistemologic  al  teoriei  cuantice,  a  r mas  foarteă  
impresionat  de  concep ia  chinez  despre  contrarii  şi  deţ ă  
atunci  interesul s u pentru cultura oriental  nu a sc zut.ă ă ă  
Zece ani mai târziu, în semn de recunoaştere a contribu ieiţ  
sale majore la dezvoltarea ştiin ei şi la promovarea culturiiţ  



daneze. Bohr a fost înnobilat; iar când a trebuit s  aleagă ă 
emblema  potrivit  pentru  blazonul  s u  el  s-a  oprit  laă ă  
simbolul t’ai-chi care exprim  complementaritatea contrariilă
or arhetipale yin şi yang. Alegând pentru blazonul s u acestă  
simbol  împreun  cu  deviza  ă Contraría  sunt  complementa 
(„Contrariile sunt complementare”), Niels Bohr recunoaşte 
profunda armonie care exist  între str vechea în elepciuneă ă ţ  
oriental  şi ştiin a occidental  modern .ă ţ ă ă

Spa iu – timpț
Fizica modern  a confirmat în mod spectaculos una dină  

principalele idei ale filosofiei mistice orientale; şi anume că 
toate  conceptele  cu  ajutorul  c rora  descriem  natura  auă  
caracter  limitat,  c  nu  reprezint  caracteristici  intrinseciă ă  
naturii  aşa  cum ne  place  s  credem,  ci  doar  crea ii  aleă ţ  
mentalului nostru; componente ale h r ii, nu ale teritoriului.ă ţ  
Ori  de  câte  ori  experien a  noastr  se  extinde,  limit rileţ ă ă  
specifice  modului  de  gândire  ra ional  devin  evidente  şiţ  
suntem obliga i s  modific m unele no iuni sau chiar s  leţ ă ă ţ ă  
abandon m.ă

No iunile de timp şi spa iu figureaz  la loc de cinste peţ ţ ă  
harta care reprezint  realitatea. Ele ne permit s  ordon mă ă ă  
lucrurile şi evenimentele din mediul nostru şi, astfel, au o 
importan  covârşitoare nu numai în via a de zi cu zi, dar şiţă ţ  
în încerc rile  noastre de a în elege natura prin  demersulă ţ  
ştiin ific  şi  filosofic.  Nu  exist  lege  a  fizicii  care  s  nuţ ă ă  
con in  conceptele de timp şi spa iu în formularea sa. Deţ ă ţ  
aceea, modificarea lor radical  de c tre teoria relativit ii aă ă ăţ  
reprezentat  una  din  cele  mai  mari  revolu ii  din  istoriaţ  
ştiin ei.ţ

Fizica  clasic  se  bazeaz  atât  pe  no iunea  de  spa iuă ă ţ ţ  
absolut, tridimensional, independent de obiectele materiale 
pe  care  le  con ine  şi  ascultând  de  legile  geometrieiţ  
euclidiene, cât şi pe cea de timp ca dimensiune separat ,ă  
absolut , care se scurge uniform şi independent de lumeaă  
material . În Vest aceste no iuni erau atât de înr d cinateă ţ ă ă  
în mintea filosofilor şi a oamenilor de ştiin , încât au ţă fost lu
ate drept caracteristici reale, indiscutabile ale naturii.



Convingerea  c  geometria  apar ine  naturii  îns şi  şi  nuă ţ ă  
este  doar  o  component  a  cadrului  conceptual  care  neă  
serveşte  ca  s  o  descriem,  îşi  are  originea  în  filosofíaă  
greac .  Geometria  demonstrativ  constituia  pentru  greciă ă  
nucleul  matematicii  şi  a  influen at  profund  filosofía  lor.ţ  
Metoda sa, de a porni de la axiome şi de a deriva teoreme 
pe  calea  ra ionamentului  deductiv,  a  devenit  metodaţ  
clasic  a  filosofiei  greceşti;  astfel,  geometria  se  afla  înă  
centrul  tuturor  activit ilor  intelectuale  şi  forma  bazaăţ  
instruirii filosofice în Grecia. Se spune c  deasupra intr riiă ă  
Academiei Platoniciene din Atena se afla o inscrip ie careţ  
spunea „Aici n-au voie s  intre cei care nu ştiu geometrieă ”. 
Grecii  credeau  c  teoremele  lor  matematice  exprimă ă 
adev ruri  eterne ale lumii reale şi c  formele geometriceă ă  
sunt  manifest ri  ale  frumuse ii  absolute.  Geometria  eraă ţ  
considerat  combina ia perfect  între logic  şi estetic  şi,ă ţ ă ă ă  
de aceea, de provenien  divin . De aici ţă ă dictonul lui Platón 
„Dumnezeu este geometru”.

Deoarece credeau c  geometria este revelat  de c treă ă ă  
Divinitate,  evident  c  grecii  se  aşteptau  ca  cerul  s  seă ă  
dovedeasc  constituit  din  aceleaşi  forme  geometriceă  
perfecte. Aceast  concep ie presupune mişcarea corpuriloră ţ  
cereşti  pe  traiectorii  circulare.  Pentru  ca imaginea  s  fieă  
perfect geometric , spa iile astrale erau descrise de ei caă ţ  
nişte  sfere  cristaline  concentrice  care  se  rotesc  având 
P mântul în centru.ă

În secolele urm toare geometria grecilor a continuat să ă 
exercite  o  influen  puternic  asupra  filosofiei  şi  ştiin eiţă ă ţ  
occidentale. Elementele lui Euclid a reprezentat un text de 
baz  în şcolile europene pân  la începutul acestui secol, iară ă  
geometria  euclidian  a  fost  considerat  îns şi  naturaă ă ă  
spa iului,  vreme de mai mult  de dou  mii  de ani.  A fostţ ă  
nevoie de un Einstein pentru ca oamenii de ştiin  şi filosofiiţă  
s  îşi dea seama c  geometria nu este intrinsec  naturii, ciă ă ă  
îi  este  impus  acesteia  de  intelectul  nostru.  Henryă  
Margenau afirm  în acest sens:ă



Elementul  central  al  teoriei  relativit ii  îl  constituieăţ  
recunoaşterea faptului c  geometria… Este o construc ie aă ţ  
intelectului.  Numai  atunci  când se accept  acest adev r,ă ă  
mentalul devine liber s  modifice no iunile de timp şi spa iuă ţ ţ  
cu  care  s-a  operat  atâta  vrerfie,  s  evalueze  toateă  
posibilit ile  de definire  a acestor  no iuni  şi  s  selectezeăţ ţ ă  
acea formulare care este în acord cu observa iaţ .1

Spre  deosebire  de  filosofia  greac ,  cea  oriental  aă ă  
afirmat  mereu  c  spa iul  şi  timpul  sunt  crea ii  aleă ţ ţ  
mentalului.  Misticii  le  trateaz  ca  pe  toate  celelalteă  
concepte – relative, limitate, iluzorii. Într-un text budist se 
afl  urm toarele cuvinte:ă ă

Înv tura lui  Budha spune, c :  oh,  c lug ri… trecutul,ăţă ă ă ă  
viitorul,  spa iul  fizic…  Şi  individul  nu  sunt  altceva  decâtţ  
nume,  forme ale  gândirii,  cuvinte  de  uz  comun,  realit iăţ  
superficiale.2

De  aceea  în  Extremul  Orient  geometria  n-a  avut 
niciodat  statutul  pe care l-a  avut  în  vechea Grecie,  dară  
aceasta  nu  înseamn  c  indienii  şi  chinezii  n-ar  fi  avută ă  
cunoştin e  de  geometrie.  Se  foloseau  de  ele  cândţ  
construiau  altare  de  forme  geometrice  precise,  când 
m surau  p mântul  şi  elaborau  h r i  ale  cerului,  dară ă ă ţ  
niciodat  spre  a  stabili  adev ruri  abstracte  şi  eterne.ă ă  
Atitudinea lor filosofic  este reflectat  şi de faptul c  ştiin aă ă ă ţ  
oriental  nu  g seşte  necesar  s  încadreze  natura  într-oă ă ă  
schem  cu linii drepte şi cercuri perfecte. În acest context,ă  
afirma iile  lui  Joseph Needham în leg tur  cu astronomiaţ ă ă  
chinez  sunt foarte interesante:ă

Astronomii chinezi nu simt nevoia de a da explica ii cuţ  
ajutorul  formelor  geometrice  –  pentru  ei,  componentele 
organismului universal îşi urmeaz  propriul Tao în func ieă ţ  
de  adev rata  sa  natur ,  iar  mişcarea  fiec reia  poate  fiă ă ă  
descris  numai  în  forma  esen ialmente  „non-ă ţ
reprezentativ ”,  algebric .  Chinezii  nu  erau  obseda i,  caă ă ţ  
europenii, de cerc ca form  geometric  perfect … şi nici nuă ă ă  
erau prizonierii concep iei medievale a sferelor cristalineţ .3

Aşadar, filosofii antici orientali adoptaser  deja atitudineaă  
specific  teoriei  relativit ii,  considerând  c  no iunile  deă ăţ ă ţ  



geometrie  nu  reprezint  propriet i  absolute,  eterne,  aleă ăţ  
naturii,  ci  construc ii  ale  intelectului.  În  exprimarea  luiţ  
Ashvaghosha,

S  se în eleag  clar  c  spa iul  nu reprezint  decât  ună ţ ă ă ţ ă  
mod de particularizare şi nu are existen  real … Spa iulţă ă ţ  
exist  doar în rela ie cu tendin a de particularizare proprieă ţ ţ  
conştiin eiţ .4

Acelaşi lucru este valabil şi pentru ideea de timp. Misticii 
din Orient leag  ambele no iuni  –  de spa iu şi  timp – deă ţ ţ  
anumite  st ri  particulare  ale  conştiin ei.  Capabili  să ţ ă 
p trund , prin medita ie, dincolo de starea obişnuit , ei auă ă ţ ă  
în eles  c  no iunile  conven ionale  de  spa iu  şi  timp  nuţ ă ţ ţ ţ  
reprezint  adev rul ultim. Rezultatul experien ei mistice –ă ă ţ  
concep ia  lor  rafinat  despre  spa iu  şi  timp  –  ne  apareţ ă ţ  
similar  concep iei  conturate  în  fizica  modern  de  teoriaă ţ ă  
relativit ii.ăţ

În  ce  const ,  aşadar,  aceast  nou  concep ie  despreă ă ă ţ  
spa iu şi timp care decurge din teoria relativit ii? Ea are laţ ăţ  
baz  descoperirea c  toate m sur torile de spa iu şi timpă ă ă ă ţ  
au caracter relativ. Relativitatea coordonatelor spa iale nuţ  
constituia, fireşte, o noutate. Era binecunoscut înc  înainteă  
de Einstein faptul c  pozi ia în spa iu a unui obiect poate fiă ţ ţ  
definit  numai  în  raport  cu  alte  obiecte.  Aceasta  seă  
realizeaz  de obicei cu ajutorul a trei coordonate, punctul înă  
raport  cu  care  se  face  m sur toarea  propriu-zisă ă ă 
reprezentând localizarea „observatorului”.

Pentru a ilustra relativitatea unor asemenea coordonate, 
s  ne imagin m doi observatori care plutesc în spa iu şi oă ă ţ  
umbrel  –  aşa  cum  se  vede  în  desenul  de  pe  paginaă  
urm toare.ă

Observatorul  A  vede  umbrela  în  stânga  sa  şi  uşor 
înclinat , astfel încât cap tul ei superior este mai aproapeă ă  
de el decât cap tul inferior. Pe de alt  parte, observatorul Bă ă  
vede umbrela în dreapta sa şi cu cap tul superior mult maiă  
îndep rtat. Deplasând acest exemplu bidimensional într-ună  
spa iu  cu  trei  dimensiuni,  devine  evident  c  no iuni  caţ ă ţ  
„dreapta”, „stânga”, „sus”, „jos”, „oblic” depind de pozi iaţ  
observatorului şi, astfel, au caracter relativ.



Doi observatori, A şi B, şi obiectul observa iei: o umbrel .ţ ă

Acest lucru era cunoscut cu mult timp  înaintea apari ieiţ  
teoriei relativit ii. Dar în ceea ce priveşte timpul, situa iaăţ ţ  
în fizica clasic  era cu totul alta. Ordinea în timp a două ă 
evenimente  era  considerat  independent  de  oriceă ă  
observator. Se considera c  no iunile referitoare la timp –ă ţ  
cum ar fi  „înainte”,  „dup ” sau „simultan” –  au caracteră  
absolut, adic  nu depind de sistemul de coordonate.ă

Einstein  a  ar tat  c  şi  coordonatele  temporale  auă ă  
caracter  relativ  şi  depind  de  observator.  În  cazul 
experien ei  comune,  impresia  c  evenimentele  se  potţ ă  
aranja într-o secven  unic  în timp se datoreaz  faptuluiţă ă ă  
c  vitezaă  luminii – 186 000 mile pe secund  – este atât deă  
mare în compara ie cu toate celelalte viteze observabile,ţ  
încât se poate considera c  noi observ m evenimentele înă ă  
chiar momentul în care ele se produc. Dar acest lucru este 
incorect.  Luminii  îi  trebuie  un  interval  de  timp  pentru  a 
ajunge  de  la  eveniment  la  observator.  În  mod  obişnuit, 
acest interval  este atât de scurt  încât pare c  lumina seă  
propag  instantaneu;  dar  atunci  când  observatorul  seă  
deplaseaz  cu  vitez  mare  în  raport  cu  fenomeneleă ă  
cercetate,  intervalul  de  timp  dintre  momentul  producerii 
unui  eveniment  şi  momentul  observ rii  lui  joac  un  rolă ă  
crucial  în  stabilirea  secven ei  evenimentelor.  Einstein  aţ  
ar tat  c  într-un  asemenea  caz,  observatorii  care  seă ă  
deplaseaz  cu  viteze  diferite  vor  ordona  diferită  
evenimentele în timp*. Dou  evenimente care îi apar unuiă  
observator ca simultane pot fi v zute de al i observatori înă ţ  
secven e temporale diferite. La viteze obişnuite diferen eleţ ţ  



sunt atât de mici  încât nu pot  fi  detectate,  dar la viteze 
apropiate  de  viteza  luminii  efectele  devin  m surabile.  Înă  
fizica  energiilor  înalte,  unde  evenimentele  sunt 
reprezentate  de  interac iile  dintre  particulele  care  seţ  
deplaseaz  cu  viteze  foarte  apropiate  de  viteza  luminii,ă  
caracterul relativ al timpului este stabilit şi a fost confirmat 
prin nenum rate experimente.ă **

Relativitatea timpului ne oblig  s  renun m la conceptulă ă ţă  
newtonian  de  spa iu  absolut.  Un  asemenea  spa iuţ ţ  
presupune o configura ie bine definit  a materiei  la oriceţ ă  
moment de timp; dar acum, când simultaneitatea ne apare 
ca un concept relativ, dependent de starea de mişcare a 
observatorului,  nu  mai  este  posibil  definirea  unuiă  
asemenea moment de timp pentru întregul Univers.

* Pentru a stabili acest rezultat este esen ial s  se ia în considerareţ ă  
faptul c  viteza luminii este aceeaşi pentru to i observatorii.ă ţ

**  De  notat  c  în  acest  caz  observatorul  se  afl  în  repaus  înă ă  
laborator,  dar  evenimentele  supuse  observa iei  sunt  cauzate  deţ  
particule  care  se  deplaseaz  cu  viteze  diferite.  Efectul  este  acelaşi.ă  
Ceea  ce  conteaz  este  mişcarea  relativ  a  observatorului  şiă ă  
observabilelor. Nu are importan  care din acestea dou  se deplaseazţă ă ă 
fa  de laborator.ţă

Un  eveniment  îndep rtat  care  pentru  un  anumită  
observator se produce la un moment dat, pentru un altul se 
poate  produce  mai  devreme  sau  mai  târziu.  Este,  deci, 
imposibil  s  se vorbeasc  despre „Univers la un momentă ă  
dat” în mod absolut; nu exist  spa iu absolut, indă ţ ependent 
de observator.

Teoria  relativit ii  a  demonstrat  c  toate  m sur torileăţ ă ă ă  
care implic  spa iul şi timpul îşi pierd semnifica ia absolută ţ ţ ă 
şi ne-a obligat s  abandon m conceptele clasice de spa iuă ă ţ  
şi timp absolut. Importan a fundamental  a acestei realiz riţ ă ă  
a fost subliniat  de Mendel Sachs astfel:ă

Adev rata revolu ie produs  de teoria lui Einstein constă ţ ă ă  
în  abandonarea  ideii  c  sistemul  de  coordonate  spa io-ă ţ
temporale ar avea semnifica ie obiectiv , de entitate fizicţ ă ă  
separat . În locul acestei idei, teoria relativit ii statuează ăţ ă  



faptul c  spa iul şi timpul sunt doar elemente ale limbajuluiă ţ  
cu ajutorul c rora observatorul îşi descrie mediulă .5

Aceast  afirma ie  f cut  de  un  fizician  contemporană ţ ă ă  
eviden iaz  afinit ile care exist  între no iunile de spa iu şiţ ă ăţ ă ţ ţ  
timp din fizica modern  şi acelea ale misticilor orientali careă  
sus in, cum am ar tat mai înainte, c  spa iul şi timpul „nuţ ă ă ţ  
sunt altceva decât nume, forme ale gândirii, cuvinte de uz 
comun.*

Cum spa iul şi timpul sunt reduse acum la rolul subiectivţ  
de elemente ale limbajului de care observatorii se folosesc 
pentru a descrie fenomenele naturale, fiecare din ei le va 
descrie în mod diferit de ceilal i. Pentru a putea stabili legiţ  
universale  pe  baza  acestor  descrieri,  ei  trebuie  să 
formuleze legile în aşa fel încât s  aib  aceeaşi* form  înă ă ă  
orice sistem de coordonate, adic  pentru to i observatoriiă ţ  
afla i în pozi ii şi st ri de mişcare arbitrare. Aceast  cerinţ ţ ă ă ţă 
este  cunoscut  sub  numele  de  principiul  relativit ii  şi  aă ăţ  
constituit  punctul  de  plecare  al  teoriei  relativit ii.ăţ  
Interesant este faptul c  germenele teoriei relativit ii eraă ăţ  
con inut  în  paradoxul  cu  care  s-a  confruntat  Einstein  peţ  
când  avea  doar şaisprezece  ani.  El  a  încercat  s  îşiă  
imagineze  cum  i-ar  ap rea  un  fascicul  de  lumina  unuiă  
observator care s-ar deplasa odat  cu respectivul fascicul,ă  
deci  ar  avea viteza luminii  şi  a  ajuns  la  concluzia  c  ună  
asemenea observator  ar vedea fasciculul  ca pe un câmp 
electromagnetic  oscilând  înainte  şi  înapoi  f r  a  seă ă  
propaga, adic  f r  s  formeze o und . Dar un asemeneaă ă ă ă ă  
fenomen  nu  este  cunoscut  în  fizic .  Tân rul  Einstein  aă ă  
constatat  c  ceea  ce  unui  observator  îi  apare  ca  ună  
fenomen electromagnetic binecunoscut – şi anume o undă 
luminoas  –,  altuia îi  apare ca un fenomen ce contraziceă  
legile fizicii,  fapt pe care-l  g sea inacceptabil.  Mai târziu,ă  
Einstein  a  în eles  c  principiul  relativit ii  este  satisf cutţ ă ăţ ă  
numai dac  toate coordonatele, spa iale şi temporale, suntă ţ  
relative.  Legile  mecanicii,  care  guverneaz  fenomeneleă  
asociate cu corpurile în mişcare şi  legile electrodinamicii, 
adic  teoria electricit ii şi magnetismului, pot fi formulateă ăţ  
într-un cadru comun „relativist” care s  includ  timpul ca aă ă  



patra  coordonat  pe  lâng  cele  trei  coordonate  spa iale,ă ă ţ  
toate trebuind s  fie specificateă  relativ la observator.

Pentru  a  verifica  dac  principiul  relativit ii  esteă ăţ  
satisf cut, adic  dac  ecua iile unei teorii au aceeaşi formă ă ă ţ ă 
în  toate  sistemele  de  coordonate,  trebuie  s  fie  posibilă ă 
trecerea  coordonatelor  spa iale  şi  temporale  de  la  unţ  
sistem  de  coordonate  –  sau  „de  refem ”  –  la  altul.ţă  
Asemenea  treceri  sau  „transform ri”  erau  dejaă  
binecunoscute  şi  des  utilizate  în  fizica  clasic .ă  
Transformarea de coordonate prin trecerea de la un sistem 
de  referin  la  altul  în  desenul  din  figura  anterioar ,  deţă ă  
exemplu,  exprim  fiecare  din  cele  dou  coordonate  aleă ă  
observatorului A (una orizontal  şi una vertical , dup  cumă ă ă  
se indic  în desen prin s ge ile încrucişate) ca o combina ieă ă ţ ţ  
între  coordonatele  observatorului  B şi  reciproc.  Expresiile 
exacte se ob iţ n pe baza geometriei elementare.

În fizica relativist , ad ugarea coordonatei temporale caă ă  
o a patra coordonat  pe lâng  cele trei spa iale d  naştereă ă ţ ă  
unei  situa ii  noi.  Cum  prin  transformarea  întreţ  diferitele 
sisteme de referin  se exprim  fiecare coordonat  dintr-unţă ă ă  
sistem  ca  o  combina ie  a  coordonatelor  din  cel lalt,  oţ ă  
coordonat  spa ial  în  raport  cu  un  anumit  sistem  deă ţ ă  
referin  va fi func ie de coordonatele spa iale şi temporaleţă ţ ţ  
m surate în raport cu un alt sistem de referin , lat , într-ă ţă ă
adev r, o situa ie cu totul; ă ţ nou . Orice schimbare de sistemă  
de  coordonate  combin  spa iul  şi  timpul  într-o  formă ţ ă 
matematic  bine definit . Astfel, ele nu mai pot fi separate,ă ă  
întrucât ceea ce unui  observator  îi  pare a fi  doar spa iu,ţ  
altuia  îi  apare ca o  combina ie  de  spa iu  şi  timp.  Teoriaţ ţ  
relativit ii a demonstrat c  spa iul nu este tridimensional,ăţ ă ţ  
iar  timpul  nu  constituie  o  entitate  fizic  separat .ă ă  
Amândou  sunt  intim şi  inseparabil  corelate,  formând ună  
continuum  cvadridimensional  numit  „spa iu-timp”.ţ  
Conceptul  de  spa iu-  timp  a  fost  introdus  de  Hermannţ  
Minkovski într-o lucrare celebr  datând din 1908:ă

Concep iile despre spa iu şi timp pe care doresc s  vi leţ ţ ă  
prezint  au  âşnit  de  pe  teritoriul  fizicii  experimentale  şiţ  
tocmai  în  asta  st  for a  lor.  Ele  sunt  radical  diferite.  Deă ţ  



aceea, no iunilor de spa iu ca atare şi timp ca atare nu leţ ţ  
mai r mâne decât s  se estompeze ca nişte umbre, singură ă ă  
uniunea lor p strând o identitate reală ă.6

Conceptele de spa iu şi timp sunt atât de importante înţ  
descrierea fenomenelor naturii, încât modificarea lor atrage 
dup  sine alterarea întregului cadru epistemologic al fizicii.ă  
Noul cadru trateaz  spa iul şi timpul în mod nediferen iat.ă ţ ţ  
În  fizica  relativist  nu  putem vorbi  despre  spa iu  f r  aă ţ ă ă  
implica  şi  timpul  şi  reciproc.  Ori  de  câte  ori  se  descriu 
fenomene care se desf şoar  la viteze mari trebuie s  neă ă ă  
raport m la acest cadru filosofic.ă

Cu  mult  timp  înaintea  elabor rii  teoriei  relativit ii,ă ăţ  
leg tura  inseparabil  dintre  timp  şi  spa iu  eraă ă ţ  
binecunoscut  în  astronomie,  dar  într-un  context  diferit.ă  
Astronomii şi astrofizicienii opereaz  cu distan e extrem deă ţ  
mari,  situa ie în care faptul  c  luminii  îi  este necesar unţ ă  
anumit interval de timp pentru a se propaga de la obiectul 
observat  la observator  are  o  mare  importan .  Datoritţă ă 
faptului c  viteza luminii este finit , astronomul nu observă ă ă 
prezentul Universului, ci întotdeauna trecutul s u. Pentru aă  
c l tori de la Soare la P mânt, luminii îi trebuie opt minuteă ă ă  
şi de aceea, indiferent la ce moment vedem noi Soarele, îl 
vedem de fapt aşa cum era cu opt minute în urm . În modă  
similar,  vedem cea mai apropiat  stea aşa cum ar ta eaă ă  
acum patru ani şi cu telescoapele noastre foarte puternice 
vedem galaxiile aşa cum ar tau ele cu milioane de ani înă  
urm .ă

Viteza  finit  a  luminii  nu  constituie  nicidecum  ună  
handicap  pentru  astronomi,  ci  un  mare  avantaj.  Ea  le 
permite s  observe evolu ia stelelor şi a galaxiior privind înă ţ  
spa iu  şi  în  trecut.  Toate tipurile  de fenomene care s-auţ  
petrecut în ultimele milioane de ani pot fi observate undeva 
în  spa iu  ca  şi  când  s-ar  petrece  acum.  Lat ,  deci,  cţ ă ă 
astronomii sunt familiariza i cu importan a leg turii  dintreţ ţ ă  
spa iu  şI  timp.  Teoria  relativit ii  ne  spune  c  aceastţ ăţ ă ă 
leg tur  nu  este  important  numai  în  cazul  distan eloră ă ă ţ  
mari,  ci  şi  al  vitezelor  mari.  Chiar  şi  aici,  pe  P mânt,ă  
rezultatul m sur rii  unei distan e nu este independent deă ă ţ  



timp,  deoarece  m surarea  implic  specificarea  st rii  deă ă ă  
mişcare  a  observatorului  şi,  astfel,  o  raportare  la 
coordonata temporal .ă

Unificarea  spa iului  şi  timpului  atrage dup  sine  –  aşaţ ă  
cum  s-a  ar tat  în  capitolul  precedent  –  unificarea  altoră  
concepte  fundamentale  şi  acesta  este  aspectul  cel  mai 
important al concep iei relativiste. No iuni care ap reau caţ ţ ă  
total disparate în fizica nerelativist  se dovedesc acum a nuă  
fi  altceva  decât  aspecte  diferite  ale  unuia  şi  aceluiaşi 
concept.  Aceasta  este  proprietatea  care  d  teorieiă  
relativit ii  o  mare  frumuse e  şi  o  elegan  matematicăţ ţ ţă ă 
des vârşit .  Experien a  îndelungat  de lucru  în  contextulă ă ţ ă  
teoriei relativit ii ne-a determinat s  îi apreciem elegan aăţ ă ţ  
şi s  ne familiariz m cu formalismul s u matematic. Totuşi,ă ă ă  
intui ia  noastr  n-a  avut  prea  mult  de  câştigat.  Nuţ ă  
beneficiem  de  experien a  direct ,  senzorial  a  spa iu-ţ ă ă ţ
timpului  cvadridimensional  şi  nici  a  celorlalte  concepte 
relativiste. Ori de câte ori studiem fenomene care implică 
viteze  foarte  mari,  ne  este greu  s  oper m  cu  acesteă ă  
concepte atât la nivelul intui iei, cât şi al limbajului comun.ţ

De exemplu, în fizica clasic  se considera c  o bar  areă ă ă  
aceeaşi  lungime  şi  în  mişcare  şi  în  repaus.  Teoria 
relativit ii a demonstrat c  lucrurile nu stau aşa. Lungimeaăţ ă  
unui  obiect  depinde  de  mişcarea  sa în  raport  cu 
observatorul  şi  variaz  cu  viteza  de  mişcare.  Pe  direc iaă ţ  
mişc rii, obiectul se contract . O bar  are lungime maximă ă ă ă 
într-un sistem de referin  aflat în repaus şi se scurteazţă ă 
odat  cu  creşterea  vitezei  sale  fa  de  observator.  Înă ţă  
experien ele de „împr ştiere” din fizica energiilor înalte, înţ ă  
care  particulele  se  ciocnesc  cu  viteze  extrem  de  mari, 
contrac ia  relativist  este  atât  de  pronun at  încâtţ ă ţ ă  
particulele sferice cap t  aspect de „cl tite”.ă ă ă

Este important  s  se în eleag  faptul  c  nu are niciună ţ ă ă  
sens  s  ne  întreb m  care  este  lungimea  „real ”  a  unuiă ă ă  
obiect,  aşa  cum  în  via a  cotidian  nu  are  sens  s  neţ ă ă  
întreb m care este lungimea real  a umbrei cuiva. Umbraă ă  
este  o  proiec ie  a  unor  puncte  dintr-un  spa iuţ ţ  
tridimensional  într-un spa iu bidimensional,  deci lungimeaţ  



sa  va  depinde  de  unghiul  de  proiec ie.  În  mod  similar,ţ  
lungimea unui obiect aflat în mişcare reprezint  o proiec ieă ţ  
de  puncte  din  spa iul  cvadridimensional  în  spa iulţ ţ  
tridimensional, iar lungimea acestei proiec ii este diferit  înţ ă  
diferitele sisteme de referin .ţă

Afirma ia este valabil  şi  pentru intervalele de timp. Şiţ ă  
ele depind de sistemul de referin , dar spre deosebire deţă  
distan e,  cresc  cu  creşterea  vitezei  fa  de  observator.ţ ţă  
Aceasta  înseamn  c  ceasurile  aflate  în  mişcare  „merg”ă ă  
mai încet; pentru ele timpul se scurge mai lent. Afirma iaţ  
este valabil  indiferent de tipul de ceas: ceasuri mecanice,ă  
atomice,  chiar  şi  ceasul  biologic  –  de  exemplu,  ritmul 
cardiac al omului. Dac  unul din doi fra i gemeni ar face oă ţ  
c l torie în spa iu cu vitez  foarte mare, la întoarcere elă ă ţ ă  ar 
fi mai tân r decât fratele s u, deoarece „ceasurile” sale –ă ă  
ritmul cardiac, circula ia sanguin , undele cerebrale etc. —ţ ă  
ar  încetini  pe  durata  c l toriei  din  punctul  de  vedere  ală ă  
celui  r mas  pe  P mânt.  C l torul,  evident,  n-ar  observaă ă ă ă  
nimic  neobişnuit,  dar la  întoarcere ar  constata  c  frateleă  
s uă  geam n este mult mai b trân decât el. Acest „paradoxă ă  
al  gemenilor”  este,  probabil,  cel  mai  celebru  paradox  al 
fizicii moderne. A provocat controverse aprinse în paginile 
multor publica ii ştiin ifice, unele continuând înc  – dovadaţ ţ ă  
elocvent  a  faptului  c  realitatea  descris  în  teoriaă ă ă  
relativit ii nu este uşor de acceptat de gândirea comun .ăţ ă

Scurgerea  mai  lent  a  timpului  în  cazul  mişc rii,ă ă  
paradoxal  cum pare, a fost dovedit  în fizica particuleloră ă  
elementare.  Cele  mai  multe  particule  subatomice  sunt 
instabile,  adic  se  dezintegreaz  dup  un  timp  în  alteă ă ă  
particule.  Numeroase experimente au confirmat faptul  că 
timpul de via " al unei astfel de particule instabile depindeţă  
de  starea  ei  de  mişcare  –  creşte  cu  creşterea  vitezei 
particulei. Particulele care se deplaseaz  cu o vitez  egală ă ă 
cu 80% din viteza luminii au un timp de via  de 1,7 ori maiţă  
mare decât „gemenele" lor mai lente, iar când ating 99% 
din viteza luminii, un timp de via  de 7 ori mai mare. Încţă ă 
o dat  subliniez  c  asta nu înseamn  c  timpul  de viaă ă ă ă ţă 
propriu al particulei se modific . Din punctul de vedere ală  



particulei, timpul s u de via  este întotdeauna acelaşi, dară ţă  
din punctul de vedere al observatorului aflat în laborator, 
„ceasul  intern"  al  particulei  a  încetinit  şi  de  aceea  ea 
tr ieşte mai mult.ă

Toate aceste efecte relativiste ne par stranii pentru c  nuă  
putem  tr i  experien a  senzorial  a  spa iu-timpuluiă ţ ă ţ  
cvadridimensional,  ci  doar  a  „proiec iilor”  saleţ  
tridimensionale.  Aceste  proiec ii  au  aspecte  diferite  înţ  
diferite  sisteme  de  referin ;  obiectele  în  mişcare  aratţă ă 
altfel  decât  obiectele  în  repaus,  iar  timpul  ceasurilor  în 
mişcare  curge  diferit.  Efectele  acestea  ne  vor  p reaă  
paradoxale dac  nu vom în elege c  ele nu sunt altcevaă ţ ă  
decât proiec ii ale fenomenelor cva- dridimensionale tot aşaţ  
cum umbrele sunt proiec ii  ale obiectelor tridimensionale.ţ  
Dacă am putea  vizualiza  realitatea cvadridimensional  aă  
spa iu-timpului, atunci nimic n-ar mai p rea paradoxal.ţ ă

*  Este  bine  s  subliniem un am nunt  tehnic:  atunci  când vorbimă ă  
despre timpul de via  al unei particule instabile ne referim la timpulţă  
s u mediu de via . Datorit  caracterului statistic al fizicii subatomice,ă ţă ă  
nu putem face afirma ii cu privire la o singur  particul .ţ ă ă

Dup  cum am ar tat  deja,  misticii  orientali  pot  atingeă ă  
st ri speciale ale conştiin ei, st ri în care ei dep şesc lumeaă ţ ă ă  
tridimensional  a  experien ei  zilniă ţ ce  şi  experimenteaz  oă  
realitate  superioar ,  multidimensional .  În  acest  sens,ă ă  
Aurobindo vorbeşte despre „o schimbare subtil ,  care teă  
face  s  vezi  într-o  a  patra  dimensiuneă .”7 S-ar  putea  ca 
dimensiunile  acestor  st ri  ale  conştiin ei  s  nu  fie  chiară ţ ă  
acelea pe care le are în vedere fizica relativist , dar esteă  
evident c  ele i-au condus pe mistici spre concep ii despreă ţ  
timp şi spa iu foarte apropiate acelora pe care se bazeazţ ă 
teoria relativit ii.ăţ

Întreaga evolu ie a filosofiei mistice din Orient dovedeşteţ  
existen a  unei  intui ii  profunde  a  caracterului  „spa io-ţ ţ ţ
temporal”  al  realit ii.  Faptul  c  spa iul  şi  timpul  suntăţ ă ţ  
indisolubil legate, fapt atât de caracteristic fizicii relativiste, 
este accentuat în nenum rate rânduri. No iunile intuitive deă ţ  
spa iu  şi  timp  şi-au  g sit  poate  cea  mai  clar  şi  maiţ ă ă  
elaborat  expresie în budism şi în special în doctrina şcoliiă  



Avatamsaka,  ramur  a budismului Mahayana. Avatamsakaă  
Sutra,  textul fundamental  al  acestei şcoli,  d  o minunată ă 
descriere a felului în care se tr ieşte experien a realit ii înă ţ ăţ  
starea de iluminare. Conştiin a „întrep trunderii spa iului şiţ ă ţ  
timpului”  –  expresie  ideal  pentru  descrierea  spa iu-ă ţ
timpului  –  este în mod repetat accentuat  în sutra şi esteă  
considerat  aspectul  definitoriu  al  st rii  de  iluminare.  Înă ă  
exprimarea lui D. T. Suzuki,

Semnifica ia sutrei Avatamsaka şi  filosofía  sa ne scapţ ă  
atâta timp cât nu tr im experien a… unei st ri de completă ţ ă ă  
disolu ie, în care nu mai exist  distinc ie între trup şi suflet,ţ ă ţ  
subiect  şi  obiect…  Privind  în  jur  observ m  c …  fiecareă ă  
obiect este legat de toate celelalte… nu numai din punct de 
vedere spa ial, ci şi temporal… Şi iat  – un fapt care ine ţ ă ţ de 
pura experien  –, nu exist  spa iu ţă ă ţ f ră  timp, nu exist  timpă ă  
f r  spa iu; acestea se întrep trundă ă ţ ă .8

Cu greu s-ar putea g si o modalitate mai potrivit  pentruă ă  
a  descrie  spa iu-timpul  relativist.  Compararea  afirma iilorţ ţ  
lui  Suzuki cu acelea ale lui  Minkovski,  citate mai înainte, 
eviden iaz  faptul c  atât fizicienii, cât şi adep ii budismuluiţ ă ă ţ  
consider  c  no iunile  de spa iu şi  timp se raporteaz  laă ă ţ ţ ă  
experien ; experimentul ştiin ific, în primul caz, experien aţă ţ ţ  
mistic  în cel de-al doilea.ă

Dup  p rerea mea, ceea ce face ca viziunea misticiloră ă  
orientali  asupra  lumii  s  se  asemene  mult  mai  mult  cuă  
concep ia ştiin ific  modern  decât aceea a grecilor antici,ţ ţ ă ă  
este  intui ia  atemporalit ii.  Filosofía  natural  a  grecilorţ ăţ ă  
este, în întregul ei, esen ial static  şi are la baz  geometria.ţ ă ă  
S-ar  putea  spune  despre  ea  c  are  un  caracter  profundă  
„nerelativist”;  şi  tocmai  puternica  sa  influen  asupraţă  
modului  de  gândire  occidental  determin  dificult ile  deă ăţ  
în elegere  a  modelelor  relativiste.  În  schimb,  filosofiileţ  
orientale se concentreaz  pe dinamica „spa iu-timp” şi deă ţ  
aceea,  intui ia  ţ îi aduce  pe  mistici  foarte  aproape  de 
concep ia relativist  modern .ţ ă ă

Conştiin a  corela iei  şi  a  interpenetr rii  spa iului  şiţ ţ ă ţ  
timpului face ca atât concep iile fizicienilor moderni cât şiţ  
cele ale misticilor din Orient s  aib  un caracter dinamic,ă ă  



con inând  evolu ia  şi  schimbarea  ca  elemente  esen iale.ţ ţ ţ  
Acest  aspect,  care  va  fi  detaliat  în  capitolul  urm tor,  seă  
constituie  într-o  a  doua  mare  tem  ce  rezult  dină ă  
compararea fizicii cu filosofiile orientale – prima fiind unitat
ea lumii.  Studiind modelele relativiste şi teoriile ştiin ificeţ  
moderne  vom  constata  c  toate  reprezint  ilustr riă ă ă  
spectaculoase  ale  celor  dou  aspecte  ale  concep ieiă ţ  
orientale – unitatea Universului şi caracterul s u dinamic.ă

Teoria relativit ii,  aşa cum a fost ea expus  pân  aici,ăţ ă ă  
este  cunoscut  sub  numele  de  „ă teoria  relativit iiăţ  
restrânse”. Ea ofer  un cadru epistemologic comod pentruă  
descrierea  fenomenelor  asociate  corpurilor  în  mişcare, 
fenomenelor  electrice  şi  magnetice;  caracteristicile  sale 
principale  sunt  relativitatea  spa iului  şi  a  timpului  şiţ  
unificarea  lor  într-o  entitate  cvadridimensional  numită ă 
spa iu-timp.ţ

În  „teoria  general  a  relativit ii”,  cadrul  teorieiă ăţ  
relativit ii restrânse este extins pentru a include gravita ia.ăţ ţ  
Efectul  gravita iei,  conform teoriei  generale a relativit ii,ţ ăţ  
este acela de a curba spa iu-timpul – lucru, iar şi, extremţ ă  
de dificil de imaginat. Ne putem uşor imagina o suprafaţă 
bidimensional  curb ,  ca suprafa a unui  ou,  pentru c  înă ă ţ ă  
spa iul  tridimensional  întâlnim  asemenea  suprafe e.ţ ţ  
Semnifica ia  termenului  de  curbur  în  cazul  suprafe elorţ ă ţ  
bidimensionale  este  astfel  foarte  clar ;  dar  în  ceea  ceă  
priveşte spa iul  tridimensional  –  ca s  nu mai vorbim deţ ă  
spa iu-timpul  cvadri-  dimensional  –  imagina ia  neţ ţ  
abandoneaz .  Deoarece  nu  putem  privi  spa iulă ţ  
tridimensional „din exterior”, nu putem în elege cum poateţ  
el s  fie încovoiat într-o anumit  direc ie.ă ă ţ

Pentru  a  în elege  spa iu-timpul  curb  trebuie  s  facemţ ţ ă  
analogii cu suprafe ele bidimensionale. S  ne imagin m, deţ ă ă  
exemplu,  suprafa a  unei  sfere.  Faptul  crucial  care  faceţ  
posibil  analogia cu spa iu-timpul este acela c  respectivaă ţ ă  
curbur  este  o  proprietate  intrinsec  acelei  suprafe e  şiă ă ţ  
poate fi m surat  f r  a ne situa pentru aceasta în spa iulă ă ă ă ţ  
tridimensional.  O insect  bidimensional  constrânsă ă ă s  seă  
deplaseze  pe  suprafa a  sferei  şi  incapabil  sţ ă ă 



experimenteze  a  treia  dimensiune  ar  putea,  cu  toate 
acestea, s  îşi dea seama c  suprafa a pe care se afl  esteă ă ţ ă  
curb , deoarece ea poate efectua m sur tori geometrice.ă ă ă

Spre a ne da seama cum este posibil  acest lucru, vom 
face o compara ie între geometria gând celului de pe sferţ ă ă 
cu geometria unei insecte similare, dar care tr ieşte pe oă  
suprafa  plan *.  S  presupunem c  cei  doi  gând cei  îşiţă ă ă ă ă  
încep studiile de geometrie trasând o dreapt , definit  caă ă  
cea mai scurt  distan  între dou  puncte. Rezultatul esteă ţă ă  
înf işat în figura urm toare. Observ m c  gând celul aflatăţ ă ă ă ă  
pe suprafa a plan  a trasat o foarte frumoas  liţ ă ă nie dreapt ;ă  
dar ce-a f cut cel de pe sfer ? Pentru el, linia pe care aă ă  
trasat-o este cea mai scurt  leg tur  între cele dou  puncteă ă ă ă  
A şi B, de vreme ce oricare alta s-ar dovedi a fi mai lung ;ă  
dar  din  punctul  nostru  de  vedere  ea  este  o  curb  (maiă  
precis, un arc de cerc).

* Urm toarele exemple sunt citate din R. P. Feynman, R. B. Leightonă  
şi M. Sands, The Feynman Lectures on Physics, (Addison-Wesley Readin
g, Mass., 1966) vol. II, capitolul 42.

Acum,  s  presupunem  c  gând ceii  studiază ă ă ă 
triunghiurile.  Gând celul de pe plan va constata c  sumaă ă  
celor trei unghiuri ale oric rui triunghi este egal  cu suma aă ă  
dou  unghiuri drepte, adic  cu 180°; dar gând celul de peă ă ă  
sfer  va  constata  c  suma  unghiurilor  triunghiurilor  saleă ă  
este întotdeauna mai mare decât 180° (dup  cum se poateă  
vedea în desenul din stânga de pe pagina urm toare).ă

În  cazul  triunghiurilor  mici,  suma  dep şeşte  cu  pu ină ţ  
valoarea 180°, dar pe m sur  ce acestea cresc, diferen aă ă ţ  
fa  de valoarea amintit  creşte şi ea; astfel încât, în celeţă ă  
din  urm  gând celul  de  pe  sfer  va  putea  s  desenezeă ă ă ă  
triunghiuri pentru care suma unghiurilor s  fie egal  cu treiă ă  
unghiuri drepte. În final, l s m gând ceii s  traseze cercuriă ă ă ă  
şi  s  le  m soare  circumferin a.  Insecta  de  pe  plan  vaă ă ţ  
constata c  circumferin a cercurilor sale este întotdeaunaă ţ  
egal  cu  produsul  dintre  2n  şi  raza  corespunz toare,ă ă  
indiferent  de  dimensiunea  cercurilor.  Aceasta  în  timp  ce 
gând celul  de  pe  sfer  va  constata  c  întotdeaunaă ă ă  



circumferin a cercurilor sale este mai mic  decât produsulţ ă  
dintre 2n şi raz .ă

Cum se deseneaz  o „dreapt ” în plan şi pe sfer .ă ă ă

Dup  cum se poate vedea în desenul din dreapta, ceeaă  
ce gând celul numeşte raz  a cercului s u este, de fapt, oă ă ă  
curb  care va fi întotdeauna mai lung  decât raza real  aă ă ă  
cercului.

Pe  m sur  ce  gând ceii  vor  continua  s  studiezeă ă ă ă  
geometria,  cel  aflat  pe  plan  va  descoperi  axiomele  şi 
teoremele geometriei euclidiene, în timp ce amicul s u deă  
pe sfer  va descoperi cu totul alte legi. Diferen a dintre eleă ţ  
va fi mic  în cazul figurilor geometrice de dimensiuni mici,ă  
dar  va  creşte  cu  dimensiunea  acestora.  Exemplul  cu 
gând ceii  ne  arat  c  oricând  se  poate  stabili  dac  oă ă ă ă  
suprafa  este  curb  sau  nu  efectuând  m sur toriţă ă ă ă  
geometrice şi comparând rezultatele cu acelea prezise de 
geometria  euclidian .  Dac  exist  discrepan e,  atunciă ă ă ţ  
suprafa a  este  curb ;  cu  cât  discrepan a  este  maiţ ă ţ  
pronun at  – la o dimensiune dat  a figurilor geometrice –ţ ă ă  
cu atât curbura este mai pronun at .ţ ă

în acelaşi mod definim un spa iu tridimensional curb caţ  
fiind acel spa iu în care geometria euclidian  nu mai esteţ ă  
valabil .  Legile geometriei  într-un asemenea spa iu vor fiă ţ  
de un tip diferit, „ne-euclidian”. 

Un triunghi desenat pe o sfer  poate avea trei unghiuriă  
drepte.



Cum se deseneaz  un cerc pe o sfer .ă ă

Geometria  ne-euclidian  a  fost  elaborat  ca  pură ă ă 
abstrac iune matematic ,  de  c tre  matematicianul  Georgţ ă ă  
Riemann în secolul al XlX-lea şi mult timp n-a reprezentat 
mai mult de atât; dar aceasta pân  când Einstein a lansată  
sugestia revolu ionar  conform c reia spa iul tridimensionalţ ă ă ţ  
în  care  tr im  este,  de  fapt,  curb.  Conform  teoriei  luiă  
Einstein,  curbura  spa iului  se  datoreaz  câmpurilorţ ă  
gravita ionale  generate  de  corpurile  dotate  cu  mas .ţ ă  
Spa iul  din  jurul  oric rui  corp  cu  mas  este  curbat,  iarţ ă ă  
gradul  de curbur ,  adic  gradul  în  care  geometria  sa  seă ă  
abate  de  la  geometria  euclidian  depinde  de  masaă  
obiectului.

Ecua iile care leag  curbura spa iului de distribu ia maseiţ ă ţ ţ  
în spa iu sunt ecua iile Einstein ale câmpului. Ele se aplicţ ţ ă 
nu numai pentru a determina varia iile locale ale curburii înţ  
vecin tatea  stelelor  şi  a  planetelor,  ci  şi  pentru  a  stabiliă  
dac  exist  o curbur  global  a spa iului, pe distan  mare.ă ă ă ă ţ ţă  
Cu alte cuvinte, ecua iile Einstein pot fi  utilizate pentru aţ  
determina  structura  Universului  ca  întreg.  Din  nefericire, 
rezultatul lor nu este unic. Sunt posibile mai multe solu iiţ  
ale ecua iilor şi aceste solu ii constituie modele variate aleţ ţ  
Universului, modele studiate în cosmologie, unele dintre ele 
urmând  a  fi  expuse  în  capitolele  urm toare.  Obiectivulă  
principal urm rit ast zi în cosmologie este de a stabili careă ă  
model corespunde structurii actuale a Universului.

Cum în teoria relativit ii  spa iul nu poate fi separat deăţ ţ  
timp,  curbura  datorat  gravita iei  nu  poate  fi  limitat  laă ţ ă  
spa iul  tridimensional,  ci  trebuie  extins  la  spa iu-timpulţ ă ţ  
cvadridimensional  –  şi  tocmai  asta  realizeaz  teoriaă  
relativit ii.  Într-un spa iu-timp curb, distorsiunile datorateăţ ţ  
curburii nu afecteaz  numai rela iile spa iale, geometrice, ciă ţ ţ  
şi extensiile intervalelor de timp. Timpul nu se scurge cu 
aceeaşi vitez  ca în „spa iu-timpul plan” şi aşa cum curburaă ţ  
variaz  de la un punct la altul, conform distribu iei de mas ,ă ţ ă  
tot  aşa  variaz  şi  viteza  de  curgere  a  timpului.  Esteă  
important de observat c , totuşi, aceast  varia ie a vitezeiă ă ţ  



de  trecere  a  timpului  poate  fi  constatat  doar  de  ună  
observator  aflat  în  alt  loc  decât  acela  în  care  se  află 
ceasurile  care  m soar  varia iile.  Dac ,  de  exemplu,ă ă ţ ă  
observatorul s-ar afla într-un loc în care timpul trece mai 
greu, toate ceasurile sale ar r mâne în urm  şi deci nu ară ă  
avea niciun mijloc s  m soare efectul.ă ă

În  mediul  nostru  terestru  efectele  gravita iei  asupraţ  
spa iului şi timpului sunt atât de mici încât se neglijeaz ;ţ ă  
dar în astrofizic , acolo unde se lucreaz  cu corpuri masive,ă ă  
ca  planetele,  stelele  şi  galaxiile,  curbura  spa iu-timpuluiţ  
este un fenomen important. Toate observa iile au confirmatţ  
teoria lui Einstein şi ne-au convins c , într-adev r, spa iu-ă ă ţ
timpul  este  curb.  Cele  mai  puternice  efecte  ale  curburii 
spa iului sunt puse în eviden  la colapsul gravita ional alţ ţă ţ  
stelelor masive. Conform teoriei actuale, orice stea atinge 
un  stadiu  în  evolu ia  sa  dup  care  colapseaz  datoritţ ă ă ă 
atrac iei  gravita ionale  care  se  exercit  între  particuleleţ ţ ă  
sale. Cum atrac ia creşte rapid cu inversul distan ei dintreţ ţ  
particule,  implozia  se  accelereaz  şi,  dac  steaua  esteă ă  
suficient de masiv , adic  dac  are o mas  de dou  ori maiă ă ă ă ă  
mare decât a Soarelui niciun proces cunoscut nu mai poate 
opri colapsul care continu  un timp nedefinit.ă

Pe m sur  ce steaua colapseaz  şi devine din ce în ceă ă ă  
mai  dens ,  for a  gravita ional  la  nivelul  suprafe ei  saleă ţ ţ ă ţ  
devine din ce în ce mai puternic  şi, în consecin , spa iu-ă ţă ţ  
timpul  în  jurul  stelei  se  curbeaz  din ce în  ce mai  mult.ă  
Datorit  creşterii în intensitate a atrac iei gravita ionale laă ţ ţ  
nivelul suprafe ei stelei, devine din ce în ce mai dificil  caţ  
ceva s  scape de pe aceast  suprafa  şi în cele din urmă ă ţă ă 
nimic  –  nici  m car  lumina  –  nu  mai  poate  sc pa  de  peă ă  
suprafa a stelei. În acest stadiu spunem c  în jurul stelei seţ ă  
formeaz  un  orizont  închis,  deoarece  niciun  semnal  nuă  
„scap ” pentru a comunica cu lumea exterioar . Spa iul dină ă ţ  
jurul stelei este atunci atât de curbat încât lumina prins  caă  
într-o capcan  nu mai poate sc pa în lumea din afar . Nuă ă ă  
putem vedea o asemenea stea, c ci lumina ei nu ajungeă  
niciodat  la  noi  şi  din  acest  motiv  este  numit  gaură ă ă 
neagr .  Existen a  g urilor  negre  a  fost  prezis  pe  bazaă ţ ă ă  



teoriei relativit ii înc  din 1916 şi recent a început s  li seăţ ă ă  
acorde o aten ie cu totul special  deoarece unele fenomeneţ ă  
stelare de curând investigate par s  indice existen a uneiă ţ  
stele masive rotindu-se în jurul unui partener invizibil care 
ar putea fi o gaur  neagr .ă ă

G urile  negre  sunt  printre  cele  mai  misterioase şi  maiă  
fascinante  obiecte  studiate  de  astrofizica  modern  şiă  
ilustreaz  în  mod spectaculos  efectele teoriei  relativit ii.ă ăţ  
Curbura accentuat  a spa iu-timpului în jurul lor nu numaiă ţ  
c  împiedic  lumina s  ajung  la noi, dar are un efect la felă ă ă ă  
de  important  asupra  timpului.  Dac  un  ceas  care  şi-ară  
trimite semnalele spre noi ar fi ataşat pe suprafa a stelei ceţ  
colapseaz , am observa cum aceste semnale încetinesc peă  
m sur  ce steaua se apropie de orizontul închis, iar odată ă ă 
ce steaua ar deveni  o gaur  neagr  niciun semnal de laă ă  
ceas  n-ar  mai  ajunge la  noi.  Pentru  un observator  din  e
xterior  scurgerea  timpului  la  nivelul  suprafe ei  steleiţ  
încetineşte pe m sur  ce steaua colapseaz  şi se opreşteă ă ă  
de îndat  ce aceasta atinge orizontul închis. Astfel, colapsulă  
unei  stele  dureaz  un  timp  infinit.  Steaua  îns şi  nuă ă  
„tr ieşte”  nicio  experien  neobişnuit  atunci  cândă ţă ă  
colapseaz  dincolo de orizontul închis. Timpul ei continuă ă 
s  treac  normal şi colapsul continu  un interval finit până ă ă ă 
când  steaua  s-a  concentrat  într-un  punct  de  densitate 
infinit . Aşadar, cât dureaz  de fapt colapsul unei stele, ună ă  
timp  finit  sau  infinit?  În  cadrul  teoriei  relativit ii  oăţ  
asemenea întrebare nu are sens. Timpul de via  al uneiţă  
stele  care  colapseaz ,  ca  orice  interval  de  timp,  areă  
caracter  relativ  şi  depinde  de  sistemul  de  referin  alţă  
observatorului.

În  cadrul  teoriei  generale  a  relativit ii,  concepteleăţ  
clasice  de  spa iu  şi  timp  ca  entit i  absolute  şiţ ăţ  
independente  sunt  complet  abolite.  Nu  numai  c  toateă  
m sur torile  care  implic  spa iul  şi  timpul  au  caracteră ă ă ţ  
relativ,  depinzând de starea de mişcare a observatorului, 
dar  întreaga  structur  a  spa iu-timpului  este  intrinsecă ţ  
corelat  cu distribu ia materiei. Spa iul este curbat în modă ţ ţ  
diferit,  iar  timpul  se  scurge  cu  viteze  diferite  în  diferite 



puncte  din  Univers.  Am  ajuns  astfel s  în elegem  că ţ ă 
no iunile  noastre  de spa iu  tridimensional  euclidian  şi  deţ ţ  
curgere  liniar  a  timpului  sunt  limitate  la  experien aă ţ  
comun  şi  trebuie  abandonate  atunci  când  acest  tip  deă  
experien  este dep şit.ţă ă

În elep ii  Orientului  vorbesc  şi  ei  despre  o  extindere  aţ ţ  
experien ei lor în stadii mai înalte ale conştiin ei şi afirmţ ţ ă 
c  aceste stadii implic  o experimentare radical diferit  aă ă ă  
spa iului  şi  timpului.  Ei  nu pun accent doar pe dep şireaţ ă  
spa iului obişnuit, tridimensional, în starea de medita ie, ciţ ţ  
şi – într-o m sur  înc  mai mare – pe dep şirea conştiin eiă ă ă ă ţ  
obişnuite  a trecerii  timpului.  În  locul  succesiunii  liniare a 
evenimentelor, ei tr iesc – dup  expresia lor – un prezentă ă  
infinit, neprecizat şi totuşi dinamic. În urm toarele pasaje,ă  
trei  mistici  orientali  vorbesc  despre  experien a  aceluiţ  
„etern  acum”:  în eleptul  taoist  Chuang Tzu;  Hui-neng,  alţ  
şaselea  patriarh  Zen;  şi  D.  T.  Suzuki,  maestru  budist 
contemporan.

S  uit m de trecerea timpului; s  uit m disputa de idei.ă ă ă ă  
S  ne  raport m  la  infinit  şi  s  ne  plas m  în  această ă ă ă ă  
perspectivă.9

Chuang Tzu
Prezentul este liniştea absolut . Deşi este acum, nu areă  

sfârşit şi în aceasta st  fericirea eternă ă. 10

Hui-neng
În  lumea  spiritual  timpul  nu  este  divizat  în  trecut,ă  

prezent  şi  viitor;  c ci  ele  se  concentreaz  într-un  unică ă  
moment al prezentului în care via a dobândeşte adev ratulţ ă  
s u sens… Trecut şi viitor sunt absorbite în aceast  clip  deă ă ă  
iluminare care. Nu încremeneşte pe loc, ci îşi continu  f ră ă ă  
încetare mersul.11

D. T. Suzuki
Este  aproape  imposibil  s  vorbim  despre  experien aă ţ  

prezentului  atemporal,  c ci  termeni  ca  „atemporal”,ă  
„prezent”, „trecut”, „clip ” etc. Se raporteaz  la conceptulă ă  
conven ional de timp. Este, de aceea, extrem de dificil sţ ă 
în elegem ce vor s  spun  filosofii mistici în pasaje ca celeţ ă ă  
citate; dar aici,  înc  o dat ,  fizica modern  poate facilitaă ă ă  



în elegerea,  aşa  cum  poate  ilustra  grafic  felul  în  careţ  
teoriile sale transcend no iunea comun  de timp.ţ ă

În fizica relativist  istoria unui obiect, de exemplu a uneiă  
particule,  poate  fi  reprezentat  printr-o  aşa-numită ă 
„diagram  spa io-temporală ţ ă”. În aceste diagrame, direc iaţ  
orizontal  reprezint  spa iul*,  iar  cea  vertical ,  timpul,ă ă ţ ă  
Traiectoria particulei prin spa iu-timp se numeşte „ţ linie de 
univers”.  Chiar  dac  particula  se  afl  în  repaus,  ea  seă ă  
deplaseaz  totuşi în timp şi în acest caz linia sa de universă  
este o linie vertical . Dac  se deplaseaz  în spa iu, liniileă ă ă ţ  
sale de univers vor fi  înclinate; cu cât înclinarea liniei  de 
univers este mai mare, cu atât particula se deplaseaz  maiă  
repede. De observat c  particulele se pot deplasa în timpă  
într-un  singur  sens,  şi  anume  în  sus,  dar  în  spa iuţ  
deplasarea  este  posibili  în  ambele  sensuri.  Liniile  lor  de 
univers pot fi înclinate c tre orizontal  oricât de mult, dară ă  
nu se vor confunda niciodat  cu aceasta, c ci ar însemnă ă ă 
c  particula se deplaseaz  instantaneu dintr-un loc în altul.ă ă

Liniile de univers ale particulelor.

*  în  aceste  diagrame  spa iul  este  reprezentat  ca  o  singuriţ  
dimensiune; celelalte dou  au fost  suprimate pentru ca diagrama să ă 
poat  fi reprezentat  în plan.ă ă

Diagramele spa iu-timp sunt utilizate în fizica relativistţ ă 
în reprezentarea interac iilor între diferite particule. Pentruţ  
fiecare  proces  se  poate  desena  o  diagram  c reia  i  seă ă  
asociaz  o anumit  expresie  matematic  ce desemnează ă ă ă 
probabilitatea de apari ie a respectivului proces. Ciocnirea,ţ  
sau „împr ştierea”, dintre un electron şi un foton poate fiă  



reprezentat  printr-o  diagram  de  felul  celei  urm toare.ă ă ă  
Diagrama se interpreteaz  astfel (începând de jos în sus,ă  
conform  sensului  pozitiv  al  axei  temporale):  un  electron 
(notat e- datorit  sarcinii sale negative) ciocneşte un fotonă  
(notat y); fotonul este absorbit de electron care îşi continuă 
traiectoria cu o vitez  diferit  (se modific  înclinarea linieiă ă ă  
de univers);  dup  un timp, electronul  emite fotonul  şi  îşiă  
schimb  direc ia de deplasare.ă ţ

împr ştierea electron-foton.ă

Teoria care constituie cadrul cel mai adecvat oper rii cuă  
aceste  diagrame spa iu-timp şi  cu  expresiile  matematiceţ  
asociate,  este  numit  „ă teoria  cuantic  a  câmpuluiă ”.  Este 
una din principalele teorii relativiste din fizica modern  aleă  
c rei concepte de baz  vor fi discutate mai departe. Pentruă ă  
discu ia despre diagramele spa io-temporale va fi suficientţ ţ  
s  cunoaştem dou  aspecte importante ale teoriei. Primulă ă  
se  refer  la  aceea  c  orice  interac ie  este  înso it  deă ă ţ ţ ă  
crearea şi distrugerea unor particule, ca în cazul absorb ieiţ  
şi  emisiei  fotonului  în  diagrama  prezentat ;  iar  cel laltă ă  
aspect se refer  la simetria particul -antiparticul .  Pentruă ă ă  
fiecare  particul  exist  o  antiparticul  de  mas  egal  şiă ă ă ă ă  
sarcin  electric  opus .  De  exemplu,  antiparticulaă ă ă  
electronului este numit  pozitron şi, de obicei, este notată ă 
e+. Fotonul, particul  f r  sarcin  electric , este propria saă ă ă ă ă  



antiparticul .  Fotonii  genereaz  perechi  electron-pozitron,ă ă  
acestea la rândul lor se transform  în fotoni prin procesulă  
invers de anihilare.

Diagramele  spa io-temporale  se  simplific  mult  prinţ ă  
adoptarea  urm torului  artificiu.  S geata  unei  linii  deă ă  
univers nu mai indic  direc ia de mişcare a particulei (careă ţ  
nici  nu  mai  trebuie  specificat ,  de  vreme  ce  toateă  
particulele se deplaseaz  în timp într-un singur sens, adică ă 
în  sus  pe  diagram ).  În  loc  de  aceasta,  s geata  esteă ă  
utilizat  pentru  a  exprima  distinc ia  între  particul  şiă ţ ă  
antiparticul : dac  este îndreptat  în sus indic  o particulă ă ă ă ă 
(de exemplu un electron),  iar dac  este îndreptat  în josă ă  
indic  o antiparticul  (de exemplu,  un pozitron).  Fotonul,ă ă  
fiind  în  acelaşi  timp  şi  propria  sa  antiparticul ,  esteă  
reprezentat de o linie de univers f r  s geat .ă ă ă ă

Cu aceste modific ri  se pot omite toate nota iile  într-oă ţ  
diagram ,  f r  a  cauza  vreo  confuzie:  liniile  cu  s ge iă ă ă ă ţ  
reprezint  electroni,  cele  f r  s ge i  reprezint  fotoni.ă ă ă ă ţ ă  
Pentru o mai mare simplificare a diagramei se pot omite 
axa  spa ial  şi  cea  temporal ,  inând  seama  c  direc iaţ ă ă ţ ă ţ  
timpului este de jos în sus, iar a spa iului de la stânga laţ  
dreapta.  Diagrama  spa io-temporal  rezultat  pentruţ ă ă  
împr ştierea electron-foton va ar ta ca în figura din stânga.ă ă  
Diagrama  care  ilustreaz  procesul  de  ciocnire  dintre  ună  



pozitron şi un foton este similar , dar are s ge ile orientateă ă ţ  
în jos (vezi figura din dreapta).

Pân  aici,  nimic  neobişnuit  în  discu ia  noastr  despreă ţ ă  
diagramele spa iu-timp. Le-am citit pornind de jos în sus,ţ  
conform  cu  concep ia  noastr  conven ional  despreţ ă ţ ă  
trecerea  timpului.  Aspectul  neobişnuit  este  legat  de 
diagramele care con in liniile de univers ale pozitronilor, caţ  
acelea ilustrând împr ştierea pozitron-ă foton.

Formalismul  matematic  al  teoriei  câmpului  permite  o 
dubl  interpretare  a  acestor  linii;  poate  fi  vorba  sau  deă  
pozitroni  deplasându-se  înainte  în  timp,  sau de  electroni 
deplasându-se  înapoi  în  timpi  Din  punct  de  vedere 
matematic,  cele  dou  interpret ri  sunt  identice;  aceeaşiă ă  
expresie  matematic  descrie  o  antiparticul  care  seă ă  
deplaseaz  din trecut spre viitor şi una care se deplasează ă 
din  viitor  spre  trecut.  Aşadar,  cele  dou  diagrame  aleă  
noastre descriu unul şi acelaşi proces care are loc în sensuri 
diferite  pe  axa  timpului.  Ambele  pot  fi  interpretate  ca 
împr ştieri  electron-foton,  dar  într-un  caz  particulele  seă  
deplaseaz  înainte în timp, iar în cel lalt, înapoi în timp*.ă ă  
Teoria relativist  a interac iei dintre particule demonstrează ţ ă 
c  exist  o  simetrie  total  în  raport  cu  direc ia  axeiă ă ă ţ  
timpului.

Spre  a  în elege  în  ce  mod  aceast  caracteristicţ ă ă 
surprinz toare  a  lumii  subatomice  afecteaz  concep iaă ă ţ  
noastr  despre  spa iu  şi  timp,  s  consider m  procesulă ţ ă ă  
ilustrat de diagrama urm toare.ă



Citind diagrama în mod conven ional, pornind de jos înţ  
sus,  o  vom  interpreta  dup  cum  urmeaz :  un  electronă ă  
(reprezentat printr-o linie continu ) şi un foton (reprezentată  
printr-o  linie  punctat )  se  deplaseaz  unul  spre  cel lalt;ă ă ă  
fotonul  creeaz  o pereche electron-pozitron în  punctul  A,ă  
din care electronul pleac  spre dreapta, iar pozitronul spreă  
stânga; apoi pozitronul se ciocneşte cu electronul ini ial înţ  
punctul B şi se produce anihilarea electron-pozitron înso itţ ă 
de crearea unui foton care se va deplasa spre stânga.

*Liniile  punctate  reprezint  întotdeauna  fotoni,  indiferent  dac  seă ă  
deplaseaz  înainte sau înapoi în timp, deoarece ă antiparticula fotonului 
este tot un foton.

Sau – interpretarea alternativ  – interac ia a doi fotoni cuă ţ  
un singur electron care se deplaseaz  mai întâi înainte înă  
timp şi apoi în urm , pentru ca în fineai s  se deplaseze dină ă  
nou înainte în timp. În acest caz se: urm resc s ge ile peă ă ţ  
linia  de  univers  de-a  lungul  întregii  traiectorii;  electronul 
ajunge  în  punctul  B  unde  emite  un  foton  şi  îşi  schimbă 
direc ia  pentru a se deplasa înapoi  în timp în punctul  A;ţ  
acolo absoarbe fotonul ini ial, îşi schimb  din nou direc ia înţ ă ţ  
timp, deplasându-se din trecut spre viitor.  Într-un fel, cea 
de-a  doua  Interpretare  este  mai  simpl  decât  prima,ă  
deoarece nu  facem decât  s  urm rim linia  de  univers  aă ă  
particulei. Pe de alt  parte, urmând aceast  cale ne lovimă ă  
de serioase dificult i de limbaj. Electronul c l toreşte „maiăţ ă ă  
întâi” spre B, „apoi” spre A; şi totuşi absorb ia fotonului în Aţ  
se produce înaintea emisiei celuilalt foton în B.

Proces  de  împr ştiere  în  care  sunt  implica i  fotoni,ă ţ  
electroni şi pozitroni.



Cea mai bun  cale pentru a evita aceste dificult i esteă ăţ  
de  a  privi  diagramele  spa io-temporale,  de  felul  celeiţ  
prezentate,  nu  ca  pe  nişte  înregistr ri  cronologice  aleă  
traiectoriilor particulelor prin timp ci mai curând ca pe nişte 
structuri cvadridimensionale în spa iu-timp, reprezentând oţ  
re ea de evenimente intercorelate şi c reia nu i se ataşeazţ ă ă 
nicio direc ie în timp. De vreme ce orice particul  se poateţ ă  
deplasa  înainte  şi  înapoi  în  timp  tot  aşa  cum  se  poate 
deplasa spre stânga şi spre dreapta în spa iu, nu are niciunţ  
rost  s  alegem un sens  de curgere  a  timpului  în  acesteă  
diagrame.  Ele  nu  sunt  decât  simple  h r iă ţ  
cvadridimensionale trasate în spa iu-timp în aşa fel încât nuţ  
putem  vorbi  despre  o  desf şurare  secven ial  aă ţ ă  
evenimentelor. Aşa cum s-a exprimat Louis De Broglie:

Tot  ceea  ce  pentru  noi  constituie  trecut,  prezent  sau 
viitor; în spa iu-timp reprezint  un întreg nediferen iat… Peţ ă ţ  
m sur  ce  timpul  s u  se  scurge,  fiecare  observatoră ă ă  
descoper  noi  ă felii" de spa iu-timp care-i apar ca aspecteţ  
succesive ale lumii materiale, când, de fapt, ansamblul de 
evenimente  ce  constituie  spa iu-timpul  exista  anteriorţ  
observa ieiţ .12

Aceasta  este,  deci,  semnifica ia  complet  a  spa iu-ţ ă ţ  
timpului în fizica relativist . Spa iul şi timpul sunt absolută ţ  
echivalente;  ele  sunt  unificate  într-un  continuum 
cvadridimensional  în  cadrul  c ruia  interac iile  particuleloră ţ  
se  pot  produce  în  orice  direc ie.  Dac  vrem s  ilustr mţ ă ă ă  
aceste  interac ii  trebuie  s  le  reprezent m  ca  unţ ă ă  
„instantaneu  fotografic  cvadridimensional”  care  acoperă 
întregul  interval  de  timp,  ca  şi  întreaga  zon  spa ial .ă ţ ă  
Pentru  a  sim i  corect  realitatea  relativist  a  particulelor,ţ ă  
trebuie, aşa cum ne cere Chuang Tzu, s  „uit m curgereaă ă  
timpului” şi tocmai de aceea diagramele spa io-temporaleţ  
ale  câmpului  pot  reprezenta  o  foarte  util  analogie  cuă  
experien a  spa iu-timpului  tr it  de  misticii  orientali.ţ ţ ă ă  
Remarcile  lui  Lama  Govinda  despre  medita ia  budistţ ă 
subliniaz  relevan a unei asemenea analogii: ă ţ

Când vorbim despre experien a spa iului în medita ie neţ ţ ţ  
referim  la  o  dimensiune  complet  diferit …  în  cadrulă  



acestei?  Experien e  curgerea  secven ial  a  timpului  esteţ ţ ă  
convertit  într-o  coexisten  simultan ,  existen a  fa  înă ţă ă ţ ţă  
fa …  care,  înc  o  dat ,  nu  este  static  ci  devţă ă ă ă ine  un 
continuum viu în care spa iul şi timpul sunt integrateţ .13

Deşi  fizicienii  fac  apel  la  formalismul  matematic  şi  la 
diagrame pentru a descrie interac iile „en bloc” în spa iu-ţ ţ
timpul  cvadridimensional,  afirm  c  în  lumea  noastră ă ă 
observatorii realizeaz  experien a fenomenelor numai într-oă ţ  
succesiune  spa io-temporal ,  adic  doar  ca  o  secvenţ ă ă ţă 
temporal .  Misticii,  pe  de  alt  parte,  sus in  c  pot  tr iă ă ţ ă ă  
experien a întregului spa io-temporal în care timpul nu maiţ ţ  
curge. Astfel, maestrul Zen Dogen spunea:

Mul i  cred c  timpul  trece;  de fapt  timpul  este imobil.ţ ă  
Ideea de trecere poate fi  denumit  timp, dar este o ideeă  
greşit , c ci de vreme ce este perceput  doar ca trecere nuă ă ă  
se mai poate în elege cum de st  pe focţ ă .14

Numeroşi maeştri din Orient subliniaz  faptul c  ra iuneaă ă ţ  
are  nevoie  de  timp,  dar  iluminarea  îl  poate  transcende. 
„Viziunea”,  spune Govinda, „este legat  de un spa iu cuă ţ  
mai multe dimensiuni şi, de aceea, atemporală”.15 Spa iu-ţ
timpul  relativist  este  un  spa iu  similar,  atemporal.  Toateţ  
evenimentele în acest spa iu sunt corelate, dar corela iţ ţ ile 
nu  sunt  cauzale.  Interac iile  dintre  particule  pot  fiţ  
interpretate  în  termenii  rela iei  cauz -efect  numai  atunciţ ă  
când diagramele spa io-temporale sunt citite într-un sensţ  
bine definit,  de exemplu de jos  în  sus.  Atunci  când sunt 
considerate simple scheme cvadridimensionale f r  a li seă ă  
ataşa vreun sens bine  definit  pe axa timpului,  atunci  nu 
exist  „înainte” şi „dup ” şi deci nu exist  rela ie cauzal .ă ă ă ţ ă

În mod similar, filosofii mistici din Orient arat  c  odată ă ă 
cu  dep şirea  conceptului  de  timp  ei  transcend  şi  rela iaă ţ  
cauz -efect. La fel ca şi no iunile comune de spa iu şi timp,ă ţ ţ  
legea cauzalit ii  este limitat  la  o anumit  experien  aăţ ă ă ţă  
realit ii şi trebuie abandonat  odat  cu extinderea acesteiăţ ă ă  
experien e. Despre aceasta, Swami Vivekananda spune: ţ

Timpul, spa iul şi legea cauzalit ii  sunt sticla prin careţ ăţ  
este privit Absolutul… în Absolut nu exist  nici spa iu, niciă ţ  
timp, nici cauzalitate.16



Tradi ia  spiritual  oriental  indic  adep ilor  s iţ ă ă ă ţ ă  
numeroase  c i  pentru  a  merge  dincolo  de  experien aă ţ  
comun  a timpului şi pentru a se elibera de lan ul de cauzeă ţ  
şi efecte – de leg turile karmei, cum o numesc hinduiştii şiă  
budiştii.  S-a  spus,  de  aceea,  c  mistica  oriental  ar  fiă ă  
eliberarea  de  timp.  Într-un  fel,  acelaşi  lucru  s-ar  putea 
spune şi despre fizica relativist .ă

Universul dinamic
Idealul  suprem  al  filosofiei  mistice  orientale  const  înă  

tr irea experien ei tuturor fenomenelor ca manifest ri aleă ţ ă  
aceleiaşi  realit i  ultime.  Aceast  realitate este privit  caăţ ă ă  
principiu  unic  al  Universului,  din  care  decurg  toate 
evenimentele  şi  fenomenele  şi  care  le  unific  pe  toate.ă  
Hinduiştii  îl  numesc  Brahman,  budiştii  Dharmakaya 
(Fiin area), sau ţ Tathata (Ceea ce este), iar taoiştii, Tao; to iţ  
sunt de acord c  el transcende conceptualizarea şi sfidează ă 
orice încercare de a-l defini. Totuşi, acest principiu unic nu 
poate fi  separat de multiplele sale manifest ri.  Lui îi esteă  
proprie manifestarea sub nenum rate forme care se nasc şiă  
pier, transformându-se unele în altele într-un ciclu nesfârşit. 
Sub aspect fenomenologic, Unitatea cosmic  este intrinsecă  
dinamic ;  conştiin a acestei  dinamici constituie elementulă ţ  
comun  tuturor  şcolilor  mistice  din  Orient.  Despre  şcoala 
Kegon, ramur  a budismului Mahayana, D. T.Suzuki scria:ă

Ideea central  în Kegon este de a aborda în mod dinamică  
Universul, a c rui caracteristic  este permanenta mişcare,ă ă  
adic  via aă ţ .1

Accentuarea caracterului dinamic, a mişc rii, curgerii şi aă  
transform rii permanente nu caracterizeaz  numai tradi iaă ă ţ  
mistic  oriental ,  ci  reprezint  o  coordonat  comună ă ă ă ă 
tuturor  concep iilor  mistice  indiferent  de  regiune  şiţ  
perioad , în Grecia antic , Heraclit afirma c  „totul curge”ă ă ă  
şi  compara lumea cu un foc  veşnic,  în  timp ce în  Mexic 
misticul Yaqui Don Juan vorbea despre o „lume fluid ” şiă  
ar ta c  „în eleptul trebuie sa fie flexibil şi receptiv”.ă ă ţ 2

Principalii  termeni  filosofici  din  hinduism şi  budism  au 
conota ii dinamice. Cuvântul  ţ Brahman deriv  din r d cinaă ă ă  



sanscrita  brih –  a  creşte  şi  astfel  sugereaz  o  realitateă  
dinamic ,  vie.  S.  Radhakrishnan  arat  c  „ă ă ă Termenul 
Brahman semnific  creştere şi sugereaz  via , mişcare şiă ă ţă  
progres.”3 Upanishadele  se  refer  la  Brahman  numindu-lă  
„nemuritorul,  mişc torul,  neîntruchipatulă ”4,  asociindu-l  cu 
mişcarea, deşi el transcende orice form .ă

în  Rig  Veda un alt  termen exprim  natura  dinamic  aă ă  
Universului,  şi  anume  Rita.  El  deriva din  ri – a se mişca; 
sensul  s u  original  din  Rig  Veda  este  acela  de  „ă curs  al 
evenimentelor”, „ordine a lumii”. Joac  un rol important înă  
legendele Vedelor  şi  este men ionat  în  leg tur  cu toateţ ă ă  
divinit ile Vedice. Vizionarii Vedici concep ordinea lumii nuăţ  
ca pe o lege divin  static , ci ca pe un principiu dinamică ă  
inerent. Aceast  idee nu difer  de ideea chinez , de ă ă ă Tao - 
„Calea” – ca ordine interioar  a Universului. Ca şi vizionariiă  
Vedici, în elep ii chinezi concep lumea în termenii curgeriiţ ţ  
şi  ai  schimb rii,  conferind  astfel  ideii  de  ordine  cosmică ă 
conota ii esen ialmente dinamice. Ambele concepte, ţ ţ Rita şi 
Tao şi-au pierdut mai târziu sensul original, cosmic, primind 
în schimb valen e morale;  ţ Rita a ajuns s  semnifice legeaă  
universal  ce  trebuie  respectat  deopotriv  de  zei  şi  deă ă ă  
oameni, iar Tao calea de urmat în via .ţă

Conceptul  Vedic  Rita anticipeaz  ideea  de  ă karma, 
enun at  mai târziu pentru a exprima corelarea dinamic  aţ ă ă  
lucrurilor  şi  evenimentelor.  Cuvântul  karma înseamnă 
„ac iuneţ ” şi denot  intercorelarea „activ ”, sau dinamic , aă ă ă  
tuturor  fenomenelor.  În  Bhagavad Gita  se  spune:  „Toate 
ac iunile  se  desf şoar  în  timp  prin  împletirea  for elorţ ă ă ţ  
naturii.”5 Budha a preluat conceptul tradi ional de ţ karma şi 
i-a  dat  valen e  noi  extinzând  ideea  de  intercorelareţ  
dinamic  la sfera rela iilor umane. ă ţ Karma a ajuns astfel să 
semnifice pentru via a omului lan ul nesfârşit de cauze şiţ ţ  
efecte pe care Budha l-a sf râmat atingând stareă a de ilumi
nare.

Hinduismul a g sit în limbajul mitic numeroase forme deă  
exprimare a caracterului dinamic al Universului. Astfel, în Gi
ta, Krishna  spune: „Aceste lumi ar pieri dac  eu nu mi-aşă  
îndeplini fapta”6, iar Shiva, Dansatorul cosmic, este, poate, 



personificarea perfect  a dinamicii universale. Prin dansulă  
s u  Shiva  sus ine  diversitatea  fenomenologic  a  lumii,ă ţ ă  
unific  fenomenele înglobându-lă e, pe toate în ritmul s u şiă  
antrenându-le astfel în dansul cosmic – imagine magnific  aă  
unit ii dinamice a Universului.ăţ

Hinduismul contureaz  imaginea unui cosmos organic, înă  
perpetu  creştere şi în mişcare ritmic , a unui Univers înă ă  
care totul  este fluid,  în permanent  schimbare şi  în careă  
toate formele statice sunt maya, adic  nimic altceva decâtă  
concepte iluzorii. Aceast  din urm  idee ă ă – perisabilitatea tut
uror  formelor  –  constituie  punctul  de  plecare  al  filosofiei 
budiste.  Budha  arat  c  „toate  lucrurile  compuse  suntă ă  
perisabile” şi c  suferin a noastr  se datoreaz  încerc rii deă ţ ă ă ă  
a ne ag a deăţ  formele fixe – obiecte, oameni sau idei –  în 
loc  s  accept m  lumea"  aşa  cum  este,  în  mişcare  şiă ă  
transformare.  Astfel,  budismul  îşi  are  r d cinile  într-oă ă  
viziune dinamic , lat  ce spune S. Radhakrishnan:ă ă

Acum 2500 de ani Budha a formulat o minunat  filosofă ie 
a dinamicului… Impresionat de caracterul tranzitoriu al lucr
urilor,  de continua lor  transformare,  Budha a formulat fil
osofía schimb rii. El a redus substan a, sufletul, monadele,ă ţ  
lucrurile la for e, mişc ri, secven e şi procese, adoptând oţ ă ţ  
concep ie dinamic  asupra realit iiţ ă ăţ 7

Budiştii denumesc aceast  lume a nesfârşitelor schimb riă ă  
samsara,  ceea  ce  literal  se  traduce  prin  „mişcare  f ră ă  
sfârşit”;  ei  afirm  c  nimic  din  lumea aceasta  nu merită ă ă 
ataşament. Aşa încât, pentru budişti, iluminatul este acela 
care  nu  se  împotriveşte  cursului  vie ii,  ci  ţ i  se  supune. 
Întrebat  „Ce  este  Tao?”,  c lug rul  Că ă h’an  Yun-men  a 
r spuns simplu „Mergi!”. Tot astfel, budiştii îl mai numescă  
pe Budha şi  Tathagata,  „cel  care în  acelaşi  timp vine şi 
pleacă”.  În  filosofía  chinez ,  realitatea  dinamic  şiă ă  
permanent schimb toare este numit  Tao şi este privit  caă ă ă  
un proces cosmic care implic  totul. Ca şi budiştii, taoiştiiă  
sus in c  nimeni nuţ ă  trebuie s  încerce s  reziste cursuluiă ă  
lumii, ci s  îşi adapteze ac iunile acestui curs. Aceasta esteă ţ  
alitudinea în eleptului, a iluminatului. Dac  Budha este „ţ ă cel 
care în acelaşi timp vine şi pleacă”, în eleptul taoist esteţ  



„cel care se las  dusă , după cum spune Huai Nan Tse, de cur
entul lui Tao”

* # * «

Diagrama  taoist  a  Schimb rii  reprezaitând  curgerea  şiă ă  
transformarea  inerente  lumii  fizice  sec.  Al  Xl-lea  (reprodus  după ă 
„Canonul Taoist” – Tao Tsang).

Cel  care  studiaz  textele  religioase  şi  filosofice  aleă  
hinduismului, budismului şi taoismului, îşi d  seama c , peă ă  
m sur  ce  aprofundeaz  studiul,  ă ă ă imaginea  unei  lumi 
conceput  în  termenii  mişc rii,  cură ă gerii  şi  transform riiă  
devine din ce în ce mai pregnant . Dă inamicul pare sa fie 
unul din cele mai importante aspecte ale filosofiei orientale. 
Adep ii s i v d Universul ca pe o re eţ ă ă ţ a ale c rei conexiuniă  
sunt dinamice, nu statice. Re eaua cosmic  este vie; ea seţ ă  
afl  în  mişcare,  dezvoltare  şi  în  continu  schimbare.  Laă ă  
rândul ei, fizica modern  a ajuns s  conceap  Universul caă ă ă  
pe  o  re ea  şi,  ca  şi  mistica  oriental ,  îi  recunoaşteţ ă  
caracterul  fundamental  dinamic.  Aspectul  dinamic  al 
materiei apare în teoria cuantic  drept consecin  a naturiiă ţă  
ondulatorii  a  particulelor  subatomice,  iar  în  teoria 
relativit ii, cum vom vedea, este înc  şi mai pregnant, c ciăţ ă ă  
unificarea  spa iului  şi  a  timpului  implic  imposibilitateaţ ă  
separ rii  materiei  de  propria  sa  activitate.  Propriet ileă ăţ  
particulelor  subatomice  nu  pot  fi  în elese  decât  într-unţ  
context  dinamic,  în  termeni  de  mişcare,  interac ie  şiţ  
transformare.

Conform teoriei cuantice, particulele sunt în acelaşi timp 
şi unde, iar aceasta înseamn  c  se comport  într-un modă ă ă  
foarte straniu. Ori de câte ori o particul  subatomic  esteă ă  
constrâns  s  r mân  într-o  zon  îngust  din  spa iu,  eaă ă ă ă ă ă ţ  
reac ioneaz  la  aceast  constrângere printr-o mişcare deţ ă ă  



rota ie  în  interiorul  regiunii  respective.  Cu  cât  va  fi  maiţ  
restrâns spa iul  ţ de confinare,  cu atât particula se va roti 
mai  rapid.  Aceast  comportare  reprezint  un  „efectă ă  
cuantic”  tipic,  o  caracteristic  a  lumii  subatomice  f ră ă ă 
echivalent la nivel macroscopic. Pentru a în elege cum seţ  
întâmpl  acest lucru, s  ne amintim c  în teoria cuantică ă ă ă 
particulele sunt reprezentate prin pachete de und .ă

Un pachet de und .ă

Dup  cum am ar tat  mai înainte,  lungimea de und  aă ă ă  
pachetului  reprezint  incertitudinea  de  localizare  aă  
particulei.  Figura  urm toare  corespunde  unei  particuleă  
localizate  undeva  în  interiorul  regiunii  X;  dar  nu  putem 
stabili  cu precizie  unde anume.  Dac  dorim s  localiz mă ă ă  
particula mai precis, adic  dac  vrem s  o constrângem să ă ă ă 
r mân  într-o regiune mai îngust  trebuie  s  îi  îngust mă ă ă ă ă  
pachetul de und  (vezi diagrama urm toare). Îns  aceastaă ă ă  
va  afecta  lungimea de und  a  pachetului  de unde şi,  înă  
consecin , viteza particulei. Ca rezultat, particula se va rotiţă  
în interiorul  zonei de constrângere; cu cât este mai mult 
confinat , cu atât mai rapid  va fi rota ia.ă ă ţ

Confinarea  pachetului  de  und  într-o  regiune  maiă  
îngust .ă

Tendin a  particulelor  de  a  reac iona  ţ ţ la  confinare  prin 
mişcare  dovedeşte  mobilitatea  materiei  caracteristică 
domeniului subatomic. La acest nivel, cele mai multe dintre 
particule  sunt  incluse  în  structuri  moleculare,  atomice  şi 
nucleare,  deci  nu  se  afl  în  repaus,  ci  dovedesc  oă  
omniprezent  tendin  de a se deplasaă ţă  –  au caracter intrin
sec  dinamic.  Conform  teoriei  cuantice,  materia  nu  este 
niciodat  în  stare  de  repaus,  ci  întotdeauna  în  stare  deă  
mişcare. Din punct de vedere macroscopic, obiectele mater
iale din jurul  nostru ne pot ap rea ca pasive, inerte,  dară  
m rind o asemenea bucat  „moart ” de piatr  sau metal,ă ă ă ă  



ne d m seama c  este plin  de mişcare şi activitate. Cu câtă ă ă  
o  observ m mai  îndeaproape,  cu  atât  ne apare  mai  vie.ă  
Toate corpurile din mediul nostru înconjur tor se compună  
din atomi cupla i într-o mare varietate de moduri pentru aţ  
genera o multitudine de structuri moleculare care nu sunt 
rigide,  nemişcate,  ci  oscileaz  în  func ie  de  propria  loră ţ  
temperatur  şi  în  conformitate  cu  vibra iile  termice  aleă ţ  
mediului  înconjur tor.  Electronii  atomilor  afla i  în  vibra ieă ţ ţ  
sunt lega i de nucleu prin for e de natur  electric  ce auţ ţ ă ă  
rolul de a men ine structurile respective cât mai compacteţ  
posibil  şi  ei  r spund  constrângerii  rotindu-se  cu  viteză ă 
extrem de mare. În fine, în nuclee, protonii şi neutronii sunt 
confina i într-un volum infim de for ele nucleare extrem deţ ţ  
intense  şi,  în  consecin ,  se  rotesc  în  interior  cu  vitezeţă  
inimaginabile.

Aşadar, fizica modern  nu concepe deloc materia ca fiindă  
pasiv ,  inert ,  ci  într-o  continu  mişcare  de  vibra ie,ă ă ă ţ  
ritmurile  ei  fiind  determinate  de  structurile  moleculare, 
atomice  şi  nucleare.  Este  în  acelaşi  timp şi  felul  în  care 
concep misticii orientali lumea material . To i sunt de acordă ţ  
c  Universul trebuie conceput dinamic, deoarece se afl  înă ă  
mişcare şi oscila ie; c  natura nu se afl  într-un echilibruţ ă ă  
static, ci dinamic, lat  ce se spune într-un text taoist:ă

Liniştea în linişte nu este adev rata linişte. Numai atunciă  
când este calm în  mişcare se naşte ritmul  spiritual  care 
p trunde Cerul şi P mântulă ă .6

În  fizic ,  natura  dinamic  a  Universului  nu  se  v deşteă ă ă  
numai  în  domeniul  microscopic  –  la  nivelul  atomilor  şi 
nucleelor – ci şi în domeniul macroscopic – la nivelul stelelor 
şi galaxiilor. Telescoapele actuale foarte puternice ne oferă 
imaginea  unui  Univers  în  mişcare  neîncetată. Nori  de 
molecule de hidrogen aflate în rota ie se contract  pentru aţ ă  
forma  stele,  înc lzindu-se  pân  ce  devin  fl c ri  pe  cer.ă ă ă ă  
Chiar când ating acest stadiu ei continu  s  se roteasc ,ă ă ă  
unii expulzând materie stelar  care va descrie o mişcare înă  
spiral  şi se va condensa spre a forma planetele ce se voră  
roti pe orbite în jurul stelei generatoare. În cele din urm ,ă  
dup  milioane de ani, când aproape tot combustibilul va fiă  



fost consumat, steaua va exploda şi apoi se va contracta în 
cadrul  procesului  final  de  colaps  gravita ional.  Colapsulţ  
poate  implica  explozii  gigantice  şi  poate  conduce  la 
transformarea  stelei  într-o  gaur  neagr .  Toate  acesteă ă  
activit i  –  formarea  stelelor  din  nori  de  gaz  interstelar,ăţ  
contrac ia urmat  de expansiune şi colapsul final – pot fiţ ă  
observate undeva în spa iul cosmic.ţ

Stelele  aflate  în  rota ie,  contrac ie,  expansiune  sauţ ţ  
explozie  sunt  dispuse  în  galaxii  de  forme  variate  – 
discoidale, sferice, spirale – care, la rândul lor, nu se afl  înă  
repaus,  ci  în  rota ie.  Galaxia  noastr ,  Calea  Lactee,  areţ ă  
forma unui imens disc alc tuit din stele şi gaz şi care seă  
roteşte  în  spa iu  ca  o  roat  enorm ,  astfel  încât  toateţ ă ă  
stelele  –  inclusiv  Soarele  şi  planetele  sale  –  se rotesc în 
jurul centrului galaxiei. Universul este în întregime compus 
din galaxii pres rate în tot spa iul, toate aflate în mişcareă ţ  
de rota ie ca şi galaxia noastr .ţ ă

Studierea  Universului  ca  întreg,  cu  milioanele  sale  de 
galaxii, înseamn  atingerea celei mai înalte trepte pe scalaă  
spa iului şi a timpului; şi din nou constat m c  Universul nuţ ă ă  
este static, c  el se afl  în expansiune! Aceasta reprezintă ă ă 
una  din  cele  mai  importante  descoperiri  din  astronomia 
modern . Analiza detaliat  a luminii provenite de la galaxiiă ă  
îndep rtate a dovedit c  întregul furnicar de galaxii se află ă ă 
în  expansiune  şi  c  aceast  expansiune  este  minunată ă  
orchestrat ;  viteza  de  îndep rtare  a  oric rei  galaxiiă ă ă  
observate este propor ional  cu distan a pân  la ea. Cu câtţ ă ţ ă  
o galaxie se afl  mai departe de noi, cu atât mai repede seă  
îndep rteaz ;  odat  cu  dublarea  distan ei  se  dubleaz  şiă ă ă ţ ă  
viteza de îndep rtare. Aceasta observa ie este valabil  nuă ţ ă  
numai pentru distan e m surate de la galaxia noastr ,  ciţ ă ă  
pentru orice alt punct de referin . Indiferent în ce galaxieţă  
s-ar  afla  un  observator,  le-ar  vedea  pe  celelalte 
dep rtându-se de el; cele aflate în apropiere, cu viteze deă  
mai multe mii de mile pe secund , cele aflate mai departe,ă  
cu  viteze  mai  mari,  iar cele  mai  îndep rtate,  cu  vitezeă  
apropiate  de  viteza  luminii.  Lumina  acelor  galaxii  nu  va 
ajunge niciodat  la noi, deoarece ele se îndep rteaz  de noiă ă ă  



cu  viteze  care  dep şesc  viteza  luminii.  Lumina  lor  este,ă  
dup  cum  spunea  Sir  Arthur  Eddington,  „ă ca  un  atlet 
alergând pe o pist  extensibil , gr bindu-se spre oă ă ă r linie de 
sosire  care  se  îndep rteaz  de  el  cu  o  vitez  mai  mareă ă ă  
decât propria lui viteză.”

Pentru  a  ne  forma  o  idee  mai  corect  despreă  
expansiunea Universului va trebui s  ne amintim c  teoriaă ă  
general  a  relativit ii  a  lui  Einstein  constituie  cadrulă ăţ  
teoretic cel mai adecvat studiului domeniului celor mai mari 
dimensiuni. Conform acestei teorii, spa iul nu este „plan”, ciţ  
„curbat”, iar gradul de curbur  este legat de distribu ia deă ţ  
mas  prin ecua iile de câmp ale lui Einstein. Aceste ecua iiă ţ ţ  
pot furniza  structura Universului  ca întreg;  ele reprezintă 
punctul de plecare al cosmologiei moderne.

Când vorbim despre expansiunea Universului în termenii 
teoriei  generale a relativit ii  ne referim la o expansiuneăţ  
într-un  spa iu  cu  mai  multe  dimensiuni.  Ca  şi  în  cazulţ  
spa iu-timpului  curb,  un  asemenea  concept  poate  fiţ  
imaginat numai printr-o analogie cu spa iul bidimensional.ţ  
S  ne imagin m un balon care are desenate pe suprafa aă ă ţ  
sa  o  mul ime de puncte (vezi  figura  urm toare).  Balonulţ ă  
reprezint  Universul,  suprafa a  sa  bidimensional  curbă ţ ă ă 
reprezint  spa iul  tridimensional  curb,  iar  punctele  –ă ţ  
galaxiile din spa iu. Când balonul se umfl , distan a dintreţ ă ţ  
punctele de pe suprafa a sa creşte. Indiferent în care punctţ  
s-ar situa un observator, pe m sur  ce balonul se umfl , ară ă ă  
vedea  cum  celelalte  puncte  se  îndep rteaz  de  el.  Înă ă  
acelaşi  mod se petrece expansiunea Universului;  în orice 
galaxie s-ar plasa observatorul, toate celelalte s-ar dep rtaă  
de el.

Întrebarea inevitabil  este: cum a începuă t totul? Pe baza 
rela iei  dintre  distan a  pân  la  o  galaxie  şi  viteza  sa  deţ ţ ă  
deplasare – rela ie cunoscut  sub numele de legea Hubble –ţ ă  
se poate calcula punctul de început al expansiunii, cu alte 
cuvinte  vârsta  Universului.  Presupunând  c  viteza  deă  
expansiune  nu  variaz ,  fapt  deloc  cert,  se  ajunge  la  oă  
vârstă de ordinul a 10 000 milioane de ani. Aceasta ar fi, 
deci, vârsta Universului.



Cei mai mul i cosmologi cred c  Universul a ap rut acumţ ă ă  
10  000  de  milioane  de  ani  în  urma  unui  eveniment 
dramatic,  când  întreaga  sa  mas  a  fost  expulzat  prină ă  
explozia unei mingi de foc primordiale. Actuala expansiune 
a  Universului  este  considerat  a  fi  impulsul  remanent  ală  
exploziei ini iale. Conform modelului „big-bţ ang”, momentul 
exploziei a  marcat  începutul  Universului  şi  începutul 
spa iului şi timpului. Dar dac  vrem s  ştim ce s-a petrecutţ ă ă  
înaintea  acelui  moment  ne  confrunt m  –  iar şi  –  cuă ă  
dificult i  conceptuale  şi  lingvistice  serioase.  Aşa  cumăţ  
spune Sir Bernard Lovell,

Aici  ne  lovim  de  marea  barier  conceptual ,  c ciă ă ă  
începem lupta cu no iunile de spa iu şi timp din perioada înţ ţ  
care ele nu existau aşa cum le cunoaştem din experien aţ  
noastr  zilnic .  Este ca şi  când ne-am fi  n pustit  într-ună ă ă  
imens bloc de cea  în care lumea ce ne este familiar  ar fiţă ă  
disp rut cu totulă .9

În  ceea  ce  priveşte  viitorul  Universului  în  expansiune, 
ecua iile  Einstein  nu  au  solu ii  unice.  Ele  admit  solu iiţ ţ ţ  
diferite corespunz toare  diferitelor  modele  de  Univers.ă  
Unele dintre acestea prev d c  expansiunea va continua laă ă  
nesfârşit;  altele  sus in,  dimpotriv ,  c  expansiuneaţ ă ă  
încetineşte  şi  se  va  transforma în  contrac ie.  Aceste  dinţ  
urm  modele descriu un Univers pulsatoriu  aflat  timp deă  
miliarde de ani în expansiune şi apoi contractându-se până 
ce întreaga sa mas  se va concentra într-o mic  minge deă ă  
materie, intrând apoi din nou în expansiune şi tot aşa, la 
infinit.



Ideea Universului pulsatoriu, care implic  o scar  de timpă ă  
şi  spa iu  de  mari  propor ii,  nu  a  ap rut  numai  înţ ţ ă  
cosmologie,  ci  şi  în  mitologia  indian .  Experien aă ţ  
Universului  ca  realitate  organic ,  în  mişcare  ritmic ,  le-aă ă  
permis  hinduiştilor  s  conceap  cosmologii  evolu ionisteă ă ţ  
foarte apropiate de modelele ştiin ifice moderne. Unul dinţ  
aceste modele cosmologice are la baz  mitul hinduist ă lila – 
jocul  divin  –  conform  c ruia  Brahman  se  transform  şiă ă  
genereaz  astfel lumea. ă Lila este jocul ritmic care continuă 
în cicluri nesfârşite şi prin care Unicul devine multiplu, iar 
multiplul  devine  Unic.  În  Bhagavad  Gita,  Krishna  descrie 
jocul ritmic al crea iei astfel:ţ

Toate fiin ele, o, fiu al lui Kunti’, se întorc în Natura mea,ţ  
la sfârşit de kalpa; la început de kalpa le creez din nou.

Sprijinindu-m  pe propria mea Natur , creez mereu dină ă  
nou aceast  mul ime a fiin elor, de nevoie, prin for a Naturiă ţ ţ ţ
i.

Şi aceast  fapt  nu m  leag , o, Dhananjaya; eu r mână ă ă ă ă  
ca un str in, nelegat de aceste fapte.ă

Prin  mine şi  prin  grija  mea,  Natura  f ureşte  tot  ce  seă  
mişc  şi nu se mişc ; prin aceast  cauz , o, fiu al lui Kunti,ă ă ă ă  
lumea este pus  în mişcare?ă  10

În elep ii hinduişti nu s-au temut s  identifice jocul ritmicţ ţ ă  
divin cu îns şi evolu ia Cosmosului ca întreg. Ei au descrisă ţ  
un  Univers  aflat  în  expansiuni  şi  contrac ii  periodice,  iarţ  
inimaginabilului interval de timp dintre începutul şi sfârşitul 
crea iei  i-au  dat  numele  kalpa.  În  perspectiv  filosofic ,ţ ă ă  
acest  mit  este  uluitor;  i-au  trebuit  mentalului  uman mai 
mult  de  dou  mii  de  ani  pentru  a  reveni  la  un  conceptă  
similar.

S  p r sim  acum  lumea  imensit ii,  a  Universului  înă ă ă ăţ  
expansiune  şi  s  ne  întoarcem  la  lumea  infinitului  mic.ă  
Fizicii  secolului  al  XX-lea îi  este caracteristic  penetrareaă  
tot  mai  profund  în  zona  submicroscopic ,  la  nivelulă ă  
atomilor, nucleelor şi al constituen ilor acestora. Explorareaţ  
lumii  microscopice a urm rit s  dea un r spuns întreb riiă ă ă ă  
care a preocupat şi stimulat gândirea de-a lungul timpului: 
din  ce  este  compus  materia?  Chiar  din  perioada  deă  



început  a  filosofiei  naturale  oamenii  au  f cut  specula iiă ţ  
referitoare  la  aceast  problem ,  încercând  s  g sească ă ă ă ă 
„substan a de baz ” din care se compune materia; dar abiaţ ă  
în  secolul  nostru  a  fost  posibil  s  se  abordeze  această ă 
problem  pe calea investiga iei experimentale. Cu ajutorulă ţ  
unei  tehnologii  sofisticate  fizicienii  au  putut  explora  mai 
întâi structura atomului şi au aflat c  acesta se compuneă  
din nucleu şi electroni,  şi apoi structura nucleului atomic, 
aflând  c  acesta  din  urm  este  alc tuit  din  protoni  şiă ă ă  
neutroni numi i cu un termen generic, nucleoni. În ultimeleţ  
decenii s-a mai f cut înc  un pas şi s-a început investigareaă ă  
structurii nucleonilor – constituen ii nucleului atomic – care,ţ  
la  rândul  lor,  nu  par  a  fi  particule  strict  elementare,  ci 
dimpotriv , par a fi compuse din alte entit i.ă ăţ

Primul pas pe calea cercet rii unor zone din ce în ce maiă  
ascunse  –  explorarea  nucleului  atomic  –  a  condus  la 
modific ri profunde ale concep iei noastre despre materie,ă ţ  
modific ri prezentate în capitolele anterioare. Al doilea pasă  
l-a  reprezentat  explorarea  nucleului  atomic  şi  a 
componen ilor  s i  şi  a  condus  la  o  alt  revizuireţ ă ă  
conceptual , nu mai pu in important . La acest nivel suntă ţ ă  
implicate dimensiuni de sute de mii de ori mai mici decât 
dimensiunile atomice şi, în consecin , particulele confinateţă  
într-un asemenea grad se deplaseaz  cu viteze considerabilă  
superioare  acelora  confinate  la  dimensiuni  atomice.  De 
fapt, se deplaseaz  atât de rapid încât nu pot fi  descriseă  
decât în formalismul teoriei relativit ii restrânse. Pentru aăţ  
în elege propriet ile şi interac iile particulelor subatomiceţ ăţ ţ  
este necesar s  se apeleze la un formalism care reuneşteă  
teoria cuantic  şi teoria relativit ii, iar teoria relativit ii neă ăţ ăţ  
for eaz  sa ne modific m înc  o dat  concep ia.ţ ă ă ă ă ţ



Aspectul filosofic cel mai important al teoriei relativit iiăţ  
const ,  dup  cum am mai ar tat,  în aceea c  ea unifică ă ă ă ă 
timpul şi spa iul, concepte ce p reau complet independenteţ ă  
unul de cel lalt. Unul din cele mai importante exemple seă  
refer  la echivalen a, energie-mas , exprimat  matematică ţ ă ă  
prin  faimoasa  ecua ie  a  lui  Einstein  ţ E  =  mc2.  Pentru  a 
în elege semnifica ia  profund  a  acestei  echivalen e esteţ ţ ă ţ  
necesar s  în elegem semnifica ia energiei  şi  pe aceea aă ţ ţ  
masei.

Energia reprezint  una din cele mai importante no iuniă ţ  
utilizate în  descrierea fenomenelor  naturii.  De altfel  şi  în 
via a cotidian  se spune despre un corp c  posed  energieţ ă ă ă  
atunci  când are capacitatea de a efectua lucru mecanic. 
Energia  poate  lua  o  gam  întreag  de  forme.  Poate  fiă ă  
energie  de  mişcare,  c ldur ,  energie  gravita ional ,ă ă ţ ă  
electric , chimic  ş.a.în.d. Orice form  ar avea, ea poate fiă ă ă  
utilizat  pentru  a  efectua  lucru  mecanic.  Unei  pietre,  deă  
exemplu,  i  se  poate  transfera  energie  gravita ionalţ ă 
ridicând-  o  la  o  anumita  în l ime.  În  c dere  de  la  aceaă ţ ă  
în l ime, energia ei se va transforma în energie de mişcareă ţ  
(„energie cinetic ”), iar în momentul în care piatra atingeă  
p mântul poate efectua lucru mecanic sp rgând ceva. Ună ă  
exemplu mult mai util se refer  la transformarea energieiă  
electrice sau chimice în c ldura utilizat  în scopuri casnice.ă ă  
În fizic , energia este asociat  întotdeauna unui proces sauă ă  
unei  activit i,  iar  importan a  sa  fundamental  rezid  înăţ ţ ă ă  
faptul  c  energia  total  implicat  în  orice  proces  seă ă ă  
conserv . Îşi poate schimba forma în fel şi chip, dar nu seă  
pierde.  Conservarea  energiei  este  una  din  legile 
fundamentale ale fizicii.  Ea guverneaz  toate fenomeneleă  
naturii  şi  pân  acum nu  se  cunoaşte  niciunul  care  s  oă ă  
încalce.

Pe  de  alt  parte,  masa  unui  corp  este  o  m sur  aă ă ă  
greut ii  sale,  adic  a  atrac iei  gravita ionale  exercitateăţ ă ţ ţ  
asupra corpului. Pe lâng  aceasta, masa este şi o m sur  aă ă ă  
iner iei  unui  obiect,  adic  a  rezisten ei  pe care  acesta  oţ ă ţ  
opune acceler rii. Corpurile grele sunt accelerate mai greuă  
decât cele uşoare, fapt binecunoscut de oricine a încercat 



vreodat  s  împing  o maşin . În cadrul fizicii clasice masaă ă ă ă  
era  asociat  cu o substan  material  –  acea esen  dină ţă ă ţă  
care se credea c  sunt f cute toate corpurile. Se credea că ă ă 
şi masa, ca şi energia, se conserv  riguros astfel încât înă  
niciun proces n-ar exista pierdere de masa.

Acum îns , teoria relativit ii  ne arat  c  masa nu esteă ăţ ă ă  
nimic  altceva  decât  o  form  de  energie.  Energia  nu  iaă  
numai  formele  cunoscute  în  fizica  clasic ,  ci  poate  fi  şiă  
condensat  sub  forma  masei  unui  obiect.  Energia  uneiă  
particule  este  egal  cu  masa  particulei  înmul it  cu  ă ţ ă c2, 
p tratul vitezei luminii; deci,ă  E=mc2

Odat  ce reprezint  o form  de energie,  masa nu maiă ă ă  
este indestructibil , ci se poate transforma în alte forme deă  
energie. Aceasta se poate întâmpla când se ciocnesc două 
particule subatomice. În asemenea procese, particulele se 
pot  distruge  iar  energia  con inut  în  masa  lor  se  poateţ ă  
transforma  în  energie  cinetic  şi  poate  fi  distribuită ă 
celorlalte particule ce particip  la proces. Invers, când seă  
ciocnesc  particule  cu  viteze  foarte  mari,  din  energia  lor 
cinetic  se  poate  forma  masa  ce  se  va  distribui  unoră  
particule  nou create.  Fotografia  de  mai  jos  ilustreaz  ună  
exemplu de asemenea ciocnire: un proton intr  în cameraă  
cu  bule  prin  partea  stâng ;  scoate  un  electron  dintr-ună  
atom (urma în form  de spiral ) şi apoi se ciocneşte cu ună ă  
alt proton pentru a crea noi particule.

Crearea şi  distrugerea  particulelor  materiale  reprezintă 
cele mai spectaculoase consecin e ale echivalen ei mas -ţ ţ ă
energie. În procesele de ciocnire din fizica energiilor înalte 
masa nu se mai conserv . Particulele care se ciocnesc seă  
pot distruge, iar energia lor se poate transforma par ial înţ  
masele, respectiv în energiile  cinetice ale noilor  particule 
create. Numai energia total , adic  energia cinetic  totală ă ă ă 
plus  energia  con inut  în  toate  masele  se  conserv .ţ ă ă  
Ciocnirile  constituie  principalul  nostru  instrument  de 



investigare  a  propriet ilor  particulelor  subatomice,  iarăţ  
rela ia  dintre  mas  şi  energie  este  esen ial  pentruţ ă ţ ă  
descrierea  lor.  A  fost  verificat  de  nenum rate  ori  şiă ă  
fizicienilor le-a devenit familiar ; atât de familiar  încât auă ă  
ajuns s  exprime masa particulelor în unit i de energie.ă ăţ

Descoperirea faptului c  masa nu este decât o form  deă ă  
energie  ne-a  obligat  s  modific m  drastic  conceptul  deă ă  
particul . În fizica modern  masa nu mai este asociat  cu oă ă ă  
substan  material  şi  de  aceea  particulele  nu  mai  suntţă ă  
concepute  ca  fiind  formate  dintr-o  substan ,  ci  ca  nişteţă  
conglomerate de energie. Şi cum energia este asociat  cuă  
activitatea,  se  poate  concluziona  c  particulele  sunt  deă  
natur  intrinsec dinamic . Pentru o mai bun  în elegere, să ă ă ţ ă 
ne amintim c  aceste particule nu pot fi concepute decât înă  
termeni  relativişti,  adic  în  termenii  unei  teorii  conformă  
c reia  spa iul  şi  timpul  fuzioneaz  într-un  continuumă ţ ă  
cvadridimensional. Particulele nu trebuie descrise ca nişte 
bile  de  biliard  sau  gr un e  de  nisip,  ci  ca  entit iă ţ ăţ  
cvadridimensionale  în  spa iu-timp.  Formele  lor  trebuieţ  
concepute dinamic, ca forme în spa iu şi timp. Particuleleţ  
subatomice  sunt  entit i  dinamice  care  prezint  aspectăţ ă  
spa ial şi aspect temporal. Aspectul spa ial le face s  aparţ ţ ă ă 
ca  obiecte  cu  mas ,  aspectul  temporal,  ca  procese  ceă  
implic  energia echivalent .ă ă

Aceste entit i dinamice, sau „conglomerate de energie”,ăţ  
formeaz  structuri nucleare, atomice şi moleculare stabile,ă  
din  care  se  constituie  materia,  şi  îi  dau  aspectul 
macroscopic  solid,  f cându-ne  s  credem  c  ar  fi  vorbaă ă ă  
despre  vreo  substan  material .  La  nivel  macroscopicţă ă  
no iunea de substan  este o aproxima ie util , dar la nivelţ ţă ţ ă  
atomic nu mai are sens. Atomii sunt compuşi din particule, 
dar aceste particule nu sunt constituite din vreo substan .ţă  
Observându-le, constat m c  nu este vorba de substan ;ă ă ţă  
exist  numai entit i dinamice care se transform  unele înă ăţ ă  
altele f r  încetare – un dans continuu al energiei.ă ă

Teoria cuantic  a ar tat c  particulele nu sunt gr un eă ă ă ă ţ  
izolate  de  materie,  ci  structuri  de  probabilitate, 
interconexiuni  într-o  re ea  cosmic  indivizibil .  Teoriaţ ă ă  



relativit ii  a f cut aceste structuri s  tr iasc  – ca s  neăţ ă ă ă ă ă  
exprim m  plastic  –  relevând  caracterul  lor  intrinsecă  
dinamic.  A  dovedit  c  activitatea  reprezint  principiulă ă  
fundamental al  existen ei.  Particulele subatomice nu suntţ  
active  doar  în  sensul  c  se  deplaseaz  cu  viteze  foarteă ă  
mari; ele însele sunt procese! Existen a materiei nu poate fiţ  
separat  de activitate. Acestea dou  nu sunt decât aspecteă ă  
diferite ale aceleiaşi realit i spa io-temporale.ăţ ţ

S-a  ar tat  în  capitolele  anterioare  cum  conştiin aă ţ  
„întrep trunderii”  spa iului  şi  timpului  i-a  determinat  peă ţ  
filosofii  mistici din Orient s  adopte o concep ie dinamică ţ ă 
despre lume. Studiul scrierilor lor relev  nu numai faptul că ă 
ei  concep  lumea  în  termenii  mişc rii,  curgerii  şiă  
transform rii,  ci  şi  faptul  c  au  o  puternic  intui ie  aă ă ă ţ  
caracterului  „spa io-temporal”  al  materiei,  atât  deţ  
caracteristic  fizicii  relativiste.  Fizicienii  iau  în  considerare 
unitatea  spa iu-timp  atunci  când  studiaz  domeniulţ ă  
subatomic  şi,  în  consecin ,  ei  v d  aceast  lume  –  aţă ă ă  
particulelor – nu static, ci dinamic, în termeni de energie, 
activitate şi proces. Misticii orientali, în st rile lor specialeă  
ale  conştiin ei,  par  a  percepe  la  nivel  macroscopicţ  
interpenetrarea spa iu-timp şi privesc macroscopicul într-unţ  
mod similar aceluia în care fizicienii privesc microscopicul. 
Acest  aspect  este  evident  în  special  în  budism.  Una  din 
înv turile  lui  Budha spune c  „ăţă ă toate  lucrurile  compuse 
sunt  trec toareă ”.  În  versiunea  original  Pali,  termenulă  
folosit  pentru  „lucruri”  este  sankhara (în  sanscrit :ă  
samskara),  cuvânt  care  semnific  mai  înainte  de  toateă  
„eveniment”, „întâmplare” – ca şi „fapt ”, „act” – şi numaiă  
în  secundar  şi  „lucru”.  Aceasta  demonstreaz  clar  că ă 
budiştii concep dinamic lucrurile, c  le v d ca pe nişteă ă  proc
ese de transformare continu . În cuvintele lui D. T. Suzuki,ă

Budiştii nu concep obiectele şi evenimentele ca pe lucruri 
sau substan eţ … în viziunea lor acestea sunt samskara (say 
sankhara), adic  „fapte” sau „evenimente” – ceă ea ce arată  
c  budiştii în eleg experien a noastr  în termeni de mişcareă ţ ţ ă  
şi temporalitate.12



Ca şi fizicienii moderni, budiştii v d toate obiectele ca peă  
nişte  procese  într-un  flux  universal  şi  neag  existen aă ţ  
oric rei  substan e  materiale.  Aceast  negare  reprezintă ţ ă ă 
unul  din  aspectele  caracteristice  tuturor  şcolilor  budiste. 
Este  specific,  de  asemenea,  gândirii  chineze,  care  a 
dezvoltat  o  viziune  asem n toare  a  lucrurilor  ca  etapeă ă  
tranzitorii  în  neîntrerupta  curgere  a  lui  Tao  şi  a  fost 
preocupat  mai mult de intercorel rile dintre ele decât deă ă  
reducerea la un substrat fundamental. „în timp ce filosofía 
european  se str duia s  g seasc  realitatea în substan ”,ă ă ă ă ă ţă  
scria Joseph Needham, „filosofía chinez  n zuia s-o afle înă ă  
rela ionare”.ţ

Aşadar,  în  cadrul  concep iilor  dinamice  ale  misticilorţ  
orientali şi ale fizicienilor contemporani nu este loc pentru 
forme statice şi nici pentru substan . Elementele de bazţă ă 
ale Universului sunt structurile dinamice – stadii trec toareă  
în „curgerea continu  a transform rii  şi schimb riiă ă ă ”, după 
cum o numeşte Chuang Tse.

În  conformitate  cu  ceea  ce  cunoaştem  azi  despre 
materie, componentele sale fundamentale sunt particulele 
subatomice,  iar  scopul  principal  al  cercet rii  în  fizic  îlă ă  
constituie  cunoaşterea  propriet ilor  şi  interac iilorăţ ţ  
acestora. Ast zi  cunoaştem peste dou  sute de particule,ă ă  
cele  mai  multe  dintre  ele  create  artificial  în  cadrul 
proceselor de ciocnire şi având un timp de via  extrem deţă  
scurt  mult  mai  pu in  de  o  milionime  de  secund !ţ ă  
Neîndoielnic  c  particulele  cu  via  atât  de  scurtă ţă ă 
reprezint  stadii  tranzitorii  ale  proceselor  dinamice.ă  
Principalele  întreb ri  care  se  pun  în  leg tur  cu  acesteă ă ă  
structuri  sau  particule  sunt  urm toarele.  Prin  ceă  
caracteristici  se  disting?  Sunt,  la  rândul  lor,  compuse  şi 
dac  da,  din  ce  anume,  sau  ă –  mai  bine  spus  –  ce  alte 
entit i  includ?  Cum  interac ioneaz  unele  cu  altele,  ceăţ ţ ă  
for e  se stabilesc între  ele? Şi,  în  sfârşit,  dac  ele înseleţ ă  
sunt procese, atunci despre ce fel de procese este vorba?

Ne-am  convins  c  în  fizica  particulelor  toate  acesteă  
întreb ri  sunt  legate.  Datorit  naturii  relativiste  aă ă  
particulelor subatomice, nu putem în elege propriet ile lorţ ăţ  



f r  s  în elegem  interac iile  dintre  ele  şi  datorită ă ă ţ ţ ă 
intercorel rii  lumii  atomice  nu  vom  putea  cunoaşte  oă  
particul  f r  s  le  cunoaştem  pe  toate  celelalte.ă ă ă ă  
Urm toarele capitole vor ar ta cât de departe am ajuns înă ă  
cunoaşterea propriet ilor  şi  interac iilor  particulelor.  Deşiăţ ţ  
ne lipseşte o teorie  cuantic-  relativist  complet ,  au fostă ă  
concepute mai multe modele şi teorii par iale care descriuţ  
cu  succes  anumite  aspecte  ale  domeniului  subatomic. 
Trecerea  în  revist  a  celor  mai  importante  dintre  ele  vaă  
demonstra  c  au  un  substrat  filosofic  care  concordă ă 
surprinz toă r cu acela al doctrinelor mistice din Orient.

vid şi formă
Concep ia clasic , mecanicist  despre lume se baza peţ ă ă  

no iunea  de  particul  solid ,  indestructibil ,  care  seţ ă ă ă  
deplaseaz  în vid. Fizica modern  a revizuit radical această ă ă 
imagine. S-a ajuns nu numai la o no iune complet nou  deţ ă  
„particul ”, dar şi la o transformare profund  a conceptuluiă ă  
clasic  de  vid.  Transformarea  s-a  produs  în  cadrul  teoriei 
câmpului.  A  început  cu  ideea  lui  Einstein  de  a  corela 
câmpul gravita ional cu geometria spa iului şi s-a accentuatţ ţ  
odat  cu contopirea teoriei cuantice şi a teoriei relativit iiă ăţ  
într-o teorie care descrie câmpul de for e de interac ie alţ ţ  
particulelor  subatomice.  În  cadrul  „teoriei  cuantice  a 
câmpului” distinc ia dintre particule şi spa iul din jurul lor îşiţ ţ  
pierde  claritatea  originar  şi  vidul  devine  o  m rimeă ă  
dinamic  de importan  cu totul deosebit .ă ţă ă

No iunea de câmp a fost introdus  în secolul al XlX-lea deţ ă  
Faraday  şi  Maxwell  în  descrierea  for elor-de  interac ieţ ţ  
dintre sarcinile electrice şi curen ii electrici. Câmpul electricţ  
reprezint  o stare de existen  a materiei în spa iul din jurulă ţă ţ  
unui corp înc rcat cu sarcin  electric , ce genereaz  o foră ă ă ă ţă 
care se exercit  asupra oric rui alt corp înc rcat din spa iu.ă ă ă ţ  
Câmpul  magnetic  este  produs  de  sarcinile  electrice  în 
mişcare, adic  de curen ii electrici, iar for a magnetic , pră ţ ţ ă in 
intermediul c reia se manifest  câmpul, ac ioneaz  asupraă ă ţ ă  
altor sarcini  în mişcare.  În electrodinámica clasic ,  teorieă  
elaborat  de  Faraday  şi  Maxwell,  câmpul  reprezintă ă 



entit ile fizice elementare ce pot fi studiate f r  referire laăţ ă ă  
corpurile  materiale.  Câmpurile  electrice  şi  magnetice 
oscileaz  şi traverseaz  spa iul sub forma undelor radio, aă ă ţ  
razelor  de  lumin  şi  a  altor  tipuri  de  radia ieă ţ  
electromagnetic .ă

Teoria  relativit ii  a  conferit  electrodinamicii  o  şi  maiăţ  
mare elegan , realizând unificarea conceptelor de sarciniţă  
şi  curen i,  câmp  electric  şi  câmp  magnetic.  Cum  oriceţ  
mişcare are caracter  relativ,  o  sarcin  electric  se poateă ă  
manifesta  şi  ca  un  curent  –  în  raport  cu  un  sistem  de 
referin  care se afl  în mişcare fa  de observator – şi, înţă ă ţă  
consecin , câmpul s u electric se poate manifesta ca unţă ă  
câmp  magnetic.  În  cadrul  formul rii  relativiste  aă  
electrodinamicii cele dou  câmpuri sunt contopite într-unuiă  
singur, câmpul electromagnetic.

Conceptul  de  câmp  nu  a  fost  asociat  numai  for eiţ  
electromagnetice,  ci  şi  celeilalte  for e,  de  importanţ ţă 
major  la scar  macroscopic , for a gravita ional . Câmpulă ă ă ţ ţ ă  
gravita ional ac ioneaz  asupra tuturor corpurilor dotate cuţ ţ ă  
mas  şi este generat de for ele rezultate, fiind întotdeaunaă ţ  
for e  de  atrac ie,  spre  deosebire  de  câmpulţ ţ  
electromagnetic  ale  c rui  for e  ac ioneaz  numai  asupraă ţ ţ ă  
corpurilor înc rcate electric şi pot fi atât de atrac ie cât şiă ţ  
de respingere. Teoria general  a relativit ii este teoria deă ăţ  
câmp care descrie în mod adecvat câmpul gravita ional; înţ  
cadrul  acestei  teorii  influen a  unui  corp  dotat  cu  masţ ă 
asupra spa iului care-l înconjoar  are mai multe implica iiţ ă ţ  
decât are în electrodinamic  influen a exercitat  de un corpă ţ ă  
înc rcat. Şi în acest caz spa iul cap t  o asemenea „stare”ă ţ ă ă  
încât oricare alt corp va resim i o for , dar de aceast  datţ ţă ă ă 
va fi afectat  şi geometria şi, odat  cu ea, structura îns şi aă ă ă  
spa iului.ţ

Materia şi vidul – plinul şi golul – sunt cele dou  concepteă  
fundamentale distincte pe care se bazeaz  atomismul luiă  
Democrit  şi  Newton.  În  teoria  general  a  relativit iiă ăţ  
acestea dou  nu mai pot fi separate. Oriunde exist  un corpă ă  
cu mas  exist  şi câmp gravita ional şi acest câmp se vaă ă ţ  
manifesta curbând spa iul din jurul corpului. Nu trebuie sţ ă 



credem, în niciun caz c , de fapt, câmpul umple spa iul şi îlă ţ  
„curbeaz ”. Nu exist  distinc ie între acestea dou ; câmpulă ă ţ ă  
este  spa iul  curb!  În  relativitatea  general  câmpul  şiţ ă  
structura,  sau  geometria  şi  spa iul  sunt  unul  şi  acelaşiţ  
lucru.  În  ecua iile  de  câmp  ale  lui  Einstein  ele  suntţ  
reprezentate  de  aceeaşi  m rime  matematic .  Aşadar,ă ă  
conform teoriei lui Einstein, materia nu poate fi separat  deă  
câmp, sau gravita ie, iarţ  câmpul gravita ional nu poate fiţ  
separat de spa iul curb. Materia şi spa iul sunt conceputeţ ţ  
ca p r i inseparabile ale unui întreg unic.ă ţ

Pe  de  o  parte,  corpurile  determin  structura  spa iului,ă ţ  
dar, pe de alt  parte, sunt la rândul lor influen ate de acestă ţ  
spa iu. Fizicianul şi filosoful Eţ rnst Mach arat  c  iner ia unuiă ă ţ  
corp – rezisten a pe care acesta o opune la accelerare ţ – nu 
reprezint  o proprietate intrinsec  a materiei, ci o m sur  aă ă ă ă  
interac iei corpului cu restul Universului. Când un corp seţ  
roteşte,  iner ia  produce  for a  centrifug  (utilizat ,  deţ ţ ă ă  
exemplu,  de  storc toarele  maşinilor  de  sp lat  pentru  aă ă  
separa apa din rufele ude), dar aceasta apare, dup  cum aă  
ar tat Mach numai datorit  rota iei corpului  „în raport cuă ă ţ  
stelele fixe”. Dac  la un moment dat stelele ar disp rea,ă ă  
iner ia şi for a centrifug  ale corpului rotitor ar disp rea şiţ ţ ă ă  
ele odat  cu stelele.ă

Aceast  concep ie despre iner ie, cunoscut  sub numeleă ţ ţ ă  
de principiul lui Mach, l-a influen at puternic pe ţ Albert Einst
ein  şi a motivat elaborarea teoriei  generale  a relativit ii.ăţ  
Datorit  complexit ii matematice considerabile a teoriei luiă ăţ  
Einstein, fizicienii nu au stabilit înc  dac  ea include sau nuă ă  
principiul  lui  Mach. Cei mai mul i  consider  îns  c  el  arţ ă ă ă  
trebui  inclus într-un fel  sau altul  într-o teorie  complet  aă  
gravita iei.ţ

Şi iat  c  fizica modern  demonstreaz  din nou ă ă ă ă – de data 
aceasta la nivel macroscopic – c  obiectele nu sunt entit iă ăţ  
distincte,  ci  sunt  legate  inseparabil  de  spa iu;  cţ ă 
propriet ile  lor  nu  pot  fi  în elese  decât  în  termeniiăţ ţ  
interac iei cu tot restul Universului. Conform principiului luiţ  
Mach, aceast  interac ie implic  întregul Univers, pân  laă ţ ă ă  
cele mai îndep rtate stele şi galaxii.  Unitatea Cosmosuluiă  



nu se manifest  numai în domeniul microscopic, ci şi în celă  
macroscopic; un fapt care devine din ce în ce mai pregnant 
în  astrofizica  şi  cosmologia  modern .  Aşa  cum  ar taă ă  
astronomul Fred Hoyle,

Cercet rile  actuale  în  cosmologie  sugereaz  pregnantă ă  
faptul c  în absen a regiunilor îndep rtate ale Universului,ă ţ ă  
condi iile  existen ei  noastre zilnice n-ar mai fi  aceleaşi  şiţ ţ  
toate ideile noastre despre spa iu şi geometrie s-ar dovediţ  
greşite,  dac  Universului  i-ar  lipsi  o  parte.  Experien aă ţ  
noastr  zilnică ă,  pân  în cele mai mici detaliiă ,  pare atât de 
strâns  legat  de  aspectele  macrosă copice  ale  Universului, 
încât este imposibil ca acestea s  fie privite separată .1

Unitatea  şi  intercorelarea  dintre  un  corp  material  şi 
spa iu, care se manifest  la scar  macroscopic  în teoriaţ ă ă ă  
general  a relativit ii, apare şi mai pregnant la nivel ă ăţ subat
omic.  Aici, ideile teoriei clasice a câmpului se combin  cuă  
cele ale teoriei cuantice pentru a descrie interac iile care auţ  
loc  între  particulele  subatomice.  Nu  s-a  putut  realiza 
aceast  combinare  şi  pentru  interac ia  gravita ională ţ ţ ă 
datorit  formalismului matematic foarte complicat al teorieiă  
gravita iei;  dar  cealalt  teorie  clasic  a  câmpului,ţ ă ă  
electrodinámica,  a  fost  combinat  cu  teoria  cuantică ă 
rezultând  o  teorie  numit  „electrodinamic  cuantic ”  ceă ă ă  
descrie toate interac iile electromagnetice dintre particuleleţ  
subatomice. Aceast  teorie include atât teoria cuantic , câtă ă  
şi pe cea relativist . A fost primul model „cuantic-relativist”ă  
din fizica modern  şi continu  s  aib  cel mai mare succes.ă ă ă ă

Aspectul  care  deosebeşte  electrodinámica  cuantic  deă  
alte  teorii  se  datoreaz  combin rii  celor  dou  concepte:ă ă ă  
acela  de  câmp  electromagnetic  şi  acela  de  foton  ca 
manifestare  corpuscular  a  undei  electromagnetice.  Cumă  
fotonii sunt în acelaşi timp şi unde electromagnetice, şi cum 
undele nu sunt altceva decât câmpuri  în oscila ie, fotoniiţ  
trebuie s  reprezinte o form  de manifestare a câmpuluiă ă  
electromagnetic.  De  aici  conceptul  de  „câmp  cuantic”, 
adic  de  câmp  care  poate  lua  forma  cuantelor,  sauă  
particulelor, lat  un concept cu totul nou, extins pentru aă  
descrie  toate  particulele  subatomice  şi  interac iile  lor,ţ  



fiecare  tip  de  particul  corespunzând  unui  alt  câmp.  Înă  
cadrul acestor „teorii cuantice de câmp”, contrastul clasic 
dintre  particulele  solide  şi  spa iul  din  jurul  lor  este  totalţ  
dep şit.  Câmpul  cuantic  este  considerat  entitate  fizică ă 
fundamental , mediu continuu, prezent peste tot în spa iu.ă ţ  
Particulele  reprezint  condens ri  locale  de  câmp;ă ă  
concentc ri  de  energie  care  vin  şi  se  duc,  pierzându-şiă  
astfel  caracterul  individual  şi  dizolvându-se  în  câmpul 
suport. Dup  ă cum spune Albert Einstein,

De aceea, putem considera c  materia este constituită ă  
din regiuni ale spa iului în careţ  câmpul este foarte intens… 
În noua fizic  nu este loc şi pentru câmp şi pentru materie,ă  
căci câmpul este unica realitate.2

Concep ia conform c reia corpurile fizice şi fenomeneleţ ă  
sunt  manifest ri  tranzitorii  ale uneă i entit i  fundamentaleăţ  
subiacente  nu  st  numai  la  baza  teoriei  cuantice  aă  
câmpului, ci şi la baza viziunii orientale. Ca şi Einstein, filos
ofii mistici din Orient consider  aceast  entitate subiacentă ă ă 
drept  unica  realitate:  toate  manifest rile  fenomenologiceă  
sunt trec toare şi iluzorii.  Realitatea misticului oriental nuă  
poate fi identificat  cu câmpul cuantic al fizicianului c ci eaă ă  
este  v zut  ca  esen  a  tuturor  fenomenelor  şi,  înă ă ţă  
consecin , este dincolo de concepte şi reprezent ri. Pe deţă ă  
alt  parte, câmpul cuantic este un concept bine definit careă  
r spunde de anumite fenomene fizice.  Cu toate acestea,ă  
intui ia  pe care se bazeaz  interpretarea dat  de fizicianţ ă ă  
lumii subatomice, în termenii câmpului cuantic, este foarte 
apropiat  de aceea a filosofului  mistic  care interpretează ă 
experien a sa în termenii realit ii ultime. Ca o consecin  aţ ăţ ţă  
apari iei  conceptului  de  câmp,  fizicienii  au  încercat  sţ ă 
unifice  toate  tipurile  de  câmpuri  într-un  câmp  unic 
fundamental care s  includ  şi s  explice toate fenomeneleă ă ă  
fizice.  Einstein,  mai cu seam , şi-a petrecut ultimii  ani aiă  
vie ii  c utând  câmpul  unificat.  Poate  c  Brahman  alţ ă ă  
hinduiştilor,  ca  şi  Dharmakaya  al  budiştilor  şi  Tao  al 
taoiştilor  ar  putea  fi  privite  ca  acel  câmp  unic  care 
genereaz  nu  numai  fenomenele  fizice,  dar  şi  toateă  
celelalte tipuri de fenomene.



În  concep ia  oriental ,  realitatea  ultim  aflat  la  bazaţ ă ă ă  
tuturor  fenomenelor  transcende  formele  şi  sfidează 
descrierea  şi  specificul.  De  aceea,  se  spune  despre  ea 
adeseori c  este lipsit  de form , c  este goal  sau vid .ă ă ă ă ă ă  
Dar gol nu înseamn  nimic. Dimpotriv , este esen a tuturoră ă ţ  
formelor şi sursa vie ii. Astfel, spun Upanishadele,ţ  Brahman 
este suflul. 
Brahman este bucuria. 
Brahman este golul 
De bun  seamă ă, bucuria este ceea ce este şi golul. 
De bun  seamaă , golul este ceea ce este şi bucuria.3

Budiştii exprim  aceeaşi idee atunci când vorbesc despreă  
realitatea ultim  numind-o Sunyata  ă –  „Gol” sau „Vid”  –  şi 
afirm  c  ea este Vidul viu care naşte toate formeleă ă  lumii 
fenomenelor. Taoiştii îi atribuie lui Tao o creativitate infinită 
similar  şi îl numesc şi ei, gol. „ă Tao al Cerului este gol şi  
f r  formă ă ă”  spune  Chuang  Tse,  iar  Lao  Tse  îi  ilustrează 
metaforic  lipsa  de  con inut  material.  El  compar  adeseaţ ă  
Tao cu o vale, sau cu un vas întotdeauna gol care are, de 
aceea, capacitatea de a con ine o infinitate de lucruri.ţ

În  ciuda  faptului  c  folosesc  termeni  ca  gol  şi  vid,ă  
în elep ii  din  Orient  arat  clar  c ,  atunci  când  vorbescţ ţ ă ă  
despre Brahman, Sunyata sau Tao, nu se refer  la ceea ceă  
numim în limbaj  comun gol,  ci,  dimpotriv ,  la  Vidul  careă  
posed  un poten ial creator infinit.  Astfel, Vidul misticuluiă ţ  
oriental trimite la câmpul cuantic din fizica subatomic . Caă  
şi  câmpul  cuantic,  el  genereaz  o  varietate  infinit  deă ă  
forme pe care le sus ine şi, în cele din urm , le reabsoarbe.ţ ă  
Dup  cum se spune în Upanishade, ă

În pace, fiecare îl va diviniza 
Ca pe cel din care se trage, 
Ca pe cel în care se va topi, 
Ca pe cel în care respiră.5

Manifest rile fenomenologice ale Vidului mistic nu sunt,ă  
aşa  cum  nu  sunt  nici  particulele  subatomice,  statice  şi 
permanente,  ci  dinamice  şi  trec toare,  n scându-se  şiă ă  
disp rând într-un dans neîncetat al energiei.  Ca şi  lumeaă  
subatomic  a  fizicienilor,  lumea  fenomenologic  aă ă  



filosofului mistic din Orient este samsara – o lume a naşterii 
şi a mor ii continue. Fiind manifest ri tranzitorii ale Vidului,ţ ă  
lucrurile  acestei  lumi  nu  au  identitate  fundamental .ă  
Aceast  idee este accentuat  mai ales în filosofía budistă ă ă 
care neag  existen a materiei şi afirm  c  ideea de „eu”ă ţ ă ă  
care cunoaşte experien e succesive este o iluzie.  Budiştiiţ  
compar  adesea  iluzia  materiei  şi  a  eului  cu  fenomenulă  
valurilor pe ap , în care mişcarea sus-jos ne face s  credemă ă  
c  o  „particul ”  de  ap  se  deplaseaz  pe  suprafa aă ă ă ă ţ  
acesteia.  Interesant  este  faptul  c  fizicienii  au  apelat  laă  
aceeaşi  analogie  în  contextul  teoriei  câmpului  pentru  a 
sublinia  faptul  c  o  particul  în  mişcare  creeaz  iluziaă ă ă  
substan ei. Astfel, Hermann Weyl scrţ ia:

Conform teoriei câmpului, o particul  material  cum ar fiă ă  
electronul este o mic  regiune a câmpului electric în careă  
intensitatea câmpului atinge valori enorme, indicând faptul 
c  o  cantitate  mare  de  energie  este  concentrat  într-ună ă  
spa iu foarte restrâns. Un asemenea nod de energie, careţ  
nu este delimitat clar de restul câmpului, se propag  prină  
spa iul vid aşa cum un val traverseaz  suprafa a iinui lac;ţ ă ţ  
nu exist  substan  din care s  se constituie electronulă ţă ă .6

În filosofia chinez , ideea de câmp este prezent  implicită ă  
în  no iunea  de  ţ Tao  cel  vid  şi  f r  formă ă ă,  şi  care  totuşi 
produce toate formele, dar şi explicit în conceptul de  ch’i. 
Acest  termen  a  jucat  un  rol  important  în  aproape  toate 
şcolile  filosofice  chineze  şi  mai  ales  în  cea  neo-
confucianist ,  şcoala  care  a  încercat  o  sintez  întreă ă  
confucianism,  budism  şi  taoism.  Cuvântul  ch’i înseamnă 
„gaz” sau „eter” şi în China antic  desemna suflul vital sauă  
energia care anim  cosmosul.  „ă C r rile lui  chă ă ’i” în corpul 
uman  constituie  obiectul  medicinei  tradi ionale  chineze.ţ  
Scopul  acupuncturii este  acela  de  a  stimula  curgerea  lui 
ch’i prin aceste canale. Tot curgerea neperturbat  a lui ă ch’i 
este urm rit  şi prin mişc rile din  ă ă ă T’ai Chi Ch’uan, dansul 
taoist al r zboinicului.ă

Neo-confucianismul a dezvoltat o no iune de ţ ch’i uimitor 
de  asem n toare  aceleia  de  câmp  cuantic  din  fizicaă ă  
modern .  Ca  şi  câmpul  cuantic,  ă ch’i este  conceput  ca  o 



form  subtil  şi non-perceptibil  a materiei, prezent  pesteă ă ă ă  
tot  în  spa iu  şi  care  se  poate  condensa  pentru  a  formaţ  
corpuri. În expresia lui Chang Tsai:

Când  ch’i  se  condenseaz ,  el  devine  vizibil,  aşa  încâtă  
apar  formele.  Când se disperseaz  nu mai  este vizibil  şiă  
formele dispar. Şi  în momentul  condens rii  sale ar puteaă  
cineva  s  spun  c  aceast  stare  este  altfel  decâtă ă ă ă  
temporar ? Iar în momentul  dispers rii  s-ar putea cinevaă ă  
gr bi s  afirme c  nu mai există ă ă ă?7

Astfel,  ch’i se  condenseaz  şi  se  disperseaz  ritmic,ă ă  
generând forme care apoi se vor topi în Vid. Şi iar şi spuneă  
Chang Tsai,

Marele Vid nu este altceva decât ch’i; ch’i nu poate decât 
s  se condenseze pentru a naşteă  lucrurile; iar aceste lucruri  
nu pot decât s  se disperseze pentru a forma înc  o dată ă ă  
Marele Vid.8

Ca şi în teoria cuantic  a câmpului, câmpul – sau ă ch’i- nu 
reprezint  doar  principiul  fundamental,  ci  r spunde  deă ă  
interac iile dintre particule, interac ii care au loc sub formaţ ţ  
undelor.  Urm toarele  fragmente,  în  care  Walter  Thirringă  
descrie  conceptul  de  câmp în  fizica  modern ,  iar  Josephă  
Needham  concep ia  chinez  despre  lumea  fizic ,ţ ă ă  
eviden iaz  puternice similitudini.ţ ă

Fizica  teoretic  modern …  plaseaz  medita ia  asupraă ă ă ţ  
esen ei lumii materiale într-un context nou. Ea deplaseazţ ă 
aten ia dinspre domeniul vizibil–al particulelor–spre acela alţ  
entit ii  fundamentale,  câmpul.  Existen a  materiei  esteăţ ţ  
doar  o  perturba ie  a  st rii  perfecte  a  câmpului  într-unţ ă  
anumit  punct;  un  accident  sau,  ar  spune unii,  o  „pat ”.ă  
Lat , deci, nu exist  legi simple care s  descrie for ele careă ă ă ţ  
se  exercit  între  particule…  Ordinea  şi  simetria  trebuieă  
c utate la nivelul câmpuluiă .9

Universul  fizic  în  gândirea chinez  antic  şi  medievală ă ă  
era un întreg continuu. Ch’i condensat în forme palpabile 
nu  prezenta  particularit i  într-un  sens  anume,  darăţ  
obiectele  individuale  interac ionau  cu  toate  celelalteţ  
obiecte  din  lume… vibra iile  lor  ondulatorii  depinzând  înţ  
ultim  instan  de  alternan a  ritmic ,  manifest  la  toateă ţă ţ ă ă  



nivelurile,  a  celor  dou  for e  fundamentale,  yin  şi  yang.ă ţ  
Obiectele aveau, deci, propriile lor ritmuri.  Iar acestea se 
integrau… armoniei universale.10

Odat  cu conceptul  de câmp cuantic,  fizica modern  aă ă  
g sit  un  r spuns  neaşteptat  pentru  vechea  întrebare:ă ă  
con ine sau nu materia atomi indivizibili sau vreun mediu-ţ
suport continuu? Câmpul este un continuum prezent peste 
tot în spa iu şi, totuşi, în forma sa „granular ”, de particul ,ţ ă ă  
are  aspect  discontinuu.  Cele  dou  concepte,  aparentă  
contradictorii, sunt  reunite  şi  se  dovedesc  a  fi  aspecte 
diferite  ale  unei  unice  realit i.  Ca  întotdeauna  în  teoriaăţ  
relativit ii, unificarea contrariilor are caracter dinamic, celeăţ  
dou  aspecte  ale  materiei  transformându-se  necontenită  
unul  în  cel lalt.  Şi  filosofia  mistic  a  Orientului  vorbeşteă ă  
despre aceeaşi  unitate dinamic  dintre  Vid şi  formele peă  
care el le genereaz , lat  ce spune în acest să ă ens Lama Govi
nda:

Rela ia dintre vid şi  form  nu poate fi  conceput  ca oţ ă ă  
stare  de  contradic ie  exclusiv ,  ci  ca  rela ia  dintre  douţ ă ţ ă  
aspecte  ale  aceleiaşi  realit i,  care  coexist  şiăţ ă  
interac ioneaz  în mod continuuţ ă .11

Fuzionarea acestor concepte opuse a fost exprimat  într-ă
o sutra budist  în celebrele cuvinte:ă

Forma este vid şi, cu adev rat, vidul este form . Vidul nuă ă  
se deosebeşte de form , forma nu se deosebeşte de vid.ă  
Tot ce-i form  este, în fapt, vid, tot ce-i vid, în fapt, esteă  
formă .12

Teoria câmpului a condus nu numai la o nou  concep ieă ţ  
despre  particulele  subatomice,  dar  şi  la  o  modificare  a 
no iunilor legate de for ele de interac ie dintre particule. Laţ ţ ţ  
început,  conceptul  de câmp era  legat  de cel  de for ,  şiţă  
chiar în teoria cuantic  a câmpului  aceste concepte suntă  
înc  asociate.  Câmpul  electromagnetic,  de  exemplu,  seă  
poate  manifesta  ca  un  „câmp  liber”  în  forma 
undelor/fotonilor  sau  poate  juca  rolul  câmpului  de  for eţ  
dintre particulele înc rcate. În cel de-al doilea caz, for a seă ţ  
manifest  printr-un schimb de fotoni între particulele careă  



interac ioneaz . Respingerea electrostatic  a doi electroni,ţ ă ă  
de exemplu, este mediat  de schimbul unui foton.ă

Aceast  nou  no iune de for  ar putea p rea dificil  deă ă ţ ţă ă  
în eles, dar lucrurile se clarific  dac  procesul deţ ă ă  transfer 
de fotoni  este reprezentat într-o diagram  spa iu-timp. Înă ţ  
diagrama urm toare doi electroni se apropie unul de altul,ă  
unul dintre ei emi ând în punctul A un foton (notat y), iarţ  
cel lalt  absorbindu-l  în  punctul  B.  Când  primul  electronă  
emite  fotonul,  îşi  schimb  direc ia  de  deplasare  şi  îşiă ţ  
modific  viteza (dup  cum se poate observa pe linia sa deă ă  
univers care cap t  oă ă  nou  direc ie şi o nou  înclinare) şiă ţ ă  
tot aşa se întâmpl  şi cu al doilea electron când absoarbeă  
fotonul.  În final,  electronii  se dep rteaz  unul de cel lalt,ă ă ă  
respingându-se  prin  intermediul  schimbului  unui  foton. 
Interac ia dintre mai mul i  electroni va implica mai multeţ ţ  
schimburi  de  fotoni  şi,  ca  rezultat,  electronii  vor  suferi 
deflexii descriind traiectorii curbe.

Respingerea a doi electroni prin schimbul unui foton.

În  terminologia  fizicii  clasice  s-ar  spune  c  electroniiă  
exercit  for e  de repulsie  unii  asupra  altora.  Dar iat  că ţ ă ă 
acum,  aceast  formulare  se  dovedeşte  a  fi  imprecis .ă ă  
Niciunul  dintre cei doi  electroni  nu „simte” nicio for  peţă  
m sur  ce  se  apropie  de  cel lalt.  Ei  nu  fac  decât  să ă ă ă 
interac ioneze prin intermediul schimbului de fotoni. For aţ ţ  
nu  este  nimic  altceva  decât  efectul  cumulat  la  nivel 
macroscopic al schimburilor de fotoni. Aşadar, conceptul de 
for  nu mai este util la nivel subatomic. Este un conceptţă  
clasic  pe  care-l  asociem  (chiar  dac  numai  la  nivelulă  
subconştientului)  cu  ideea  newtonian  de  for  careă ţă  
ac ioneaz  la  distan .  În  domeniul  subatomic  nu  existţ ă ţă ă 
asemenea for e, ci doar interac ii între particule, interac iiţ ţ ţ  



mediate de câmp, adic  de particule.  De aceea, fizicieniiă  
prefer  s  vorbeasc  mai  curând  despre  interac ii  decâtă ă ă ţ  
despre for e.ţ

Aşa  cum  ar ta  teoria  cuantic  a  câmpului,  toateă ă  
interac iile  se  produc  prin  intermediul  schimburilor  deţ  
particule. În cazul interac iilor electromagnetice particuleleţ  
care constituie obiectul  schimbului  sunt fotonii;  nucleonii, 
pe de alt  parte, interac ioneaz  prin intermediul  for eloră ţ ă ţ  
nucleare mult mai puternice – sau „interac iilor tari” care seţ  
manifest  prin schimbul unui alt tip de particule, „mezonii”.ă  
Exist  numeroase  tipuri  de  mezoni  care  pot  constituiă  
obiectul transferului dintre protoni şi neutroni. Cu cât sunt 
mai apropia i nucleonii,  cu atât sunt mai numeroşi şi maiţ  
grei  mezonii  transfera i.  Interac iile  dintre  nucleoni  suntţ ţ  
legate de propriet ile mezonilor schimba i, iar aceştia, laăţ ţ  
rândul  lor,  interac ioneaz  prin  transferul  altor  particule,ţ ă  
lat  de ce,  în elegerea  for elor  nucleare  nu este posibilă ţ ţ ă 
f r  în elegerea întregului spectru de particule subatomice.ă ă ţ

În  cadrul  teoriei  cuantice  a  câmpului  toate  interac iileţ  
dintre  particule  pot  fi  reprezentate prin  diagrame spa iu-ţ
timp,  fiec rei  diagrame  fiindu-i  asociate  expresiiă  
matematice care permit calculul probabilit ii de apari ie aăţ ţ  
procesului respectiv. Coresponden a exact  între diagrameţ ă  
şi expresiile matematice a fost stabilit  în 1949 de Richardă  
Feynman şi de atunci respectivele diagrame au fost numite 
diagrame  Feynman.  Aspectul  esen ial  al  teoriei  esteţ  
reprezentat  de  crearea  şi  distrugerea  particulelor.  De 
exemplu, fotonul din diagrama noastr  este creat printr-ună  
proces de emisie în punctul A şi este distrus prin absorb ieţ  
în punctul B. Un asemenea proces poate fi conceput numai 
într-o teorie relativist , în care particulele nu sunt privite caă  
obiecte indestructibile, ci mai curând ca structuri dinamice 
ce  implic  o  anumit  cantitate  de  energie  care  poate  fiă ă  
redistribuit  pe m sur  ce se formeaz  noi structuri.ă ă ă ă

Crearea  unei  particule  cu  mas  este  posibil  numaiă ă  
atunci când energia corespunz toare masei este furnizată ă 
într-un proces de ciocnire, de exemplu. În cazul interac iilorţ  
tari aceast  energie nu este întotdeauna disponibil  – ceeaă ă  



ce se şi întâmpl  atunci când doi nucleoni interac ionează ţ ă 
în cadrul nucleului atomic. În asemenea cazuri s-ar deduce 
c  transferul de mezoni cu mas  nu este posibil. Şi totuşi,ă ă  
transferul are loc. Doi protoni p pot schimba un mezon π, 
sau „pion”, a c ruiă  mas  reprezint  aproximativ a şapteaă ă  
parte din masa unui proton.

Cauza care face ca procesul s  poat  avea loc, în ciudaă ă  
absen ei  aparente  a  energiei  necesare  cre rii  mezonului,ţ ă  
trebuie c utat  într-un „efect cuantic” legat de principiul deă ă  
nedeterminare.  Dup  cum  am  ar tat  mai  înainte,ă ă  
evenimentele care se petrec la nivel subatomic, în intervale 
extrem de scurte de timp implic  un grad de incertitudineă  
în cunoaşterea energiei. Schimbul de mezoni, adic  creareaă  
şi  distrugerea  lor,  reprezint  astfel  de  evenimente.  Seă  
produc  într-un  timp  atât  de  scurt  încât  incertitudinea  în 
cunoaşterea  energiei  este  suficient  pentru  a  permiteă  
crearea mezonilor.  Aceşti  mezoni  sunt  denumi i  particuleţ  
„virtuale”.  Ei  sunt  diferi i  de  mezonii  „reali”  crea i  înţ ţ  
procesele  de  coliziune,  deoarece  pot  exista  numai  un 
interval  de  timp  egal  cu  cel  dat  de  principiul  de 
nedeterminare.

Cu cât mezonii sunt mai grei (cu cât este necesar  maiă  
mult  energie  pentru  a-i  crea),  cu  atât  este  mai  scurtă  



intervalul de timp alocat procesului de schimb, lat  de ceă  
nucleonii  pot  schimba mezoni  grei  numai  atunci  când se 
afl  foarte  aproape  unul  de  cel lalt.  Transferul  de  fotoniă ă  
virtuali  se  poate  produce  la  distan e  oricât  de  mari,ţ  
deoarece  fotonii,  neavând  mas ,  pot  fi  crea i  dintr-oă ţ  
cantitate  oricât  de  mic  de  energie.  Analiza  for eloră ţ  
nucleare şi electromagnetice i-a permis lui Hideki Yukawa 
în 1935 nu numai s  prezic  existen a pionilor cuă ă ţ  12 ani 
înainte ca aceştia s  fi fost puşi în eviden , dar chiar s  leă ţă ă  
şi estimeze masa pe baza razei de ac iune a for ei nucleare.ţ ţ

În  teoria  cuantic  a  câmpului  toate  interac iile  suntă ţ  
descrise ca schimburi de particule virtuale. Cu cât interac iaţ  
este mai puternic , deci cu cât eă ste mai intens  for a deă ţ  
interac ie  dintre  particule,  cu  atât  este  mai  mareţ  
probabilitatea de apari ie a proceselor de transfer; cu atâtţ  
mai  mult  va  creşte  frecven a  schimburilor  de  particuleţ  
virtuale.  Dar  rolul  particulelor  virtuale  nu  este  limitat  la 
aceste interac ii. Un singur electron, de exemplu, poate sţ ă 
emit  o  particul  virtual  şi  s  o  reabsoarb  scurt  timpă ă ă ă ă  
dup  aceea. De vreme ce mezonul dispare în intervalul deă  
timp permis de principiul de nedeterminare, nu exist  nimică  
care s  interzic  un astfel de proces. Diagrama Feynmană ă  
corespunz toare procesului în care un neutron emite şi apoiă  
reabsoarbe  un  pion  este  reprodusa  reabsoarbe  un  pion 
(71). În figura al turat .ă ă

Probabilitatea  unui  asemenea  proces  de  autointerac ieţ  
este  foarte  mare  pentru  nucleoni,  datorit  faptului  că ă 
interac iile  suportate  de  aceştia  sunt  interac ii  tari.  Astaţ ţ  
înseamn  c  nucleonii emit şi absorb particule virtuale totă ă  
timpul.  Aşa  cum  se  ar ta  în  teoria  câmpului,  ei  trebuieă  
privi i ca centri de activitate continu  înconjura i de nori deţ ă ţ  



particule.’ Mezonii virtuali trebuie s  dispar  imediat după ă ă 
ce au fost crea i, ceea ce înseamn  c  nu se pot îndep rtaţ ă ă ă  
prea  mult  de  nucleon.  Norul  de  mezoni  are,  deci, 
dimensiuni  foarte  reduse.  Zona  aflat  la  extremitateaă  
exterioar  a norlui este populat  de mezoni uşori (în specială ă  
pioni);  mezonii  grei trebuie s  fie absorbi i  dup  un timpă ţ ă  
mult  mai  scurt  şi  de  aceea  sunt  confina i  în  interiorulţ  
norului.

Fiecare  nucleón este înconjurat  de un asemenea nor de 
mezoni  virtuali  care  tr iesc  o  via  extrem  de  scurt .ă ţă ă  
Totuşi, în condi ii speciale, mezonii virtuali pot deveni reali.ţ  
Atunci când un nucleón este ciocnit de o alt  particul  careă ă  
se  deplaseaz  cu  vitez  mare,  o  parte  din  energia  deă ă  
mişcare a acelei particule poate fi transferat  unui mezonă  
virtual pentru a-l  elibera din nor.  În acest fel  iau naştere 
mezonii reali. Pe de alt  parte, dac  doi nucleoni se apropieă ă  
atât  de mult  încât norii  lor  de mezoni  se suprapun, este 
posibil ca unele particule virtuale s  nu se întoarc  înapoiă ă  
spre  a  fi  absorbite  de nucleonul  care le-a  generat,  ci  să 
„sar ” în cel lalt nor spre a fi absorbite de cel de-al doileaă ă  
nucleón. Aşa au loc procesele de transfer care constituie 
interac iile tari.ţ

Desenul anterior arat  clar c  interac iile dintre particule,ă ă ţ  
şi  astfel  „for ele”  dintre  ele,  sunt  determinate  deţ  
compunerea norilor virtuali.  Raza de ac iune a interac iei,ţ ţ  
adic  distan a dintre particule la care interac ia mai poateă ţ ţ  
avea  loc,  depinde  de  extensia  norilor  virtuali,  iar  forma 
detaliat  a  interac iei  va  depinde  de  propriet ileă ţ ăţ  
particulelor prezente în nor. Astfel, for ele electromagneticeţ  
se  datoreaz  prezen ei  fotonilor  virtuali’  „în  interiorul”ă ţ  
particulelor  înc rcate  cu  sarcin  electric ,  în  timp  ceă ă ă  
interac iile  tari  dintre  nucleoni  se  datoreaz  prezen eiţ ă ţ  
pionilor virtuali şi altor mezoni „în interiorul” nucleonilor. În 
teoria câmpului for ele dintre particule apar ca propriet iţ ăţ  
intrinseci  ale  particulelor.  For a  şi  materia,  cele  douţ ă 
concepte  atât  de  clar  separate  în  atomismul  grec  şi 
newtonian se dovedesc acum a avea o origine comun  înă  
structurile dinamice pe care le numim particule.



O asemenea concep ie despre for e este caracteristic  şiţ ţ ă  
filosofiei  mistice  orientale  care  priveşte  mişcarea  şi 
schimbarea  ca  pe  nişte  propriet i  intrinseci  tuturorăţ  
lucrurilor.  „Ceea  ce  se  roteşte”,  spune  Chuang  Tse 
referindu-se la cer, „este animat de o for  spontan  şiţă ă , de 
aceea,  mişcarea  nu  îi  este  impus  din  afară ă.”13;  iar  în  I 
Ching citim:

Legile  naturii  nu  sunt  for e  impuse  din  afar ,  ci  deţ ă  
armonia mişc rii interioareă 14

Descrierea  pe  care  au  dat-o  vechii  chinezi  for elor  caţ  
armonie  a  mişc rii  interioare  a  lucrurilor  pare  cea  maiă  
adecvat  în  lumina  teoriei  cuantice  a  câmpului,  undeă  
for ele  dintre  particule  reflect  structuri  dinamice  (noriiţ ă  
virtuali) inerente acestora.

Teoriile  de  câmp  din  fizica  modern  ne  oblig  să ă ă 
abandon m distinc ia clasic  dintre particulele materiale şiă ţ ă  
vid.  Teoria  gravita iei  a  lui  Einstein  teoria  cuantic  aţ ă  
câmpului  dovedesc  amândou  c  particulele  nu  pot  fiă ă  
separate de spa iul care le înconjoar . Pe de o parte, eleţ ă  
determin  structura spa iului, dar, pe de alt  parte, ele nuă ţ ă  
pot fi privite ca entit i separate, ci ca nişte condens ri aleăţ ă  
câmpului prezent în tot spa iul. În cadrul teoriei cuantice,ţ  
câmpul  constituie  suportul  particulelor  şi  al  interac iilorţ  
dintre ele.

Câmpul exist  peste tot şi în orice clip ; el nu poate fiă ă  
eliminat. El  este  suportul  tuturor  fenomenelor  materiale.  
Acesta este „vidul”  din  care protonii  creeaz  mezonii  pi.ă  
Existenta şi dispari ia particulelor sunt formele de mişcareţ  
a câmpului? 5

Distinc ia  dintre  materie  şi  spa iul  vid  a  trebuit  s  fieţ ţ ă  
abandonat  în final, atunci când s-a dovedit c  particuleleă ă  
se pot naşte spontan din vid şi pot disp rea în vid f r  caă ă ă  
vreun  nucleón  sau  vreo  alt  particul  care  provoacă ă ă 
interac ii tari s  fie prezent , lat  „diagrama de vid” a unuiţ ă ă ă  
asemenea  proces:  trei  particule  –  un  proton  (p),  un 
antiproton (p)  şi  un pion (te)  –  se formeaz  din nimic  şiă  
dispar  în  vid.  Conform  teoriei  câmpului,  evenimente  de 
acest fel au loc permanent. Vidul este departe de a fi un go



l.  Dimpotriv ,  el  con ine  un num r nelimitat  de particuleă ţ ă  
care se formeaz  şi se distrug f r  încetare.ă ă ă

Aşadar aici  se afl  cea mai mare asem nare cu „ă ă vidul 
misticii  orientale”.  Ca  şi  acesta,  „vidul  fizic”  –  cum este 
numit  în  teoria  câmpului  –  nu  înseamn  „nimic”,  ciă  
existen a  poten ial  a  tuturor  formelor  posibile  în  lumeaţ ţ ă  
particulelor. 

Exemplu de diagram  de vid.ă

Aceste  forme, la  rândul  lor,  nu  sunt  entit i  fiziceăţ  
independente, ci manifest ri tranzitorii ale „vidului suport”.ă  
Aşa cum se spune în sutra, „Forma este vid şi, cu adev rat,ă  
vidul este formă”.

Rela ia  dintre  particulele  virtuale  şi  vid  este  o  rela ieţ ţ  
esen ialmente dinamic ; vidul este într-adev r un „vid viu”ţ ă ă  
care  pulseaz  în  ritmurile  nesfârşite  ale  crea iei  şiă ţ  
distrugerii.  Descoperirea  calit ii  dinamice  a  vidului  esteăţ  
considerat  de  mul i  fizicieni  ca  una  din  cele  maiă ţ  
importante din fizica modern . De la rolul s u de containeră ă  
gol  al  fenomenelor  fizice,  vidul  a  evoluat  la  acela  de 
m rime  dinamic  de  importan  major .  Şi,  astfel,ă ă ţă ă  
rezultatele cercet rilor din fizica modern  par s  confirmeă ă ă  
cele spuse de în eleptul chinez Chang Tsai:ţ

Numai atunci când afli c  Mă arele Vid este plin de ch’i, î iţ  
dai seama c  nimic nu-i mai plin ca nimiculă ?6

dansul cosmic
Explorarea lumii subatomice în secolul al XX-lea a relevat 

natura dinamic  a materiei.  A dovedit c  particulele careă ă  
compun atomul sunt structuri dinamice care nu exist  caă  
entit i  izolate,  ci  ca  p r i  integrate  într-o  re ea  deăţ ă ţ ţ  
interac ii. Aceste interac ii implic  o curgere neîntrerupt  aţ ţ ă ă  
energiei care se manifest  prin schimbul de particule; ună  



joc dinamic în care particulele sunt create şi distruse f ră ă 
încetare  într-un  proces  de  continu  transformare  aă  
structurilor  energetice.  Interac iile  dintre  particule  dauţ  
naştere  unor  structuri  stabile  care  alc tuiesc  lumeaă  
material ; aceasta nu este static , ci oscileaz  cu mişc riă ă ă ă  
ritmice. Întregul Univers este astfel angajat f r  încetare înă ă  
mişcare  şi  activitate,  într-un  continuu  dans  cosmic  al 
energiei.

Acest dans implic  o enorm  varietate de structuri, dar –ă ă  
lucru  surprinz tor  –  acestea  se  clasific  în  numai  câtevaă ă  
categorii  distincte.  Studiul  particulelor  subatomice  şi  al 
interac iilor dintre ele arat  c  aceast  zon  a realit ii esteţ ă ă ă ă ăţ  
caracterizat  printr-un mare grad de ordine. Tă o i atomii şi,ţ  
în consecin , toate formele de materie din mecţă iul nostru 
sunt compuse din trei tipuri de particule dotate cu mas :ă  
protoni, neutroni şi electroni. Un al patrulea tip de particul ,ă  
fotonul, este lipsit de mas  şi reprezint  cuanta de radia ieă ă ţ  
electromagnetic .  Protonii,  electronii  şi  fotonii  suntă  
particule  stabile,  ceea ce înseamn  c  pot  tr i  oricât  deă ă ă  
mult, cât  vreme nu sunt angaja i în procese de ciocnire înă ţ  
cadrul  c rora  ar  putea  fi  anihila i.  Neutronul,  pe  de  altă ţ ă 
parte,  se  poate  dezintegra  spontan.  Acest  proces  se 
numeşte  „dezintegrare  beta”  şi  reprezint  principalulă  
fenomen responsabil de un anumit tip de radioactivitate. El 
presupune transformarea neutronului într-un proton înso itţ ă 
de crearea unui electron şi a unui nou tip de particul  f ră ă ă 
mas  –  neutrino.  Neutrino  este  stabil,  ca  şi  protonul  şiă  
electronul.  Este  notat  de  obicei  cu  litera  greceasca  v 
(„niu”), iar dezintegrarea beta este scris  simbolic astfel:ă

n=>p + e- + v
Transformarea neutronilor în protoni în interiorul atomilor 

substan elor  radioactive  atrage  dup  sine  transformareaţ ă  
respectivilor atomi în atomi de un cu totul alt tip. Electronii 
crea i  în  acest  proces  sunt  emişi  sub forma unei  radia iiţ ţ  
puternice  care  îşi  g seşte  aplica ii  pe  scar  larg  înă ţ ă ă  
biologie, medicin  şi industrie. În schimb neutrinii, emişi înă  
num r egal, sunt foarte dificil de detectat, deoarece nu auă  
nici mas  şi nici sarcin  electric .ă ă ă



Aşa cum am ar tat mai înainte, pentru fiecare particulă ă 
exist  o  antiparticul  de mas  egal  şi  sarcin  de semnă ă ă ă ă  
opus; antiparticula electronului este numit  pozitron; există ă 
antiproton,  antineutron  şi  antineutrino.  De  fapt,  particula 
f r  mas  creat  în dezintegrarea beta nu este neutrino, ciă ă ă ă  
antineutrino  (notat  v),  astfel  încât  ecua ia  care  descrieţ  
corect procesul este urm toareaă  

n => p + e- + v.
Particulele men ionate pân  acum reprezint  doar câtevaţ ă ă  

din particulele pe care le cunoaştem ast zi. Toate celelalteă  
sunt instabile şi se dezintegreaz  dup  scurt timp în alteă ă  
particule, dintre care unele se pot dezintegra la rândul lor 
pân  când se ajunge la o combina ie de particule stabile.ă ţ  
Studiul celor instabile este foarte costisitor, c ci ele trebuieă  
create de fiecare dat  în procese de ciocnire care au loc înă  
acceleratoare de particule enorme, în camere cu cea  şi înţă  
alte dispozitive sofisticate.

Cele mai multe dintre particulele instabile tr iesc un timpă  
extrem de scurt raportat la scara timpului uman; mai pu inţ  
de  o  milionime  de  secund .  Totuşi,  timpul  lor  de  viaă ţă 
trebuie considerat prin raportare la dimensiunile lor,  care 
sunt, de asemenea, infime. Dacă privim lucrurile în această 
lumin  vom constata c  cele mai multe din ele tr iesc ună ă ă  
timp  suficient  de  lung  şi  c  acea  milionime  de  secundă ă 
reprezint ,  de  fapt,  un  interval  foarte  lung  în  lumeaă  
particulelor. Într-o secund , un om se poate deplasa pe oă  
distan  egal  cu de câteva ori  dimensiunea sa. În cazulţă ă  
unei  particule,  intervalul  echivalent  ar  fi  timpul  necesar 
pentru deplasarea pe o distan  de câteva ori  mai  mareţă  
decât  dimensiunea ei;  o  unitate de timp care s-ar  putea 
numi „secund -particul ” *.ă ă

Pentru a traversa un nucleu atomic de dimensiune medi
e,  unei  particule  îi  sunt  necesare  cam  zece  asemenea 
„secunde-particul ”,  dac  se  deplaseaz  cu  o  viteză ă ă ă 
apropiat  de viteza luminii,  aşa cum se întâmpl  în cazulă ă  
experien elor  de ciocnire.  Din  marele  num r de particuleţ ă  
instabile doar vreo dou  duzini pot traversa mai mul i atomiă ţ  
înainte  de  a  se  dezintegra.  Este  vorba  de  o  distan  deţă  



aproximativ 100 000 de ori mai mare decât dimensiunea lor 
şi  care  corespunde  unui  timp  de  câteva  „ore-particul ”.ă  
Acestea sunt clasificate în tabelul de pe pagina urm toare,ă  
împreun  cu cele men ionate deja. Cele mai multe dintreă ţ  
particulele instabile din tabel vor parcurge un centimetru 
sau chiar mai mul i înainte de a se dezintegra, iar cele careţ  
tr iesc  cel  mai  mult,  adic  o  milionime  de secund ,  potă ă ă  
parcurge câteva sute de metri înainte de a se dezintegra; o 
distan  uriaş  în raport cu dimensiunile lor.ţă ă

Toate  celelalte  particule  cunoscute  pân  acum apar ină ţ  
unei  categorii  numite  „de  rezonan ”,  categorie  ce  va  fiţă  
descris  în detaliu în urm torul capitol.ă ă

* Fizicienii noteaz  aceast  unitate de timp prin 10~ă ă 23 secunde, o p
rescurtare  a  unui  num r  zecimal  cu  23  de  zerouri  în  fa a  cifrei  1ă ţ  
(incluzând  zeroul  din  fa a  virgulei),  adic :ţ ă  
0,00000000000000000000001 secunde.

Ele tr iesc un timp foarte scurt, dezintegrându-se după ă 
câteva „secunde-particul ”, astfel încât nu se pot niciodată ă 
deplasa pe distan e mai mari decât de câteva ori propria lorţ  
dimensiune.  Aceasta  înseamn  c  nu  pot  fi  v zute  înă ă ă  
camera  cu  bule;  existen a  lor  poate  fi  numai  dedusţ ă 
indirect. Urmele care pot fi v zute în camera cu cea  suntă ţă  
l sate numai de particulele clasificate în tabel.ă

Toate aceste particule pot fi create şi anihilate în procese 
de  coliziune;  fiecare  din  ele  poate  constitui  obiect  de 
schimb  ca  particul  virtual  şi,  astfel,  poate  contribui  laă ă  
interac ia  dintre  alte  particule.  S-ar  p rea  c  se  ajungeţ ă ă  
astfel  la  un  num r  uriaş  de  interac ii,  dar  –  deşi  nuă ţ  
cunoaştem înc  motivul – toate interac iile se pot clasificaă ţ  
dup  intensitate în patru categorii:ă

interac ii tari, ţ
interac ii electromagnetice, ţ
interac ii slabe, ţ
interac ii gravita ionale.ţ ţ
Între  acestea,  cele  mai  familiare  ne  sunt  cele 

electromagnetice şi gravita ionale, deoarece au loc la nivelţ  
macroscopic.  Interac ia  gravita ional  se  stabileşte  întreţ ţ ă  



toate tipurile de particule, dar este atât de slab  încât nuă  
poate fi detectat .ă

Totuşi,  în  domeniul  macroscopic,  marele  num r  deă  
particule  care  compun  corpurile  cu  mas ,  combină ă 
interac ia  gravita ional  pentru  a  produce gravita ia  careţ ţ ă ţ  
constituie  la  scar  macroscopic  for a  dominant  înă ă ţ ă  
Univers.  Interac iile  electromagnetice  se  stabilesc  întreţ  
toate  corpurile  înc rcate  cu  sarcin  electric .  Ele  suntă ă ă  
responsabile  de  procesele  chimice  şi  de  formarea 
structurilor  atomice  şi  moleculare.  Interac iile  tari  men inţ ţ  
protonii şi neutronii laolalt  în nucleul atomic. Ele constituieă  
for a  nuclear ,  de  departe  cea  mai  puternic  for  dinţ ă ă ţă  
natur . Pentru a justifica afirma ia, vom spune c  electroniiă ţ ă  
sunt  men inu i  în  jurul  nucleului  prinţ ţ  ac iunea  for eiţ ţ  
electromagnetice care presupune energii  de ordinul  a 10 
unit i  (numite  electron-vol i),  în  timp  ce  for a  nuclearăţ ţ ţ ă 
men ine  protonii  şi  neutronii  în  nucleu  cu  energii  deţ  
aproximativ 10 milioane de unit i!ăţ

Nucleonii nu sunt singurele particule ale c ror interac iiă ţ  
se  clasific  în  prima  grupă ă,  aceea  a  interac iilor  tari.  Deţ  
fapt, majoritatea covârşitoare a particulelor interac ioneazţ ă 
astfel. Dintre toate particulele cunoscute pân  acum, numaiă  
cinci (şi antiparticulele lor) nu admit interac ii tari. Acesteaţ  
sunt fotonii şi cei patru „leptoni” afla i în partea de sus aţ  
tabelului. În acest fel, toate particulele pot fi clasificate în 
dou  grupe mari:  leptoni  şi  „hadroni”  –  particule  supuseă  
interac iilor  tari.  Hadronii  se  clasific  în  „mezoni”  şiţ ă  
„barioni”;  exist  multe  diferen e  între  particuleleă ţ  
apar inând acestor dou  grupe, una din ele fiind aceea c ,ţ ă ă  
în  timp  ce,  pentru  fiecare  barion  exist  antiparticulă ă 
distinct ,  particulele  apar inând  grupei  mezonilor  suntă ţ  
propriile lor antiparticule.

Tabelul  din  figura  urm toare  prezint  13  tipuri  deă ă  
particule diferite,  dintre care multe apar în diverse „st riă  
înc rcate”. De exemplu, pionii pot avea sarcin  pozitiv  (ă ă ă TT
+), negativ  (ă TT-) ", sau pot fi neutri din punct de vedere 
electric  (TT°).  Exist  dou  tipuri  de  neutrino:  unulă ă  
interac ioneaz  doar  cuţ ă  electronii  (ve),  cel lalt  doar  cuă  



miuonii  (vu).  În  tabel  apar  şi  antiparticulele 
corespunz toare; se poate observa c  trei dintre particuleleă ă  
care apar în tabel (y, TT0, n) sunt propriile lor antiparticule. 
Particulele  sunt  aranjate  în  ordinea  cresc toare  a  masei;ă  
fotonul  şi  neutrinii  nu  au  mas ;  electronul  este  cea  maiă  
uşoar  particul ; miuonul, pionul şi kaonul sunt de câtevaă ă  
sute  de  ori  mai  grei  decât  electronul;  celelalte  particule 
sunt de câteva mii de ori mai grele decât electronul.

*  Un al  cincilea lepton,  notat  cu litera greceasc  ă T („tau”)  a fost 
descoperit  recent.  Ca  şi  electronul  şi  mionul,  prezint  două ă st riă  
înc rcate, ă T- şi T+ şi, deoarece are o mas  de aproape 3500 de ori maiă  
mare  decât  a  unui  electron,  este  cunoscut  ca  „leptonul  greu”.  Se 
prezice existen a unui  neutrino care interac ioneţ ţ az  ă numai  cu „tau”, 
dar nu a fost detectat înc .ă

Leptonii  sunt  implica i  în  al  patrulea  tip  de  interac ii,ţ ţ  
interac iile slabe. Acestea sunt atât de pu in intense şi au oţ ţ  
raz  de ac iune atât de mic , încât nu sunt responsabile deă ţ ă  



formarea vreunui sistem de particule. Pe când celelalte trei 
tipuri  de  interac ii  conduc  la  stabilirea  unor  for e  careţ ţ  
men in structuri: interac iile nucleare sunt responsabile deţ ţ  
formarea  nucleului,  interac iile  electromagnetice  suntţ  
responsabile  de  formarea  atomilor  şi  moleculelor,  iar 
interac iile  gravita ionale  sunt  responsabile  de  formareaţ ţ  
sistemelor planetare, stelare şi galactice. Interac iile slabeţ  
se manifest  numai în cadrulă

unor procese de ciocnire şi în dezintegr ri, de exemplu înă  
dezintegrarea beta men ionat  anterior.ţ ă

Toate  interac iile  dintre  hadroni  sunt  mediate  deţ  
transferul  altor  hadroni.  Datorit  acestor  schimburi  deă  
particule cu mas , interac iile tari au, raz  extrem de scurtă ţ ă ă 
de ac iune. Ele ac ioneaz  numai în limita unor distan e deţ ţ ă ţ  
câteva ori mai mari decât dimensiunea unei particule şi, de 
aceea, nu pot conduce la stabilirea unei for e care s  seţ ă  
manifeste  la  nivel  macroscopic.  Interac iile  tari  nu  suntţ  
resim ite  la  nivelul  experien ei  comune.  Interac iileţ ţ ţ  
electromagnetice sunt mediate de schimbul de fotoni f ră ă 
mas  şi  de  aceea,  raza  lor  de  ac iune  este  indefinit  deă ţ  
mare, ceea ce face ca for ele electrice şi magnetice s  fieţ ă  
resim ite  la  nivel  macroscopic.  Se  crede  c  interac iileţ ă ţ  
gravita ionale  sunt  mediate  de  o  particul  f r  masţ ă ă ă ă 
numit  „graviton”; dar, datorit  faptului c  ele sunt atât deă ă ă  
slabe, gravitonul  nu a fost înc  detectat – deşi nu există ă 
niciun motiv serios s  ne îndoim de existen a lui.ă ţ

În sfârşit,  interac iile  slabe au o raz  de ac iune foarteţ ă ţ  
limitat  –  mult  mai  scurt  decât  aceea  corespunz toareă ă ă  
interac iilor  tari  –  şi  de  aceea  se  presupune  c  ele  seţ ă  



realizeaz  prin schimbul unor particule extrem de grele. Seă  
pare c  aceste particule ipotetice, presupuse a exista în treiă  
variante numite W+, W- şi Z, joac  un rol analog fotonului înă  
interac iile  electromagnetice,  exceptând  masa  lor  foarteţ  
mare.  Aceast  analogie  constituie  de  altfel  suportul  unuiă  
nou  tip  de  teorii  ale  câmpului,  dezvoltate  recent  şi 
cunoscute  sub  numele  de  teorii  comparative,  pe  baza 
c rora  s-a  putut  realiza  unificarea  interac iiloră ţ  
electromagnetice şi a interac iilor slabe.*ţ

* Vezi Postfa a. ţ

Aceast  ilustrat , ca şi cea precedent , prezint  ciocniriă ă ă ă  
şi dezintegr ri: un pion negativ (ă TT-), care vine din partea 
stâng , se ciocneşte cu ună  proton – adic ,  un nucleu deă  
hidrogen – aflat în camera cu bule; ei sunt anihila i şi,  înţ  
schimb, sunt crea i un neutron (n) şi doi kaoni (ţ K- şi K+); ne
utronul se deplaseaz  f r  a l sa vreo urm ; particula Kă ă ă ă ă - se 
ciocneşte  cu  un  alt  proton,  procesul  soldându-se  cu 
anihilarea lor reciproc  şi cu apari ia unei particule lambdaă ţ  
(A) şi  a unui foton (y).  Niciuna din aceste dou  particuleă  
neutre nu poate fi vizualizat , dar A se dezintegreaz  după ă ă 
scurt timp într-un proton (p) şi un TT-, ale c ror urme se potă  
observa. Distan a scurt  între punctul în care este creatţ ă ă 
particula A şi cel în care se produce dezintegrarea sa este 
perfect vizibil  în fotografie. În final, Kă +, ap rut  în urmaă ă  
primei ciocniri, mai parcurge o anumit  distan  înainte deă ţă  
a se dezintegra în trei pioni.

Este o ilustrare impresionant  a caracterului  mutant ală  
materiei subatomice; într-o cascad  de energie se creează ă 
şi se distrug particule.

În secven a deja prezentat , ca şi în cea care urmeaz ,ţ ă ă  
impresioneaz  în primul rând procesul de creare a materiei;ă  
fotonul f r  mas , dar de energie enorm , care nu poate fiă ă ă ă  



vizualizat în camera cu bule, explodeaz  dintr-o dat  într-oă ă  
pereche de particule înc rcate – un electron şi un pozitron –ă  
care descriu vijelioase curbe divergente.

În cadrul multor procese de coliziune din fizica energiilor 
înalte,  interac iile  tari  electromagnetice  şi  cele  slabe  seţ  
combin  pentru  a  produce  o  secven  complex  deă ţă ă  
evenimente. Particulele care se ciocnesc ini ial sunt adeseaţ  
distruse şi sunt create particule noi, care se angajeaz  înă  
alte procese de ciocnire,  sau se dezintegreaz ,  uneori  înă  
câteva  etape,  ajungându-se  în  final  la  particule  stabile. 
Ilustra ia  de  la  pagina  227  prezint  fotografia"  unuiţ ă  
asemenea  proces  de  creare  şi  anihilare  f cut  într-oă ă  
camer  cu bule.ă

Ilustra iile  din  figura  urm toare  reprezint  un  splendidţ ă ă  
exemplu care arat  crearea a dou  asemenea perechi.ă ă

*De re inut c  numai particulele înc rcate las  urme în camera cuţ ă ă ă  
bule;  acestea  sunt  îndreptate  prin  ac iunea  câmpurilorţ  
electromagnetice în sensul acelor de ceasornic, dac  au sarcini.ă

Secven  de  evenimente  ilustrând  crearea  a  douţă ă 
perechi de particule: un K „se dezintegreaz  într-un n~ şiă  
doi fotoni (y), fiecare dintre aceştia creând la rândul s u oă  
pereche  electron-pozitron;  traiectoria  pozitronilor  (e+)  se 
curbeaz  c tre dreapta, iar a electronilor (e”) c tre stânga.ă ă ă

Cu cât energia ini ial  în aceste procese este mai mare,ţ ă  
cu atât pot fi create mai multe particule. În prima figur  deă  
la pagina urm toare este ilustrat  crearea a opt pioni prină ă  
ciocnirea unui proton cu un antiproton, iar cea de-a doua 
figur  ilustreaz  un  caz  extrem  –  crearea  a  şaisprezeceă ă  



particule în urma unei singure coliziuni dintre un pion şi un 
proton.



Crearea a 16 particule în urma unei ciocniri pion-proton.

Toate  aceste  ciocniri  au  fost produse  artificial,  în 
laborator,  cu  ajutorul  imenselor  acceleratoare  în  care 
particulele sunt accelerate pân  ajung la energia necesar ,ă ă  
în cele mai multe fenomene naturale de pe P mânt, nu seă  
ating  energii  suficient  de  înalte  pentru  a  putea  fi  create 
particule  cu mas .  Dar în spa iul  cosmic situa ia este cuă ţ ţ  
totul  alta. În centrul  stelelor,  în care au loc tot timpul în 
mod  natural  procese  de  ciocnire  ca  acelea  studiate  în 
laborator,  se  creeaz  un  num r  mare  de  particuleă ă  
subatomice.  În  unele  stele,  aceste  evenimente  produc 
radia ie  electromagnetic  puternic  –  sub  forma  undelorţ ă ă  
radio, a razelor de lumin  sau a radia iei X care constituieă ţ  
pentru  astronomi  principala  surs  de  informa ie.  Spa iulă ţ ţ  
interstelar,  ca  şi  spa iul  dintre  galaxii,  este  traversat  deţ  
radia ie  electromagnetic  de  diverse  frecven e,  adic  deţ ă ţ ă  
fotoni de diverse energii.

Acestea  nu  sunt,  totuşi,  singurele  particule  care 
c l toresc prin spa iu. „Radia ia cosmic ” este format  nuă ă ţ ţ ă ă  
numai  din  fotoni,  ci  şi  din  diverse  tipuri  de  particule  cu 
mas ,  a c ror  origine  este înc  un mister.  Unele  din eleă ă ă  
sunt  protoni  de  energie  foarte  înalt ,  cu  mult  mai  mareă  



decât  pragul  care  se poate  atinge  în  cele  mai  puternice 
acceleratoare.

Când  „razele  cosmice”  lovesc  atmosfera  terestr ,  eleă  
sufer  ciocniri cu nucleele moleculelor de aer şi produc oă  
mare  varietate  de  particule  secundare  care  sau  se 
dezintegreaz ,  sau particip  la  alte procese de coliziune,ă ă  
creând astfel mai multe particule; acestea, la rândul lor, se 
pot  ciocni  sau  dezintegra  şi  tot  aşa  pân  când  ultimeleă  
ating P mântul.  În acest mod, un singur proton lansat înă  
atmosfera  P mântului  genereaz  o  întreag  cascad  deă ă ă ă  
evenimente  prin  care  energia  sa  cinetic  ini ial  seă ţ ă  
transform  într-o  ploaie  de  particule  diverse,  şi  esteă  
absorbit  treptat pe m sur  ce acestea penetreaz  stratulă ă ă ă  
de aer producând alte ciocniri.

Acelaşi fenomen pus în eviden  în experien ele de fizicaţă ţ  
energiilor înalte apare în mod natural şi cu intensitate mult 
mai mare în atmosfera P mântului; o curgere continu  deă ă  
energie care str bate o mare varietate de particule într-ună  
dans  ritmic  al  crea iei  şi  anihil rii.  Ilustra ia  urm toareţ ă ţ ă  
prezint  o  imagine  magnific  a  acestui  dans  al  energiei;ă ă  
fotografia  a  fost  f cut  accidental,  când  o  raz  cosmică ă ă ă 
neaşteptat  a atins o camer  cu bule la Centrul Europeană ă  
de Cercet ri CERN.ă

Un „duş” de aproximativ 100 de particule produs de o 
raz  cosmic  inciden  pe  o  camer  cu  cea .  Urmeleă ă ţă ă ţă  
orizontale apar in particulelor care ies din accelerator.ţ

Particulele  nu  sufer  numai  procesele  de  creare  şiă  
anihilare  observate şi  fotografiate  în  camera cu bule.  Se 
produc şi fenomene de creare şi distrugere a particulelor 
virtuale  ce  constituie  obiectul  schimbului  în  cadrul 



interac iilor  şi  care nu tr iesc suficient  pentru  a putea fiţ ă  
observate.

S  consider m,  de  exemplu,  crearea  a  doi  pioni  prină ă  
ciocnirea  dintre  un  proton  şi  un  antiproton.  Diagrama 
spa io-temporal  a acestui eveniment ar ar ta ca în figuraţ ă ă  
din  stânga  de  pe  pagina  urm toare  (de  re inut  c  axaă ţ ă  
timpului are direc ia de jos în sus!)ţ

Sunt reprezentate liniile de univers ale protonului (p) şi 
antiprotonului (p) care se ciocnesc într-un punct din spa iuţ  
anihilându-se reciproc  şi  creând cei  doi  pioni  (tt- şi tt+). 
Totuşi,  aceast  diagram  nu  înf işeaz  toate  fazeleă ă ăţ ă  
evenimentului.  Interac ia  proton-antiproton  const  dinţ ă  
schimbul unui neutron virtual, aşa cum se vede în diagrama 
corespunz toare din dreaptă a.

În mod similar, procesul reprezentat în figura urm toare,ă  
în care prin coliziunea proton-antiproton sunt crea i patruţ  
pioni,  poate  fi  conceput  ca  un  proces  de  schimb  care 
implic  crearea şi anihilarea a trei particule virtuale  ă –  doi 
neutroni şi un proton.

Diagrama Feynman corespunz toare este prezentat  laă ă  
pagina 236*.

Exemplele demonstreaz  c  urmele l sate în camera cuă ă ă  
bule  dau  numai  o  imagine  aproximativ  a  interac iilor.ă ţ  
Procesele  reale  implic  fenomene  de  schimb  mult  maiă  
complexe. 

*  Urm toarele  diagrame  sunt  reprezent ri  schematice  şi  nuă ă  
înf işeaz  unghiurile corecte dintre liniile de univers ale particulelor.ăţ ă  
De  observat  c  protonul  ini ial  aflat  în  camera  cu bule  nu  apare  înă ţ  
fotografie, dar linia lui de univers, da, c ci el se deplaseaz  în timp.ă ă
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Situa ia se complic  indefinit dac  ne amintim cţ ă ă ă fiecare 
particul  implicat  în interac ie emite şi absoarbe în modă ă ţ  
continuu particule virtuale.

Un proton va emite şi va reabsorbí din când în când un 
pion  neutru,  iar  uneori  poşte  emite  o  particul  ttă +, 
transformându-se  într-un  neutron’care  va  reabsorbí  n+ 
dup  scurt timp, redevenind proton. Într-un asemenea caz,ă  
liniile  protonilor  din  diagrama  Feynman  trebuie  s  fieă  
înlocuite prin alte diagrame.

un antiproton (p) şi un proton aflat în camera cu cea .ţă

Diagrama Feynman corespunz toare procesului ilustrat.ă



Diagrame Feynman corespunz toare proceselor prin careă  
un proton emite şi reabsoarbe pioni virtuali.

În  cadrul  proceselor  virtuale  particula  ini ial  poateţ ă  
disp rea  complet  pentru  scurt  timp,  ca  în  diagramaă  
urm toare. Un pion negativ, pentru a da un alt exemplu,ă  
poate crea; im neutron (n) şi un antiproton (p) care apoi se 
anihileaz  reciproc pentru a restabili pionul ini ial.ă ţ

Este important de observat c  toate aceste procese seă  
supun legilor teoriei cuantice şi astfel reprezint , deci, maiă  
degrab  tendin e  sau  probabilit i  decât  procese  reale.ă ţ ăţ  
Orice  proton  exist  poten ial,  adic  exist  cu  o  anumită ţ ă ă ă 
probabilitate, sub forma unei perechi proton-rc0, sub forma 
unei  perechi  neutron-rc+  sau  sub multe  alte  forme. 
Exemplele de mai sus nu reprezint  decât cele mai simpleă  
procese  virtuale.  Atunci  când particulele  virtuale  creează 
alte  particule  virtuale,  generând  un  întreg  sistem  de 
interac ii  virtuale*, apar structuri  mult mai complicate.  Înţ  
cartea  sa  Lumea  Particulelor  Elementare,  Kenneth  Ford 
construieşte un exemplu de asemenea sistem ce implică 
crearea  şi  anihilarea  a  unsprezece  particule  virtuale; 
comentariul  s u „Diagrama înf işeaz  o succesiune de-aă ăţ ă  
dreptul  înfior toare,  dar  real ,  de  evenimente.  Fiecareă ă  
proton imit  ocazional acest dans al crea iei şi distrugerii.” ă ţ 1

Ford nu este singurul  fizician care a folosit  expresii  ca 
„dans  al  crea iei  şi  distrugerii”  şi  „dans  al  energiei”.ţ  
No iunile  de  ritm  şi  dans  apar  natural  în  mintea  oricuiţ  
încearc  s  îşi  imagineze  fluxul  de  energie  ce  str bateă ă ă  
structurile care formeaz  lumea particulelor.ă



*  Trebuie  men ionat  faptul  c  posibilit ile  nu  suntţ ă ăţ  
complet  arbitrare,  c ci  legile  generale,  ce  urmeaz  a  fiă ă  
discutate în urm torul capitol, impun anumite restric ii.ă ţ

Crearea unei perechi virtuale neutron-anti- proton.

O re ea de interac ii virtuale (Ford, op. Cât).ţ ţ

Fizica modern  a demonstrat c  mişcarea şi ritmul suntă ă  
propriet i  esen iale  ale  materiei,  c  materia,  indiferentăţ ţ ă  
dac  este  vorba  de  cea  de  pe  P mânt  sau  din  spa iulă ă ţ  
cosmic, particip  la un neîntrerupt dans cosmic.ă

Filosofii  mistici din Orient au o viziune dinamic  asupraă  
Universului  similar  concep iei  datorate teoriilor  ştiin ificeă ţ ţ  
moderne şi, în consecin , nu surprinde deloc faptul c  auţă ă  
folosit  şi  ei  metafora  dansului  pentru  a  exprima  intui iaţ  
naturii.  O  frumoas  exemplificare  a  imaginii  ritmului  şiă  
dansului  este  dat  de  Alexandra  David-Neel  în  cartea  eiă  
C l torie  în  Tibet,  în  care  povesteşte  întâlnirea  cu  ună ă  
c lug r lama care s-a numit pe sine „maestru al sunetului”ă ă  
şi i-a prezentat concep ia sa asupra materiei, astfel:ţ

Toate lucrurile sunt agreg ri de atomi care danseaz  şiă ă  
ale  c ror  mişc ri  emit  sunete.  Când  ritmul  dansului  seă ă  
schimb ,  se  schimb  şi  sunetul  emis… Fiecare  atom  îşiă ă  



cânt  f r  încetare cântecul, iar sunetul creeaz  în fiecareă ă ă ă  
moment forme dense şi subtile.2

Similitudinea dintre cele dou  concep ii devine înc  maiă ţ ă  
pregnant  dac  ne  amintim  c  sunetul  este  o  undă ă ă ă 
caracterizat  de o anumit  frecven  ce se modific  odată ă ţă ă ă 
cu  tonalitatea  şi  c  particula,  echivalentul  modern  ală  
no iunii de atom, este o und  cu frecven e propor ional  cuţ ă ţ ţ ă  
energia  respectivului  atom.  Conform  teoriei  câmpului, 
fiecare  particul  „îşi  cânt  f r  încetare  cântecul”ă ă ă ă  
producând structuri  ritmice de energie (particule virtuale) 
în „forme dense şi subtile”.

Metafora dansului cosmic şi-a g sit cea mai frumoas  şiă ă  
mai  profund  expresie  în  imaginea  hinduist  a  zeuluiă ă  
dansator  Shiva.  Într-una  din  numeroasele  sale  încarn ri,ă  
Shiva, unul din cei mai vechi şi mai populari zei ai Indiei, 
apare ca Rege al Dansatorilor. Conform credin ei hinduiste,ţ  
via a este numai o parte a unui proces ritmic de creare şiţ  
distrugere,  de  moarte  şi  renaştere,  iar  dansul  lui  Shiva 
simbolizeaz  acest  ritm  etern  via -moarte  care  seă ţă  
deruleaz  ciclic. Aşa cum spune Ananda Coomaraswamy, ă

În noaptea lui Brahman Natura este inert ; dansul ei nuă  
începe pân  ce Shiva nu porunceşte. El se trezeşte din ală  
s u extaz şi, dansând, transmite materiei inerte valuri deă  
sunete spre a o trezi; şi, iat !, materia îns şi se unduieşteă ă  
ca o aur  în jurul creştetului S u. Prin jocul S u, El sus ineă ă ă ţ  
varietatea  fenomenelor.  Iar  la  sfârşitul  timpului,  încă  
dansând,  El  ucide  prin  foc  toate  numele  şi  formele 
d ruindu-le odihna. Aceasta nu-i doar poezie, ci şi ştiină .ţă 3

Dansul lui Shiva nu simbolizeaz  numai ciclurile cosmiceă  
de crea ie şi distrugere, ci şi ritmul zilnic al naşterii şi mor iiţ ţ  
pe care mistica indian  îl consider  fundamentul existen ei.ă ă ţ  
În acelaşi timp, Shiva ne reaminteşte c  formele sunt mayaă  
–  iluzorii  şi  mereu  schimb toare  –  pe  m sur  că ă ă e  le 
genereaz  şi  le  dizolv  în  neîncetata  unduire  a  dansuluiă ă  
s u. Aşa cum a spus şi Heinrich Zimmer:ă

Gesturile sale, s lbatice şi pline de gra ie, precipit  iluziaă ţ ă  
cosmic ;  bra ele  şi  picioarele  sale  în  unduire,  leg nareaă ţ ă  



torsului  s u,  creeaz  şi  distrug  f r  încetare  Universul,ă ă ă ă  
men inând  balan a  via -moarte,  anihilând  ceea  ce  auţ ţ ţă  
generat.4

Artiştii  indieni  din  secolul  al  X-lea  şi  al  Xll-lea  au 
reprezentat dansul  cosmic al  lui  Shiva prin  monumentale 
sculpturi în bronz ale dansatorului cu patru bra e, ale c ruiţ ă  
gesturi  perfect  cump nite  şi  totuşi  extrem  de  dinamiceă  
exprim  ritmul  şi  unitatea  Vie ii.  Detaliile  acestor  figuriă ţ  
exprim  alegoric  variatele  semnifica ii  ale  acestui  dans.ă ţ  
Bra ul  drept  ridicat  al  zeului  ine  o tob  ce simbolizeazţ ţ ă ă 
sunetul  primordial  al  crea iei,  bra ul  stâng,  o  flac r  –ţ ţ ă ă  
simbolul  distrugerii.  Echilibrul  celor  dou  bra e reprezintă ţ ă 
echilibrul  crea iei  şi  al  distrugerii,  accentuat  de  expresiaţ  
calm  şi  detaşat  întip rit  pe  chipul  zeului;  prin  acestă ă ă ă  
echilibru  se  dizolv  şi  se  transcende  polaritatea  crea ie-ă ţ
distrugere. Cel lalt  bra  drept face semnul „ă ţ nu te teme”, 
simbol al protec iei şi p cii, în timp ce al doilea bra  stângţ ă ţ  
arat  în jos, spre piciorul  stâng ridicat,  care simbolizează ă 
eliberarea de imperiul maya. Zeul danseaz  pe trupul unuiă  
demon,  simbolul  ignoran ei  omeneşti  care  trebuieţ  
înl turat  spre a se atinge eliberarea.ă ă

Dansul lui Shiva este – aşa cum spune Coomaraswamy – 
„cea mai  clar  imagine a actului  divin  cu care se poateă  
mândri o religie sau o art .ă ”5 Cum zeul este personificarea 
lui  Brahman,  actul  s u  este  expresia  nenum rateloră ă  
manifest ri  ale  lui  Brahman  în  lume.  Dansul  lui  Shivaă  
simbolizeaz  dinamica întregului Univers, nesfârşitul flux deă  
energie care ia o infinitate de forme ce se topesc una în 
alta.

Fizica  modern  a  demonstrat  c  ritmul  crea iei  şi  ală ă ţ  
distrugerii  nu  se  manifest  doar  în  succesiuneaă  
anotimpurilor,  în  naşterea  şi  moartea  lumii  vii,  ci  şi  la 
nivelul  materiei  anorganice.  Conform  teoriei  cuantice  a 
câmpului, toate interac iile dintre constituen ii materiei seţ ţ  
produc prin emisia şi absorb ia unor particule virtuale. Maiţ  
mult decât atât, dansul crea iei şi al anihil rii st  la origineaţ ă ă  
existen ei,  de  vreme  ce  particulele  materiale  „auto-ţ
interac ioneaz ” emi ând şi reabsorbind particule virtuale.ţ ă ţ  



Fizica  modern  a  demonstrat,  astfel,  c  fiecare  particulă ă ă 
particip  nu doar la dansul energiei, ci este chiar ea îns şiă ă  
un  dans  al  energiei;  un  proces  pulsatoriu  al  cre rii  şiă  
distrugerii.

Schemele acestui dans reprezint  un aspect esen ial ală ţ  
naturii  particulei  şi  determin  multe  dintre  propriet ileă ăţ  
acesteia.  De  exemplu,  energia  implicat  în  emisia  şiă  
absorb ia  particulelor  virtuale  este  echivalent  cu  unţ ă  
cuantum  al  masei  ce  contribuie  la  masa  particulei  care 
auto- interac ioneaz . Particulele diferite dezvolt  în dansulţ ă ă  
lor diferite structuri; acestea presupun cantit i diferite deăţ  
energie  şi,  de  aceea,  particulele  respective  au  mase 
diferite, în sfârşit, particulele virtuale reprezint  o categorieă  
esen ial  a  interac iilor  dintre  particule  şi  a  propriet ilorţ ă ţ ăţ  
lor;  dar nu numai atât –  pe ele le creeaz  şi  le  distrugeă  
vidul,  lat  c  nu  numai  materia,  ci  şi  vidul  particip  laă ă ă  
dansul cosmic, creând şi distrugând f r  încetară ă e structuri e
nergetice.

Aşadar,  pentru fizicianul  modern,  dansul  lui  Shiva este 
dansul  materiei  subatomice.  Ca  şi  în  mitologia  hindus ,ă  
este un dans neîntrerupt al cre rii  şi al distrugerii în careă  
este implicat întregul cosmos, esen a întregii existen e. Cuţ ţ  
sute de ani  în urm  artiştii  indieni  au modelat dansul luiă  
Shiva în bronz. În vremurile noastre, fizicienii  utilizeaz  oă  
tehnologie avansat  spre a dezv lui acelaşi dans cosmic.ă ă  
Fotografiile  luate în camera cu bule – m rturie a ritmuluiă  
nesfârşit  al  crea iei  şi  distrugerii  în  Univers  –  reprezintţ ă 
imagini ale dansului lui Shiva egale în frumuse e şi bog ieţ ăţ  
de sensuri cu acelea ale artiştilor indieni. Astfel, metafora 
dansului  cosmic uneşte mitologia,  arta religioas  şi  fizicaă  
modern .  Este,  într-adev r,  aşa  cum  spuneaă ă  
Coomaraswamy, „poezie, dar nu mai pu in ştiin .”ţ ţă

simetria de quark, un nou koan?
Lumea  subatomic  este  o  lume  a  ritmului,  mişc rii  şiă ă  

permanentei transform ri. Şi totuşi, departe de arbitrar şiă  
haotic,  ea  îşi  urmeaz  cursul  dup  scheme clare  şi  bineă ă  



definite. Un prim argument în acest sens: toate particulele 
de un anumit tip sunt complet identice; au exact aceeaşi 
mas , sarcin  electric  şi alte câteva propriet i  identice.ă ă ă ăţ  
Mai mult, toate particulele înc rcate poart  sarcini electriceă ă  
egale (şi, uneori, de semn opus) cu aceea a electronului, 
sau de dou  ori mai mari. Aceeaşi observa ie este valabilă ţ ă 
şi pentru alte m rimi ce reprezint  atribute ale particulelor;ă ă  
faptul  c  acestea nu iau  valori  arbitrare,  ci  numai  valoriă  
dintr- o gam  limitat , ne permite s  grup m particulele înă ă ă ă  
câteva  „familii”  distincte.  Astfel,  ajungem  s  ne  punemă  
întrebarea: cum apar aceste structuri bine definite în lumea 
dinamic  şi schimb toare a particulelor?ă ă

Apari ia  entit ilor  definite  în  structura  materiei  nuţ ăţ  
constituie un fenomen nou; el a fost observat deja la nivelul 
atomilor. Ca şi particulele subatomice, atomii de un anumit 
tip sunt perfect identici şi aceasta a f cut ca diferitele tipuriă  
de atomi, adic  elementele chimice, s  poat  fi clasifica i înă ă ă ţ  
tabelul  periodic  al  elementelor  pe  grupe.  Aceasta" 
clasificare  este  ast zi  bine  în eleas ;  ea  se  bazeaz  peă ţ ă ă  
num rul  de  protoni  şi  neutroni  prezen i  în  nuclee  şi  peă ţ  
distribu ia  electronilor  pe  orbite  sferice  sau  „straturi",  înţ  
jurul nucleelor. Aşa cum am mai ar tat, natura ondulatorieă  
a  electronilor  este  r spunz toare  de  restrângerea  razeiă ă  
orbitei electronice şi a rota iei unui electron pe o anumitţ ă 
orbit , la un set de valori definite corespunz tor vibra iiloră ă ţ  
specifice ale undelor electronice. În consecin , în atomi iauţă  
naştere  structuri  caracterizate  printr-un  set  de  „numere 
cuantice"  care  reflect  modurile  de  vibra ie  ale  undeloră ţ  
electronice pe orbitele  atomice. Aceste vibra ii  determinţ ă 
„st rile cuantice" ale unui atom şi atest  faptul c  doi atomiă ă ă  
afla i  amândoi  în  „starea  fundamental "  sau  în  aceeaşiţ ă  
„stare excitat " vor fi complet identici.ă

Structurile lumii particulelor prezint  multe asem n ri cuă ă ă  
acelea ale lumii atomilor, lat , de exemplu, cele mai multeă  
particule  se rotesc  în  jurul  axei  proprii  ca  nişte  sfârleze. 
Rota iile  lor  sunt caracterizate prin m rimi fizice care iauţ ă  
valori bine definite, neputând fi decât multipli întregi ai unei 
anume entit i. Astfel, barionii nu pot avea decât spin 1/2,ăţ  



3/2, 5/2 etc., în timp ce mezonii au spin 0, 1, 2 etc. Aceasta 
aminteşte  foarte  clar  de  rota iile  electronilor  pe  orbiteleţ  
atomice,  rota ii  descrise de m rimi  care iau numai valoriţ ă  
întregi.

Analogia cu structurile atomice este accentuat  de faptulă  
c  toate particulele supuse interac iilor tari, adic  hadronii,ă ţ ă  
par  s  se  clasifice  în  grupe  ale  c ror  membri  prezintă ă ă 
propriet i  identice,  cu excep ia masei  şi  a spinului.  Aceiăţ ţ  
membri care au masele cele mai mari sunt particulele cu 
via  extrem  de  scurt ,  aşa-numitele  particule  „deţă ă  
rezonan ”,  puse  în  eviden  în  num r  mare,  în  ultimulţă ţă ă  
deceniu. Masele şi spinii particulelor de rezonan  cresc înţă  
grup  dup  o regul  precis , astfel încât grupa respectivă ă ă ă ă 
r mâne  deschis  şi  pare  a  se  extinde  la  infinit.  Acesteă ă  
regularit i  sugereaz  o  analogie  cu  st rile  excitate  aleăţ ă ă  
atomilor,  fapt  care  i-a  determinat  pe  fizicieni  s  nuă  
considere  hadronii  grei  drept  particule  diferite,  ci  mai 
degrab  st ri  excitate  ale  hadronilor  uşori.  Ca  şi  atomii,ă ă  
hadronii  pot  exista  în  st ri  excitate  cu  via  extrem  deă ţă  
scurt ,  rota ie rapid  (valoare mare a spinului) şi energieă ţ ă  
(sau mas ) mare.ă

Similitudinea  dintre  st rile  cuantice  ale  atomilor  şiă  
hadronilor  sugereaz  faptul  c  şi  hadronii  sunt  entit iă ă ăţ  
compuse, cu structur  intern , care admit „st ri excitate”,ă ă ă  
deci  sunt  capabili  s  absoarb  energie  pentru  a  formaă ă  
structuri variate. La ora actual  nu în elegem, totuşi, cumă ţ  
sunt  formate  aceste  structuri.  În  fizica  atomic  ele  seă  
explic  în  termenii  propriet ilor  şi  ai  interac iilor  dintreă ăţ ţ  
constituen ii atomici (protonii, neutronii şi electronii), dar înţ  
fizica  particulelor  o  asemenea  explica ii  nu  este  încţ ă 
posibil .  Entit ile  descoperite în domeniul  particulelor auă ăţ  
fost studiate şi clasificate empiric; propriet ile lor nu potăţ  
înc  s  fie  stabilite  pe  baza  structurii  lor.  Dificultateaă ă  
esen ial  cu care se confrunt  fizicianul const  în aceea cţ ă ă ă ă 
în domeniul particulelor subatomice nu se mai poate opera 
cu no iunea clasic  de „obiect”  compus,  de corp alc tuitţ ă ă  
dintr-un  set  de  „p r i  elementare”.  Singura  cale  de  aă ţ  
descoperi „constituen ii” acestor particule este aceea de aţ  



le sparge, antrenându-le în procese de ciocnire la energii 
înalte. Dar fragmentele rezultate în urma acestor procese 
nu sunt niciodat  „buc i mai mici” ale particulelor ini iale.ă ăţ ţ  
Doi protoni pot genera o întreag  varietate de fragmenteă  
care se ciocnesc cu viteze mari, dar niciodat  nu se vor g siă ă  
„frac iuni de proton” printre ele. Fragmentele acestea vor fiţ  
întotdeauna hadroni întregi, forma i din energia cinetic  şiţ ă  
masa implicat  în ciocnirea protonilor. Descompunerea uneiă  
particule în „p r ile constituente” este, astfel, departe de aă ţ  
fi  un  fenomen  definit,  c ci  depinde  de  nivelul  energieiă  
implicate în procesul de ciocnire. Este vorba aici despre o 
problem  esen ial  relativist ,  c ci  structurile  energeticeă ţ ă ă  
dinamice se dizolv  şi se formeaz  din nou, iar concepteleă ă  
strict statice de obiect compus şi p r i constituente nu maiă ţ  
pot fi aplicate. „Structura” unei particule subatomice poate 
fi  în eleas  numai  într-un  sens  dinamic,  în  termeniiţ ă  
proceselor şi interac iilor.ţ

Modul în care se fragmenteaz  particulele în proceseleă  
de  coliziune  este  determinat  de  anumite  legi;  cum 
fragmentele rezultate sunt particule de acelaşi tip cu cele 
ini iale,  respectivele  legi  pot  fi  utilizate  pentru  a  descrieţ  
regularit ile  observate  în  lumea particulelor.  În  anii  ’60,ăţ  
când au fost descoperite cele mai multe particule şi au fost 
clasificate în „familii”,  dup  cum era de aşteptat, cei maiă  
mul i fizicieni şi-au concentrat eforturile în direc ia stabiliriiţ ţ  
regularit ilor,  mai  mult  decât  în  direc ia  abord riiăţ ţ ă  
problemei dificile a descoperirii cauzelor dinamice care duc 
la  formarea  particulelor.  Şi  cercet rile  lor  au  fostă  
încununate de succes.

No iunea de simetrie a jucat un rol important în cadrulţ  
acestor  cercet ri.  Generalizarea  şi  abstractizareaă  
conceptului de simetrie au permis fizicienilor s  dezvolte ună  
instrument  puternic  care  s-a  dovedit  foarte  util  în 
clasificarea  particulelor.  Simetria  este  asociat  înă  
experien a zilnic  reflexiei  în  oglind ;  se spune despre oţ ă ă  
figur  c  este simetric , dac  trasând o linie care împarteă ă ă ă  
figura în dou  jum t i, se constat  c  fiecare este exactă ă ăţ ă ă  
imaginea în oglind  a celeilalte. Exist  figuri (ca diagramaă ă  



al turat ) din simbolistica budist  care admit mai multe liniiă ă ă  
de simetrie, deci au un grad de simetrie mai înalt.

Reflexia  nu  este,  totuşi,  singura  opera ie  asociat  cuţ ă  
simetria. Se mai spune despre o figur  c  este simetric  şiă ă ă  
dac  arat  la fel dup  ce a fost rotit  cu un anumit unghi.ă ă ă ă  
Forma  diagramei  chineze  yin-yang  din  figura  urm toareă  
prezint  acest tip de simetrie de rota ie.ă ţ

În fizica particulelor, simetria nu este asociat  numai cuă  
reflexia şi rota ia, ci şi cu multe alte opera ii realizate atâtţ ţ  
în  spa iul  (şi  timpul)  comun,  cât  şi  în  spa ii  matematiceţ ţ  
abstracte.  Ele  se  aplic  particulelor  sau  grupurilor  deă  
particule şi întrucât propriet ile acestora sunt inseparabilăţ  
legate  de  interac iile  dintre  ele,  rela iile  de  simetrie  seţ ţ  
aplic  şi interac iilor, adică ţ ă proceselor în care sunt implicate 
particule.

 Motivul care face ca opera iile de simetrie s  fie atât deţ ă  
utile  const  în  aceea  c  ele  sunt  legate  de  „legile  deă ă  
conservare”. Orice proces care are loc în lumea particulelor 
şi  prezint  un  grad  de  simetrie  implic  neap rată ă ă  
„conservarea”  unei  m rimi;  adic  exist  o  m rime  careă ă ă ă  
r mâne constant  pe durata procesului. Aceste m rimi suntă ă ă  
elemente  constante  în  lumea  complex  a  materieiă  
subatomice  şi,  astfel,  se  dovedesc  ideale  în  descrierea 
interac iilor. Unele m rimi se conserv  în toate interac iile,ţ ă ă ţ  
altele doar în anumite interac ii astfel încât fiecare procesţ  
este asociat cu un set de m rimi care se conserv .ă ă



Aşadar,  simetria  la  nivelul  propriet ilor  particulelor  seăţ  
traduce prin  legi  de  conservare  a  unor  m rimi  în  cadrulă  
proceselor  de  interac ie.  Fizicienii  opereaz  cu  ambeleţ ă  
concepte, referindu-se când la simetria unui proces, când la 
legea de conservare corespunz toare, dup  cum este maiă ă  
convenabil în cazul particulelor respective.

Exist  patru  legi  de  conservare  valabile  pentru  toateă  
procesele,  trei  dintre  ele  legate  de  opera ii  de  simetrieţ  
simple în spa iul şi timpul comun. Toate interac iile dintreţ ţ  
particule sunt simetrice în raport cu pozi ia lor în spa iu –ţ ţ  
ceea  ce  înseamn  c  ele  arat  la  fel  indiferent  dac  seă ă ă ă  
petrec  la  Londra  sau  la  New  York.  Sunt,  de  asemenea, 
simetrice în raport cu pozi ia lor în timp, ceea ce înseamnţ ă 
o  se  vor  desf şura  la  fel  lunea  ca  şi  miercurea.  Primaă ă  
dintra  legile  de  simetrie  amintite  aici  este  legat  deă  
conservarea  impulsului,  cea  de-a  doua  fiind  legea  de 
conservare a energiei. Aceasta înseamn  c  impulsul totală ă  
al  particulelor  implicate  în  interac ie  şi  energia  totalţ ă 
(incluzând masa), vor fi aceleaşi înainte şi dup  interac ie.ă ţ  
A treia simetrie este legat  de orientarea în spa iu. Într-ună ţ  
proces de ciocnire nu conteaz  dac  particulele se apropieă ă  
unele de altele pe direc ia nord- sud sau est-vest.ţ

 În  consecin ,  momentul  cinetic  total  de rota ie  (careţă ţ  
include  spinii  particulelor)  se  conserv  întotdeauna.  Înă  
sfârşit,  ultima  lege  de  conservare  se  refer  la  sarcinaă  
electric .  Este  legat  de  o  opera ie  de  simetrie  maiă ă ţ  
complicat ,  dar  este  foarte  simpl  ca  formulare:  sarcinaă ă  
electric  total  a particulelor implicate în interac ie r mâneă ă ţ ă  
constant .ă

Exist  mai  multe  legi  de  conservare  corespunz toareă ă  
opera iilor  de  simetrie  ce  se  desf şoar  în  spa iiţ ă ă ţ  
matematice  abstracte  ca  aceea  legat  de  conservareaă  



sarcinii.  Unele  din ele,  atât cât ştim ast zi,  sunt  valabileă  
pentru  toate  interac iile,  altele  doar  pentru  anumiteţ  
interac ii (pentru interac iile tari şi electromagnetice, dar nuţ ţ  
şi pentru cele slabe). M rimile care se conserv  sunt priviteă ă  
ca  nişte  „sarcini  abstracte”.  Deoarece  iau  întotdeauna 
valori întregi (±1, ±2 etc.) sau „semiîntregi” (±1/2, ±3/2, 
±5/2 etc.), sunt numite numere cuantice, prin anologie cu 
numerele cuantice din fizica atomic . În concluzie, fiecareă  
particul  se  caracterizeaz  printr-un  set  de  numereă ă  
cuantice  care,  pe  lâng  mas ,  definesc  completă ă  
propriet ile particulelor.ăţ

Hadronii,  de  exemplu,  sunt  caracteriza i  de  anumiteţ  
valori  ale  „izospinului”  şi  „hipersarcinii”,  dou  numereă  
cuantice care se conserv  în interac iile tari. Dac  cei optă ţ ă  
mezoni trecu i în tabelul din figura anterioar  sunt aranja iţ ă ţ  
dup  valorile celor dou  numere cuantice, ei se vor dispuneă ă  
dup  o  schem  hexagonal  cunoscut  sub  numele  deă ă ă ă  
„octetul  mezonilor”.  Acest  aranjament  prezint  un  mareă  
grad de simetrie; de exemplu, particulele şi antiparticulele 
ocup  pozi ii  opuse în hexagon – cele dou  particule dină ţ ă  
centru  fiind  propriile  lor  antiparticule.  Cei  mai  uşori  opt 
barioni formeaz  exact aceeaşi diagram , numit  „octetulă ă ă  
barionilor”.  De aceast  dat ,  îns , antiparticulele nu suntă ă ă  
con inute în octet, ci formeaz  un „anti-octet” identic (veziţ ă  
figura  urm toare,  a).  Barionul  r mas  în  tabel,  omega,ă ă  
apar ine  unei  scheme  diferite,  numite  „decupletulţ  
barionilor”  (vezi  figura  urm toare,  b),  împreun  cu  nouă ă ă 
particule de rezonan . Toate particulele care apar in uneiţă ţ  
diagrame de simetrie date au numere cuantice identice, în 
afara  izospinului  şi  a  hiper-  sarcinii  care,  de  altfel,  le  şi 
indic  pozi iile în schema din figur .ă ţ ă

De exemplu, to i mezonii din octet au spinul zero (nu seţ  
rotesc  deloc  în  jurul  axei  proprii);  barionii  din  octet  au 
spinul 1/2, iar cei din decuplet, 3/2.

Numerele  cuantice  permit  ordonarea  particulelor  în 
familii  care  formeaz  elegante  structuri  simetrice,  ’ă  
stabilirea locurilor ocupate de fiecare particul  în schema şiă  
clasificarea  diferitelor  interac ii  f cându-se  în  func ie  deţ ă ţ  



legile  de  conservare  pe  care  le  respect .  Se  dovedeşte,ă  
astfel, utilitatea celor dou  concepte corelate – simetria şiă  
conservarea  –  în  exprimarea  regularit ilor  specificeăţ  
domeniului particulelor.

Surprinz tor  este  faptul  c  aceste  regularit i  pot  fiă ă ăţ  
reprezentate  într-un  mod  extrem  de  simplu  dac  seă  
presupune c  hadronii sunt constitui i  dintr-un num r mică ţ ă  
de  entit i  elementare  care  pân  acum  s-au  sustrasăţ ă  
observa iei. Când le-a postulat existen a, Mţ ţ urray Gell-Mann 
le-a dat numele bizar de „quark-uri”, pornind de la câteva 
cuvinte  din  nuvela  lui  James  Joyce  Veghea  lui  Finnegan, 
„Trei quark-uri pentru Muster Mark”. Gell-Mann a reuşit să 
explice un mare num r de structuri  hadronice,  cum suntă  
octe ii  şi  decuple ii  prezenta i  mai  sus,  asociind  numereţ ţ ţ  
cuantice  celor  trei  quark-uri  şi  trei  antiquark-uri  şi  apoi 
plasând aceste blocuri de construc ie în variate combina iiţ ţ  
pentru a forma barioni şi mezoni ale c ror numere cuanticeă  
se ob in apoi prin simpla însumare a numerelor cuantice aleţ  
quark-urilor constituente. Din aceast  perspectiv  se poateă ă  
spune  c  barionii  sunt  „compuşi  din”  trei  quark-uri,ă  
antiparticulele  lor  din  antiquark-urile  corespunz toare,  iară  
mezonii dintr-un quark şi un antiquark.

Simplitatea şi eficien a modelului sunt frapante, dar dinţ  
momentul în care quark-urile sunt considerate constituen iţ  
fizici, reali, ai hadronilor apar mari dificult i. Pân  acum nuăţ ă  
s-a reuşit spargerea hadronilor în quark-urile constituente, 
în ciuda bombard rii lor cu particule accelerate la cele maiă  
mari  energii  posibile,  ceea ce arat  c  între quark-uri  seă ă  
exercit  for e  extrem de puternice.  Dup  cum în elegemă ţ ă ţ  
ast zi  particulele  şi  interac iile  dintre  ele,  aceste  for eă ţ ţ  
implic  existen a altor particule şi deci quark-urile ar trebuiă ţ  
s  prezinte o structur , ca toate celelalte particule supuseă ă  
interac iilor  tari.  Dar,  conform modelului  despre care  amţ  
vorbit,  quark-urile  nu  au  structur ,  sunt  entit iă ăţ  
punctiforme.  Datorit  acestei  dificult i  de principiu  nu aă ăţ  
fost posibil pân  acum s  se formeze un model al quark-ă ă
urilor care s  explice simetria şi for ele de leg tur .ă ţ ă ă



În  ceea  ce  priveşte  latura  experimental ,  jn  ultimulă  
deceniu quark-urile au fost „vânate” cu înfrigurare dar până 
acum, f r  succes. Dac  ar exista într-adev r quark-uri deă ă ă ă  
sine  st t toare,  ar  trebui  s  poat  fi  remarcate,  c ciă ă ă ă ă  
conform  modelului  Gell-Mann,  ar  prezenta  propriet iăţ  
stranii, cum ar fi sarcina electric  egal  cu 1/3 şi respectivă ă  
2/3 din sarcina electronului, sarcini care nu au fost puse în 
eviden  nic ieri în lumea particulelor. Pân  acum, în ciudaţă ă ă  
c ut rilor intense,ă ă  nu au fost observate particule cu aseme
nea  propriet i.  Eşecul  repetat  în  ceea  ce  priveşteăţ  
detectarea  lor,  ad ugat  contradic iilor  teoretice  serioase,ă ţ  
pune sub un mare semn de întrebare existen a quark-urilor.ţ

În schimb, în ceea ce priveşte explicarea regularit ilorăţ  
pe care le eviden iaz  lumea particulelor,  modelul quark-ţ ă
urilor  continu  s  fie  un  succes,  chiar  dac  nu mai  esteă ă ă  
folosit  în  forma sa  simpl ,  originar .  În  modelul  lui  Gell-ă ă
Mann to i  hadronii  puteau  fi  constitui i  din  trei  tipuri  deţ ţ  
quark-uri  şi  din  antiquark-rile  corespunz toare;  dar  înă  
acelaşi timp, a fost necesar s  se postuleze existen a altoră ţ  
quark-uri  pentru  a  explica  marea  varietate  de  structuri 
hadronice. Primele trei quark-uri au fost notate arbitrar cu 
u,  d şi s pentru  up  („sus”),  down  („jos”)  şi  strânge 
(„straniu”).  O prim  extindere  a  modelului  prin  aplicareaă  
ipotezei  de  quark  întregului  sistem  de  date  pe  care  le 
de inem  despre  particule,  a  ap rut  ca  o  consecin  aţ ă ţă  
cerin ei  ca  fiecare  quark  s  apar  în  trei  variante  sauţ ă ă  
„culori” diferite. Desigur c  termenul „culoare” este utilizată  
aici în mod cu totul arbitrar şi nu are nimic de-a face cu 
no iunea  de  culoare.  Conform  modelului  quark-urilorţ  
colorate, barionii con in trei quark-uri de diferite culori, înţ  
timp  ce  mezonii  sunt  compuşi  dintr-un  quark  şi  un 
antiquark de aceeaşi culoare.

Introducerea  propriet ii  de  culoare  a  crescut  num rulăţ ă  
total  de  quark-uri  la  nou  şi  recent  a  fost  postulată ă 
existen a unui alt quark care apare în trei culori. Fizicienii,ţ  
cu  obişnuita  lor  predilec ie  pentru  denumiri  bizare,  l-auţ  
numit  c,  de  la  charm („farmec”).  Astfel,  s-a  ajuns  la  un 
num r  de  dou sprezece  quark-uri  –  patru  tipuri,  fiecareă ă  



ap rând în câte trei variante cromatice. Pentru a distingeă  
tipurile de quark-uri de variantele de culoare, s-a introdus 
termenul de „arom ” şi ast zi se vorbeşte despre quark-uriă ă  
de diferite arome şi culori.

Marele num r de regularit i ce pot fi descrise pe bazaă ăţ  
modelului acestor dou sprezece quark-uri este de-a dreptulă  
impresionant*. 

*  Vezi  Postfa a  pentru  discu ia  detaliat  a  celor  mai  recenteţ ţ ă  
dezvolt ri ale modelului quark-urilor.ă

Nu exist  nicio îndoial  c  hadroniiă ă ă  prezint  „simetrii deă  
quark”  şi  chiar  dac  nivelul  actual  de  în elegere  aă ţ  
particulelor  şi  a  interac iilor  dintre  ele  exclude  existen aţ ţ  
fizic  a quark-urilor, hadronii se comport  adesea de parcă ă ă 
ar  fi  compuşi  din  constituen i  elementari,  punctiformi.  Înţ  
jurul modelului quark-urilor s-a creat o situa ie paradoxalţ ă 
care aminteşte de începuturile fizicii atomloe, când situa iiţ  
nu  mai  pu in  contradictorii  i-au  condus  pe  fizicieni  laţ  
revolu ionarea  concep iei  lor  despre  atomi,  Paradoxulţ ţ  
quark-urilor  are  toate  tr s turile  unui  nou  koă ă an  care  ar 
putea conduce la o nou  r sturnare a concep iilor privindă ă ţ  
domeniul particulelor subatomice. De fapt, r sturnarea deă  
care am amintit nici nu este departe, dup  oum vom vedeaă  
în  capitolele  urm toare.  Câ iva  fizicieni  sunt  pă ţ e cale  să 
rezolve koan-ul quark-urilor şi astfel, s  lanseze ă idei cu totul 
noi despre natura realit ii fizice.ăţ

Descoperirea structurilor simetrice în lumea particulelor 
i-a determinat pe mul i fizicieni s  cread  c  aceşti structuriţ ă ă ă  
reflect  legile fundamentale ale naturii. În ultimii 15 ani s-ă
au f cut eforturi  considerabile în direc ia g sirii  „simetrieiă ţ ă  
fundamentale” ultime despre care se presupune ol ar reuni 
sub  inciden a  sa  toate  particulele  cunoscute  şi  astfel  arţ  
„explica” structura materiei. Acest scop reflect  o atitudineă  
filosofic  moştenit  de  la  grecii  antici  şi  cultivat  de-aă ă ă  
lungul multor secole. Simetria, al turi de geometrie, a jucată  
un  rol  important  în  ştiin a,  filosofia  şi  arta  greac ,  fiindţ ă  
identificat  cu frumuse ea, armonia şi perfec iunea. Astfel,ă ţ ţ  
pitagoricienll  considerau c  structura  simetric  reprezintă ă ă 



esen a  tuturor  lucrurilor;  Platon  credea  c  atomii  celorţ ă  
patru elemente au format corpurile  solide regulate şi  cei 
mai mul i astronomi greci credeau c  toate corpurile cereştiţ ă  
se  deplaseaz  pă e orbite  circulare,  deoarece  cercul  este 
figura geometric  cu simetria cea mai înalt .ă ă

Atitudinea  fa  de  conceptul  de  simetrie  caracteristiciţă  
filosofiei  orientale  se  afl  în  contrast  izbitor  cu  aceea  ă a 
grecilor  din  antichitate.  În  tradi iile  mistice  din  Extremii!ţ  
Orient  apar  adesea  figuri  simetrice  care  slujesc  dmpl 
simboluri  sau  suport  al  medita iei,  dar  conceptul  deţ  
simetrie pare s  nu joace un rol prea important în filosofiaă  
lor.  Se  consider  c  acest concept, ca şi, geometria, esteă ă  
mai mult o construc ie a mentalului decât o proprietate aţ  
naturii  şi,  de  aceea,  nu  are  importan  fundamental .  Înţă ă  
consecin ,  în  multe  din  formele  artei  se  manifestţă ă 
predilec ie  spre asimetrie  şi  se  evit  formele  geometriceţ ă  
regulate. Picturile chineze şi japoneze inspirate de filosofía 
Zen, executate adesea în stilul numit „al unui singur col ”,ţ  
ca şi aranjarea neregulat  a lespezilor de piatr  în gră ă ădinile 
japoneze sunt dovezi ale acestui aspect al culturii Extremul
ui Orient.

S-ar p rea c  goana dup  simetrii fundamentale în fizicaă ă ă  
particulelor este o reminiscen  a moştenirii elene, într- unţă  
anume fel inconsisten a cu concep ia despre lume datoratţ ţ ă 
ştiin ei  moderne.  Accentuarea  simetriei  nu  reprezint ,ţ ă  
totuşi, singura caracteristic  a fizicii particulelor. În contrastă  
cu abordarea „static ” a simetriei, şcoala care porneşte deă  
la un punct de vedere „dinamic” în cercetarea realit ii nuăţ  
consider  c  particulele  sunt  elemente  fundamentale  aleă ă  
naturii,  ci  îşi  propune  s  le  în eleag  din  perspectivaă ţ ă  
dinamicii şi a interac iei prezente la nivelul lumii atomice.ţ  
Ultimele  dou  capitole  ale  acestei  c r i  vor  prezentaă ă ţ  
concep ia  total  diferit  despre  simetrie  şi  despre  legileţ ă  
naturii pe care a elaborat-o aceast  şcoal , descris  până ă ă ă 
acum şi se afl  în acord perfect cu filosofía oriental .ă ă

structuri ale schimb riiă



Explicarea în termenii unui model dinamic a rela iilor deţ  
simetrie  care  se  manifest  în  lumea  particulelor,  adică ă 
descrierea  interac iilor  dintre  ele,  constituie  una  dinţ  
sarcinile cele mai importante pentru fizica de azi  în ultimă 
instan , problema se reduce la tratarea lor simultan  dintr-ţă ă
o  perspectiv  dubl ,  cuantic  şi  relativist .  Se  pare  că ă ă ă ă 
structurile  de  particule  reflect  „natura  cuantic ”  aă ă  
acestora,  c ci  respectivele  structuri  sunt  similare  celoră  
întâlnite în domeniul atomilor.  Dar particulele subatomice 
nu  pot  fi  considerate  unde  şi  tratate  din  perspectivă 
exclusiv cuantic , deoarece energiile implicate sunt atât deă  
mari încât impun luarea în considerare a teoriei relativit ii.ăţ  
Numai  un  model  „cuantic-relativist”  ar  putea  explica  pe 
deplin simetria observat .ă

Teoria cuantic  a câmpului a fost primul model de acestă  
fel. El descrie excelent interac iile electromagnetice dintreţ  
electroni  şi  fotoni,  dar  mai  pu in  satisf c tor  interac iileţ ă ă ţ  
tari*.  Pe  m sur  ce  au  fost  descoperite  tot  mai  multeă ă  
particule  supuse  interac iilor  tari,  s-a  dovedit  c  ipotezaţ ă  
existen ei  a  câte  unui  câmp  fundamental  corespunz torţ ă  
fiec reia dintre ele este total nesatisf c toare; când lumeaă ă ă  
particulelor  s-a înf işat  ca  o re ea complex  de proceseăţ ţ ă  
intercorelate,  a fost  necesar s  se g seasc  alte modeleă ă ă  
care  s  descrie  aceast  realitate  dinamic ,  aflat  înă ă ă ă  
continu  transformare.ă

* Vezi Postfa a pentru discu ia detaliat  a acestui aspect.ţ ţ ă

Era nevoie de un formalism matematic capabil sa descrie 
în  mod  dinamic  imensa  varietate  de  structuri  hadronice, 
continua lor transformare dintr-una în alta, interac ia prinţ  
transferul altor particule, formarea unor „st ri legate” dină  
doi  sau  mai  mul i  hadroni  şi  dezintegrarea  cu  formareaţ  
altor combina ii de particule. Toate aceste procese, numiteţ  
adesea  „reac ii”,  reprezint  caracteristici  esen iale  aleţ ă ţ  
interac iilor  tari  şi trebuie justificate în cadrul unui modelţ  
cuantic-relativist al hadronilor.

Cel  mai  adecvat  cadru  teoretic  pentru  descrierea 
hadronilor şi a interac iilor lor pare a fi aşa-numita „teorie aţ  



matricei S”. Conceptul-cheie, acela de „matrice S”, a fost 
propus de Heisenberg în 1943; în ultimele dou  decenii el aă  
fost  dezvoltat  şi  a  devenit  o  structur  matematică ă 
complex ,  ideal  pentru  descrierea  interac iilor  tari.ă ă ţ  
Matricea S reuneşte probabilit ile tuturor reac iilor posibileăţ ţ  
între  hadroni.  Numele  şi-l  datoreaz  faptului  c  întregulă ă  
ansamblu de reac ii hadronice posibile poate fi imaginat caţ  
o structur  matriceal  infinit . Litera S este o reminiscenă ă ă ţă 
a numelui original „matrice de împr ştiere” * şi se refer  laă ă  
procesele de ciocnire – sau „împr ştiere” – care reprezintă ă 
majoritatea reac iilor în care sunt implicate particule.ţ

În  practic ,  evident  c  nimeni  nu  va  fi  interesat  deă ă  
întreaga colec ie de procese hadronice, ci doar de anumiteţ  
reac ii. De aceea, nimeni nu va opera cu matricea întreag ,ţ ă  
ci numai cu acele p r i sau „elemente” ale ei care se referă ţ ă 
la  procesele  considerate.  Acestea  sunt  reprezentate 
simbolic  prin  diagrame,  ca  cea  al turat ,  care  ilustrează ă ă 
schematic una din cele nai generale reac ii: dou  particuleţ ă  
A şi B se ciocnesc. În urma ciocnirii rezultând particulele C 
şi D.

* în englez , ă scattering (A/.T.) 

Procesele mai complicate implic  un num r mai mare deă ă  
particule  şi  sunt  reprezentate  prin  diagrame  ca 
urm toarele:ă



Trebuie subliniat faptul c  diagramele de tip matrice Să  
sunt  complet  diferite  de  diagramele  Feynman  din  teoria 
câmpului. Ele nu spun nimic despre mecanismul detaliat al 
reac iei,  ci  specific  doar particulele  care intr  şi  ies  dinţ ă ă  
reac ie, lat , de exemplu, procesul standard A + B ţ ă ->C± D 
poate fi reprezentat în teoria câmpului prin schimbul unei 
particule virtuale V, în timp ce în formalismul matricei S se 
deseneaz  numai un cerc, f r  a se specifica ce se petreceă ă ă  
în interiorul s u. În plus, diagramele formalismului matriceiă  
S  nu  sunt  diagrame  spa iu-timp,  ci  doar  reprezent riţ ă  
simbolice ale reac iilor în care sunt implicate particulele. Nuţ  
se consider  c  aceste reac ii se desf şoar  în puncte bineă ă ţ ă ă  
definite; ele sunt descrise în termenii vitezelor (mai precis, 
în termenii impulsurilor) particulelor incidente şi în termenii 
energiilor lor.

Aceasta  înseamn ,  evident,  c  o  diagram  din  teoriaă ă ă  
matricei  S  con ine  mult  mai  pu in  informa ie  decât  oţ ţ ă ţ  
diagram  Feynman.ă



 În schimb, teoria matricei S evit  dificult ile specificeă ăţ  
teoriei câmpului. Efectele combinate ale teoriei cuantice şi 
ale  teoriei  relativit ii  fac imposibil  localizarea precis  aăţ ă ă  
unei interac ii între anumite particule cunoscute. În virtuteaţ  
principiului  de  nedeterminare,  gradul  de  incertitudine  în 
stabilirea vitezei particulei creşte cu creşterea preciziei de 
localizare  a  regiunii  în  care  se  produce  interac ia,  şi,  înţ  
consecin , creşte astfel şi imprecizia de stabilire a energieiţă  
sale  cinetice.  În  cele  din  urm ,  aceast  energie  va  fiă ă  
suficient  pentru ca, în conformitate cu teoria relativit ii,ă ăţ  
s  fie create noi particule şi, prin urmare, nu se mai poateă  
şti  sigur  dac  este  vorba  despre  reac ia  originar .  Deă ţ ă  
aceea, într-o teorie care combin  teoria cuantic  şi teoriaă ă  
relativit ii  este  imposibil  s  se  specifice  cu  certitudineăţ ă  
pozi ia  unei  anumite  particule.  Dac  acest  lucru  seţ ă  
realizeaz  totuşi, aşa ca în teoria câmpului, atunci trebuieă  
s  ne  resemn m  cu  ideea  existen ei  contradic iiloră ă ţ ţ  
matematice  care  reprezint ,  într-adev r,  principalaă ă  
problem  a teoriilor  cuantice de câmp.  Teoria  matricei  Să  
elimin  aceast  problem  specificând  impulsurileă ă ă  
particulelor şi p strând un grad suficient de ambiguitate înă  
privin a indic rii zonei în care se produce reac ia.ţ ă ţ

Importan a  teoriei  matricei  S  rezid  în  faptul  c  eaţ ă ă  
determin  deplasarea  aten iei  de  la  obiecte  spreă ţ  
evenimente;  ea  se  ocup  în  principal  de  reac iileă ţ  
particulelor, nu de particulele însele. Deplasarea interesului 
înspre evenimente este^ cerut  atât de teoria cuantic  câtă ă  
şi de teoria relativit ii. În cadrul teoriei cuantice s-a ar tatăţ ă  
c  o particul  subatomic  trebuie în eleas  ca manifestareă ă ă ţ ă  
a interac iei între diversele procese de m surare. Nu esteţ ă  
vorba atât despre un obiect izolat, cât despre o întâmplare 
– altfel spus, eveniment – care coreleaz  într-un anume felă  
alte evenimente. Aşa cum spune Heisenberg,

Fizica  modern  împarte  lumea nu în  grupe  diferite  deă  
obiecte, ci în grupe diferite de corela ii… Ceea ce se poateţ  
distinge  este  tipul  de  conexiune,  de  prim  importană ţă  
pentru  un  fenomen… Lumea ne apare  astfel  ca  o  re eaţ  
complicat  de  evenimente,  în  care  conexiuni  deă  diferite 



tipuri alterneaz , se suprapun, sau se combin  şi determină ă ă  
astfel aspectul întregului.1

Teoria  relativit ii  ne-a  determinat  s  concepemăţ ă  
particulele  din  perspectiva  spa iu-timpului,  ca  pe  nişteţ  
entit i  cvadridimensionale,  mai  degrab  procese  decâtăţ ă  
obiecte.  Abordarea  în  cadrul  formalismului  matricei  S 
reuneşte  ambele  puncte  de  vedere.  Utilizând  aparatul 
matematic  al  teoriei  relativit ii,  acest  formalism descrieăţ  
toate  propriet ile  hadronilor  în  termenii  reac iilor  (maiăţ ţ  
precis,  în  termenii  probabilit ilor  de  reac ie),  stabilind  oăţ ţ  
rela ie  între  particule  şi  procese.  Orice  reac ie  implicţ ţ ă 
particule  care  leag  reac ia  respectiv  de  alte  reac ii  şiă ţ ă ţ  
astfel configureaz  o întreag  re ea ă ă ţ de procese interdepend
ente.

(a)
(b)

De exemplu, un neutron poate participa la dou  reac iiă ţ  
succesive care implic  particule diferite; prima, un proton şiă  
o particulă te  „, a doua, o particul  I” şi un Kă +. Neutronul 
este  leg tura  dintre  aceste  dou  reac ii  pe  care  el  leă ă ţ  
integreaz  într-un proces mai amplu (vezi diagrama (a) deă  



la pagina anterioar ). Fiecare particul  ini ial  şi final  esteă ă ţ ă ă  
implicat  la rândul ei în alte reac ii; de exemplu, protonulă ţ  
poate rezulta în urma interac iei dintre Kţ + şi o particul  A;ă  
K+, din reac ia care face obiectul discu iei, poate fi legatţ ţ ă 
de un K" şi un ti0; iar n de al i trei pioni (vezi diagrama (b)ţ  
de la pagina anterioar ).ă

Astfel,  neutronul  este v zut ca o parte dintr-o întreagă ă 
re ea de interac ii,  dintr-un „ esut de evenimente”,  toateţ ţ ţ  
descrise  de  matricea  S.  Intercorel rile  într-o  asemeneaă  
re ea nu pot fi determinate cu certitudine, dar sunt descriseţ  
prin  probabilit i.  Fiecare  reac ie  are  o  anumităţ ţ ă 
probabilitate  de  apari ie,  probabilitate  care  depinde  deţ  
cantitatea  de  energie  disponibil  şi  de  caracteristicileă  
reac iei;  aceste  probabilit i  sunt  date  de  diferiteleţ ăţ  
elemente ale matricei S.

Acest mod de abordare ne permite s  definim structuraă  
unui hadron într-un mod pe de-a-ntregul dinamic. Neutronul 
din  re eaua noastr  poate fi  privit  ca  o  „stare  legat ”  aţ ă ă  
protonului  şi  a  particulei  n~ din care se formeaz  şi,  deă  
asemenea,  ca  stare  legat  a  I"  şi  Kă + în  care  se 
dezintegreaz . Din orice asemenea combina ie de hadroni,ă ţ  
ca  şi  din  multe  altele,  se  poate  forma  un  neutron  şi 
reciproc,  se  poate  spune  c  aceste  combina ii  suntă ţ  
componentele „structurii" neutronului. De aceea, structura 
unui hadron nu este în eleas  ca un aranjament de p r iţ ă ă ţ  
constituente, ci este dat  de toate combina iile posibile deă ţ  
particule  care  pot  interac iona  spre  a  forma hadronul  înţ  
discu ie.ţ

Astfel, un proton exist  poten ial ca o pereche neutron-ă ţ
pion, ca o pereche kaon-lambda ş.a.în.d. Protonul are, de 
asemenea,  capacitatea de a se dezintegra în  oricare  din 
aceste  combina ii,  dac  primeşte  suficient  energie.ţ ă ă  
Tendin ele  hadronului  de a  exista  în  numeroase varianteţ  
sunt  exprimate  prin  probabilitatea  reac iilor  respective,ţ  
toate  fiind  considerate  aspecte  ale  structurii  interne  a 
hadronului.



Definind structura unui hadron ca tendin  de a suportaţă  
diferite  reac ii,  teoria  matricei  S  confer  conceptului  deţ ă  
structur  o conota ie dinamic . În acelaşi timp, no iunea deă ţ ă ţ  
structur  astfel  definit  se  afl  în  acord  perfect  cuă ă ă  
observa iile experimentale. Ori de câte ori hadronii suferţ ă 
ciocniri la energii înalte, ei se dezintegreaz  în combina iiă ţ  
de al i  hadroni;  se  poate  spune  astfel  c  ei  „con in”ţ ă ţ  
poten ial respectivele combina ii de hadroni.ţ ţ

Fiecare  particul  rezultat  în  urma  unei  ciocniri  vaă ă  
determina  la  rândul  ei  alte  reac ii,  edificând  astfel  unţ  
p ienjeniş de evenimente ce poate fi fotografiat în cameraă  
cu bule. Figura de mai jos este, ca şi acelea din capitolul 
15, un exemplu de asemenea re ea de reac ii.ţ ţ

Deşi  apari ia  unei  anumite  re ele  de  reac ii  într-unţ ţ ţ  
experiment este o chestiune de şans , toate re elele suntă ţ  
structurate dup  legi precise.ă

Re ea de reac ii  implicând protoni,  antiprotoni,  o pereche lambda-ţ ţ
antilambda şi mai mul i pioni.ţ



Acestea sunt  legile  de conservare men ionate anterior;ţ  
se  pot  produce  numai  acele  reac ii  care  respectţ ă 
conservarea unui set bine precizat de numere cuantice. În 
primul rând, energia total  trebuie s  r mân  constant  înă ă ă ă ă  
orice reac ie. Aceasta înseamn  c  într-o reac ie se poateţ ă ă ţ  
forma  o  anumit  combina ie  de  particule  numai  dacă ţ ă 
energia intrat  în reac ie este suficient de mare pentru aă ţ  
putea  produce  respectivele  mase.  Mai  mult  decât  atât, 
particulele rezultate în urma reac iei trebuie s  însumezeţ ă  
un  num r  cuantic  egal  cu  cel  al  particulelor  intrate  înă  
reac ie. De exemplu, un proton şi o particulţ ă te", totalizând 
o sarcin  electric  egal  cu  zero,  se pot  ciocni  pentru  aă ă ă  
forma un neutron şi un ti0, dar nu o pereche neutron-n+, 
c ci aceasta din urm  ar totaliza o sarcin  electric  egală ă ă ă ă 
cu +1.

Aşadar,  reac iile  hadronice  nu  sunt  altceva  decât  unţ  
şuvoi de energie în care se creeaz  şi se dizolv  particule;ă ă  
dar  energia  poate  curge  numai  prin  anumite  „canale” 
caracterizate  prin  numere  cuantice  ce  se  conserv  înă  
interac iile tari. În teoria matricei S conceptul fundamentalţ  
este cel de canal de reac ie şi nu cel de particul . El esteţ ă  
definit  ca  un set  de  numere cuantice  ce  pot  caracteriza 
numeroase  combina ii  de  hadroni  sau,  uneori,  chiar  unţ  
singur hadron. Combina ia de hadroni corespunz toare unuiţ ă  
anumit  canal  este  determinat  de  probabilitate,  dară  
depinde în  primul  rând de  energia  disponibil .  Diagramaă  
al turat  reprezint  interac ia dintre un proton şi un n înă ă ă ţ  
urma c reia se formeaz  ca stare intermediar  un neutron.ă ă ă  
Astfel,  canalul  de  reac ie  se  compune  mai  întâi  din  doiţ  
hadroni,  apoi  dintr-unul  singur  şi  în  final  din  perechea 
ini ial  de hadroni.ţ ă



Acelaşi  canal  poate  fi  alc tuit,  dac  exist  energiaă ă ă  
necesar , dintr-o pereche A-K°, o pereche S~-Kă + şi din alte 
variate combina ii.ţ

No iunea  de  canal  de  reac ie  se  potriveşte  în  specialţ ţ  
particulelor de rezonan , acei hadroni cu via  extrem deţă ţă  
scurt , caracteristici pentru interac iile tari. Sunt fenomeneă ţ  
atât de efemere încât, la început, fizicienii au ezitat s  leă  
clasifice  printre  particule  şi  chiar  şi  ast zi  clarificareaă  
propriet ilor lor constituie una din sarcinile majore în fizicaăţ  
experimental  a energiilor înalte. Particulele de rezonană ţă 
se formeaz  în procesele de ciocnire  ale hadronilor  şi  seă  
dezintegreaz  aproape  imediat.  Nu  pot  fi  vizualizate  înă  
camerele cu bule, dar prezen a lor poate fi pus  în evidenţ ă ţă 
datorit  unei comport ri foarte speciale a probabilit ilor deă ă ăţ  
reac ie. Probabilitatea ca la ciocnirea a doi hadroni  s  seţ ă  
produc  o reac ie – adic  o interac ie între cei doi – depindeă ţ ă ţ  
de energia  pus  în  joc.  Dac  se modific  energia,  se vaă ă ă  
modifica şi probabilitatea; poate s  creasc  sau s  scad  cuă ă ă ă  
creşterea  energiei,  în  func ie  de detaliile  reac iei.  Totuşi,ţ ţ  
pentru anumite valori  ale energiei,  se observ  o creştereă  
brusc  şi pronun at  a probabilit ii  de reac ie; este multă ţ ă ăţ ţ  
mai probabil ca reac ia s  se produc  la aceste valori aleţ ă ă  
energiei, decât la altele. Creşterea brusc  şi pronun at  aă ţ ă  
valorilor  probabilit ii  este  asociat  cu  formarea  unuiăţ ă  
hadron  intermediar  cu  via  foarte  scurt  şi  cu  masţă ă ă 
corespunz toare  energiei  pentru  care  se  observ  saltulă ă  
valorii probabilit ii.ăţ

Motivul pentru care aceste st ri hadronice cu via  scurtă ţă ă 
sunt numite rezonan e este legat de posibila  analogie cuţ  
binecunoscutul  fenomen  de  rezonan  întâlnit  în  studiulţă  
vibra iilor.  În  cazul  sunetului,  de  exemplu,  aerul  dintr-oţ  
cavitate va da un r spuns slab excita iei produse de o undă ţ ă 
sonor  din exterior,  dar va „intra în rezonan ”, adic  vaă ţă ă  
vibra puternic, dac  unda sonor  ar atinge un anumit nivelă ă  
de  frecven ,  numit  frecven  de  rezonan .  Canalul  deţă ţă ţă  
reac ie  hadronic  poate  fi  comparat  cu  o  cavitateţ ă  
rezonant , deoarece energia de ciocă nire a hadronilor este 
legat  de frecven a undei de probabilitate corespunz toare.ă ţ ă  



În momentul în care aceast  energie, sau frecven , atingeă ţă  
o  anumit  valoare,  canalul  intr  în  rezonan ;  vibra iileă ă ţă ţ  
undei  de  probabilitate  devin  brusc  foarte puternice  şi 
provoac  o creştere considerabil  a probabilit ii de reac ie.ă ă ăţ ţ  
Cele mai multe canale de reac ie prezint  mai multe energiiţ ă  
de  rezonan ,  fiecare  corespunzând  masei  unei  st riţă ă  
hadronice  intermediare  efemere  format  atunci  cândă  
energia  particulelor  care  se  ciocnesc  atinge  valoarea  de 
rezonan .ţă

În cadrul teoriei matricei S dilema legat  de dreptul de aă  
denumi  rezonan ele  „particule”,  nu  are  sens.  Toateţ  
particulele sunt v zute ca st ri intermediare într-o re ea deă ă ţ  
reac ii  şi  faptul  c  rezonan ele  tr iesc un timp mult  maiţ ă ţ ă  
scurt  decât  alte  particule  nu  le  distinge  fundamental  de 
acestea.  De  fapt,  termenul  de  „rezonan ”  este  foarteţă  
potrivit. El se aplic  atât fenomenului care se produce peă  
canalul  de  reac ie,  cât  şi  hadronului  format  în  cadrulţ  
respectivului  proces  şi  demonstreaz  leg tura  strânsă ă ă 
dintre particule şi reac ii. Rezonan a este particul , dar nuţ ţ ă  
este obiect. Ea este mai curând un eveniment, o opera ieţ  
sau o întâmplare.

Acest  mod  de  a  descrie  hadronii  în  fizica  particulelor 
aminteşte de cuvintele  lui  D.  T.  Suzukf:  „Budiştii  concep 
obiectele  ca  pe  evenimente  şi  nu  ca  pe  lucruri  sau 
substan e”.  Ceea  ce  adep ii  budişti  au  realizat  pe  caleaţ ţ  
experien ei  mistice  a  fost  acum  redescoperit  de  ştiin aţ ţ  
modern  prin  intermediul  experimentului  şi  al  teoriiloră  
fundamentate matematic.

Descrierea tuturor hadronilor ca st ri intermediare într-oă  
re ea de reac ie  necesit  luarea în  considerare  a  tuturorţ ţ ă  
for elor  de  interac ie.  Este  vorba  de  for ele  prin  care  seţ ţ ţ  
manifest  interac iile tari şi care „împr ştie” hadronii ce seă ţ ă  
ciocnesc,  îi  dizolv  şi  îi  rearanjeaz  în  structuri  diferite,ă ă  
cuplând grupuri de hadroni pentru a da naştere unor st riă  
legate  intermediare.  În  teoria  matricei  S,  ca  şi  în  teoria 
câmpului, for ele de interac ie sunt asociate cu particulele,ţ ţ  
iar  conceptul  de  particul  virtual  nu  apare.  În  schimb,ă ă  
rela ia  dintre  for e  şi  particule  se bazeaz  pe  o  anumitţ ţ ă ă 



proprietate a matricei  S,  numit  crossing*ă . Spre a ilustra 
aceast  proprietate,  s  consider m  diagrama  urm toareă ă ă ă  
care simbolizeaz  interac ia dintre un proton şi ă ţ un p".

* Vezi capitolul 13, pag. 203.
** Intersectare, încrucişare (A/T.)

Dac  diagrama  este  rotit  cu  90°  şi  dac  men inemă ă ă ţ  
conven ia pe care am adoptat-o mai înainte, conform c reiaţ ă  
s ge ile  îndreptate  în  jos  semnific  antiparticule,  nouaă ţ ă  
diagram  va reprezenta o reac ie între un antiproton (p) şiă ţ  
un proton (p) din care rezult  o pereche de pioni, particulaă  
n+ fiind antiparticula lui n din reac ia ini ial .ţ ţ ă

Proprietatea de crossing a matricei S se refer  la faptulă  
c  ambele  procese  sunt  descrise  de  acelaşi  element  deă  
matrice. Asta înseamn  c  cele dou  diagrame reprezintă ă ă ă 
dou  aspecte,  sau  dou  „canale”  diferite,  ale  aceleiaşiă ă  
reac ii*. Fizicienii sunt obişnui i s  treac  de la un canal laţ ţ ă ă  
altul şi, în loc s  roteasc  diagramele, le citesc de jos în susă ă  
şi de la stânga la dreapta şi se refer  la „canalul direct” şiă  
„canalul transversal”.

canal transversal

canal direct 

* De fapt,  diagrama poate  fi  rotit  în  continuare,  iar  liniile  pot  fiă  
„traversate”  pentru  a  ob ine  procesele  diferite  descrise  de  acelaşiţ  
element  de  matrice.  Fiecare  element  reprezint  în  acelaşi  timp  6ă  
procese  diferite,  dar  numai  cele  dou  men ionate  mai  sus  suntă ţ  
relevante pentru discu ia for elor de interac ie.ţ ţ ţ

Astfel, reac ia din exemplul nostru se citeşte p + n => pţ  
+ tT, pe canal direct, şi p" + p n + ti+, pe canal transversa
l.



Leg tura dintre for e şi particule se stabileşte prin st rileă ţ ă  
intermediare  din  cele  dou  canale.  În  canalul  direct  dină  
exemplul  nostru,  protonul  şi  n  pot  forma  un  neutron 
intermediar, în timp ce canalul transversal poate fi format 
dintr-un pion intermediar neutru (ti0). Acest pion – starea 
intermediar  în  canalul  direct  –  este  interpretat  caă  
manifestare a for ei ce ac ioneaz  în canalul direct cuplândţ ţ ă  
protonul  şi  ti"  pentru  a  forma  un  neutron.  Astfel,  este 
nevoie  de  ambele  canale  pentru  a  asocia  for ele  cuţ  
particulele; ceea ce într-un canal se manifest  ca for , înă ţă  
cel lalt se manifest  ca particul  intermediar .ă ă ă ă

Deşi trecerea de la un canal la altul se face din punct de 
vedere matematic relativ simplu, este foarte dificil – dacă 
nu  chiar  imposibil  –  s  ne  form m o  imagine  intuitiv  aă ă ă  
acestei  situa ii.  Aceasta  deoarece  conceptul  de  crossingţ  
este un concept relativist ap rut în contextul formalismuluiă  
spa iului  cvadridimensional  al  teoriei  relativit ii  şi,  deţ ăţ  
aceea, foarte dificil de vizualizat. O situa ie similar  apareţ ă  
în teoria câmpului unde for ele de interac ie se manifestţ ţ ă 
ca un schimb de particule virtuale.

De fapt, diagrama care reprezint  pionul intermediar peă  
canalul  transversal  este  o  reminiscen  a  diagramelorţă  
Feynman care ilustreaz  aceste schimburi de particule* şi –ă  
într-o  exprimare  vag  –  protonul  şi  n~  interac ionează ţ ă 
„schimbând  un  ti0”.  Asemenea  cuvinte  sunt  deseori 
utilizate de fizicieni, dar ele nu descriu complet situa ia. O"ţ  
descriere adecvat  nu poate fi f cut  decât cu referire laă ă ă  
canale  directe  şi  transversale,  adic  f când  apel  laă ă  
concepte abstracte imposibil de vizualizat.

*  Nu  trebuie,  totuşi,  pierdut  din  vedere  faptuil  c  diagrameleă  
formalismului  matricei  S  nu  sunt  diagrame  spa iio-temporale,  ciţ  
reprezent ri simbolice ale reac iilor suferite de particule. Trecerea de laă ţ  
un canal la altul are loc într-un spa iu matematiic abstractţ .



           

în ciuda formalismului diferit, no linea general  de forţ ă ţă 
de  interac ie  în  teoria  matricei  S  eâte  similar  aceleiaţ ă  
desprinse din teoria câmpului. În cadrul ambelor teorii  se 
arat  c  for ele  se manifest  ca particue ale c ror  maseă ă ţ ă ă  
determin  raza de ac iune a for ei* şi c  ele sunt propriet iă ţ ţ ă ăţ  
ale particulelor angajate în interac ie; ele reflect  structuraţ ă  
norilor  virtuali  ai  particulelor,  despre care se vorbeşte în 
teoria câmpului,  iar în teoria matricei S sunt generate de 
st rile  legate  ale  particulelor  care  ipterac ioneaz .ă ţ ă  
Asem narea  cu  concep ia  oriental  despre  for e,  expusă ţ ă ţ ă 
anterior,  este  valabil  pentru  ambele  teorii.  Mai  mult,ă  
aceast  concep ie  asupra  for elor  de  interac ie  con ineă ţ ţ ţ ţ  
concluzia important  c  toate particulele cunoscute trebuieă ă  
s  aib  o  structur  intern ,  c ci  numai  atunci  potă ă ă ă ă  
interac iona cu ^observatorul şi pot fi detectate. Dup  cumţ ă  
spune Geoffrey Chew, unul din principalii arhitec i ai teorieiţ  
matricei S, „Asupra unei particule cu adev rat elementare –ă  
lipsit  complet de structur  intern  – nu poate ac iona nicioă ă ă ţ  
for  care  ne-ar  putea  ajuta  s  punem  în  evidenţă ă ţă  
respectiva  particul .  S-ar  putea  spune  c  informa iaă ă ţ  
esen ial  în leg tur  cu existen a particulelor ar fi aceea cţ ă ă ă ţ ă 
ele posed  structur  internă ă ă!” 2.

Avantajul deosebit al formalismului matricei S const  înă  
faptul  c  permite  descrierea  „schimbului”  unei  întregiă  
familii  de  hadroni.  Dup  cum  am  men ionat  în  capitolulă ţ  
anterior,  hadronii  se  clasific  în  grupe  ale  c ror  membriă ă  
posed  propriet i identice cu excep ia masei şi a spinului.ă ăţ ţ  
În formalismul ini ial propus de Tullio Regge fiecare grupţ ă 
era  format  dintr-un  singur  hadron  care  admitea  diferiteă  
st ri  excitate.  În  ultimii  ani  formalismul  Regge  a  fostă  



încorporat  în  teoria  matricei  S  şi,  astfel,  s-au  ob inutţ  
succese în descrierea reac iilor hadronice. A fost cea maiţ  
important  dezvoltare  a  teoriei  matricei  S  şi,  s-ar  puteaă  
spune, primul pas pe calea explic rii în termeni ă dinamici a s
tructurilor de particule.

În cadrul teoriei matricei S se pot descrie din perspectivă 
dinamic  structurile  hadronice,  for ele  prin  intermediulă ţ  
c rora interac ioneaz  doi sau mai mul i hadroniă ţ ă ţ  şi câteva 
dintre  structurile  pe care ei  le  determin ,  fiecare hadronă  
fiind  considerat  drept  component  a  unei  re eleă ţ  
inseparabile de reac ii. Sarcina cea mai grea o reprezint  înţ ă  
teoria matricei S justificarea, pe baza concep iei dinamice,ţ  
a  simetriilor  r spunz toare  de  structurile  pe  care  leă ă  
determin  hadronii  şi  de legile  de conservare amintite Yiă  
capitolul anterior.

* Vezi capitolul 14, pag. 218, 219.

Într-o  asemenea  teorie,  elementele  matricei  S  ar 
corespunde  reac iilor  permise  de  legile  de  conservare;ţ  
simetriile hadronilor ar fi reflectate de forma matricei S. În 
acest fel,  respectivele legi  n-ar mai avea statutul  de legi 
empirice, ci pe acela de consecin e ale formei matricei S şi,ţ  
de  aceea,  de  consecin e  ale  caracterului  dinamic  alţ  
hadronilor.

În prezent, fizicienii încearc  s  rezolve aceast  sarcină ă ă ă 
ambi ioas  postulând  câteva  principii  generale  careţ ă  
restrâng posibilit ile matematice de definire a elementelorăţ  
matricei  S şi  îi  stabilesc acesteia o anumit  form .  Până ă ă 
acum au fost stabilite trei asemenea principii. Primul este 
sugerat  de  teoria  relativit ii  şi  de  exprimareaăţ  
macroscopic  a  spa iului  şi  timpului.  El  stabileşte  că ţ ă 
probabilit ile  de  reac ie  (deci  elementele  matricei  S)ăţ ţ  
trebuie s  fie independente de dispunerea spa io-temporală ţ ă 
a aparaturii de observare, de orientarea acesteia în spa iuţ  
şi  de  starea  de  mişcare  a  observatorului.  Dup  cum s-aă  
ar tat  în  capitolul  anterior,  independen a  fa  deă ţ ţă  
schimbarea orient rii şi a dispunerii în spa iu şi timp implicaă ţ  
conservarea momentului cinetic de rota ie, a impulsului şi aţ  



energiei  în  reac ie.  Aceste  rela ii  de  „simetrie”  suntţ ţ  
esen iale  în  cercetarea  ştiin ific .  Dac  rezultatele  unuiţ ţ ă ă  
experiment n-ar fi reproductibile (s-ar modifica în func ie deţ  
pozi ia în spa iu şi de momentul de timp), atunci rezultateleţ ţ  
investigatei ştiin ifice, aşa cum le cunoaştem noi azi, n-arţ  
avea  nicio  valoare.  În  sfârşit,  ultima  cerin  –  aceea  caţă  
rezultatele  experimentului  s  nu  depind  de  starea  deă ă  
mişcare a observato’ului – constituie principiul relativit ii,ăţ  
îns şi baza teoriei relativit ii.ă ăţ

Al  doilea  principiu  general  este  sugerat  de  teoria 
cuantic . El afirm  c  producerea unei anumite reac ii nuă ă ă ţ  
poate  fi  prezis  cu  certitudine,  ci  doar  în  termeniă  
probabilistici  şi,  în  plus,  c  suma  probabilit ilor  tuturoră ăţ  
situa iilor  posibile  –  inclusiv  aceea  a  non-interac iei  întreţ ţ  
particule – trebuie s  fie egal  cu 1. Cu alte cuvinte, putemă ă  
fi  siguri  c  se  va  petrece  unul  din  urm toarele  două ă ă 
evenimente:  particulele  vor  interac iona  sau  nu  vorţ  
interac iona. Aceast  afirma ieţ ă ţ  aparent banal  constituie, înă  
fapt, un principiu puternic,  numit „al logicii  unitare”, care 
restrânge drastic posibilitatea de construire a elementelor 
matricei S.

Al treilea – şi ultimul – principiu, este legat de no iunileţ  
de cauz  şi efect şi este cunoscută  sub numele de principiul 
cauzalit ii. El afirm  c  energia şi impulsul sunt transferateăţ ă ă  
la distan  numai de c tre particule şi c  acest transfer seţă ă ă  
poate produce numai în aşa fel încât o particul  s  poat  fiă ă ă  
creat  într-o reac ie şi distrus  în alta şi numai dac  ultimaă ţ ă ă  
reac ie îi succede primei reac ii. Formularea matematic  aţ ţ ă  
principiului  de  cauzalitate  implic  faptul  c  matricea  Să ă  
depinde  lejer  de  energiile  şi  impulsurile  particulelor 
implicate în reac ie, cu excep ia acelor valori la care devineţ ţ  
posibil  crearea de noi particule. Pentru aceste valori formaă  
matematic  a  matricei  S  se  modific  drastic;  se  petreceă ă  
ceea  ce  matematicienii  numesc  „singularitate”.  Fiecare 
canal  de reac ie  con ine  mai  multe  singularit i,  ceea ceţ ţ ăţ  
înseamn  c  fiec rui canal îi corespund mai multe valori aleă ă ă  
energiei şi impulsului care permit crearea de noi particule. 



„Energiile de rezonan ” deja men ionate sunt exemple înţă ţ  
acest sens.

Faptul  c  matricea  prezint  singularit i  reprezint  oă ă ăţ ă  
consecin  a  principiului  de  cauzalitate,  dar  localizareaţă  
singularit ilor  nu  poate  fi  determinat  pe  baza  acestuiăţ ă  
principiu. Valorile energiei şi impulsului la care se pot crea 
particule difer  de la un canal de reac ie la altul şi depindă ţ  
de  masele  şi  celelalte  propriet i  ale  particulelor  create.ăţ  
Aşadar,  localizarea  singularit ilor  reflect  propriet ileăţ ă ăţ  
particulelor;  atâta  timp  cât  to i  hadronii  pot  fi  crea i  înţ ţ  
reac ii, singularit ile matricei S reflect  toate simetriile şiţ ăţ ă  
structurile hadronilor.

Teoria matricei S îşi propune în principal s  stabilească ă 
singularit ile plecând de la principiile generale. Pân  acumăţ ă  
n-a fost posibil s  se construiasc  un model matematic careă ă  
s  satisfac  toate cele trei principii; pe de alt  parte, esteă ă ă  
posibil ca aceste principii s  determine toate propriet ileă ăţ  
matricei S – şi deci, toate propriet ile hadronilor – în modăţ  
unic*. 

* Aceast  ipotez , cunoscut  sub numele de ipoteza bootstrap, va fiă ă ă  
expus  detaliat în capitolul urm tor.ă ă

Dac  se  va  dovedi  c  lucrurile  stau  aşa,ă ă  implica iileţ  
filosofice ale unei asemenea teorii ar fi cu totul remarcabile. 
Toate  cele  trei  principii  sunt  legate  de  metodele  de 
observare şi m surare, cu alte cuvinte de metoda ştiin ific .ă ţ ă  
Dac  ele  sunt  suficiente  pentru  a  determina  structuraă  
hadronilor, înseamn  c  structurile de baz  ale lumii fiziceă ă ă  
sunt  determinate,  în  ultim  instan ,  de  modul  în  careă ţă  
privim noi aceast  lume. O modificare esen ial  a metodeiă ţ ă  
de observare ar conduce la o alt  form  a matricei  S şi,ă ă  
deci, la o cu totul alt  structur  a hadronilor.ă ă

O astfel de teorie a particulelor subatomice arat  c  esteă ă  
cu neputin  s  se separe observatorul de observabil , faptţă ă ă  
men ionat deja în leg tur  cu teoria cuantic ; în final,  cţ ă ă ă ă 
structurile şi fenomenele pe care le observ m în natur  nuă ă  
sunt  nimic  altceva  decât  crea ii  ale  mentalului  nostruţ  
înclinat spre evaluare şi clasificare.



Dogma oriental  afirm  c  lucrurile stau într-adev r aşa.ă ă ă ă  
Misticii din Orient ne repet  mereu şi mereu c  lucrurile şiă ă  
evenimentele pe care le percepem sunt crea ii  ale min iiţ ţ  
noastre, n scute dintr-o stare particular  a conştiin ei, careă ă ţ  
dispar  dac  aceast  stare  este  dep şit .  În  hinduism seă ă ă ă  
arat  c  mentalul  uman aflat sub imperiul  maya creează ă ă 
formele şi structurile care ne înconjoar  şi consider  iluzieă ă  
tendin a  de  a  le  ataşa  semnifica ii  profunde.  Budiştiiţ ţ  
numesc aceast  iluzie  ă avidya, ignoran , şi o v d ca pe oţă ă  
stare deviat  a mentalului. Dup  cum spune Ashvaghosha,ă ă

Ignoran a  şi  particularizarea  apar  atunci  când  nu  esteţ  
recunoscut  unitatea lumii, şi tot astfel apar st rile deviateă ă  
ale  mentalului…  Niciun  fenomen  nu  este  decât 
manifestarea iluzorie a min ii noastre; el nu are o realitateţ  
proprie.3

Aceasta este, de asemenea, şi tema care revine constant 
în  textele  şcolii  budiste  yogacara,  care  afirm  c  toateă ă  
formele pe care le percepem sunt „proiec ii ale mentalului”,ţ  
„umbre” ale gândurilor:

Discriminarea  face  s  r sar  din  mintea  noastră ă ă ă  
nenum rate  lucruri…  Oamenii  consider  c  acesteaă ă ă  
formeaz  lumea exterioar … Dar ceeaă ă  ce pare a se afla în 
exterior nu exist  în realitate; multiplicitatea nu este decâtă  
lumea  gândului;  trupul,  posesiunile  materiale  –  toate 
acestea, v  spun, se afl  numai în lumea gânduluiă ă .4

În fizica particulelor,  stabilirea structurilor hadronice pe 
baza principiilor generale ale teoriei matricei S constituie o 
sarcin  dificil  şi pân  acum nu s-au f cut decât paşi mici înă ă ă ă  
aceast  direc ie.  Totuşi,  nu  trebuie  desconsiderată ţ ă 
posibilitatea ca propriet ile particulelor subatomice s  fieăţ ă  
într-o zi determinate pe baza principiilor generale şi s  seă  
dovedeasc  astfel  c  sunt  dependente  de  metodaă ă  
ştiin ific . Acesta ar putea fi aspectul esen ial al viitoarelorţ ă ţ  
teorii  ale  electromagnetismului,  interac iilor  slabe  şiţ  
gravita ionale  ţ –  iat  o  ipotez  seduc toare!  Dac  se  vaă ă ă ă  
dovedi  adev rat ,  atunci  fizica modern  va fi  parcurs ună ă ă  



drum lung pentru a ajunge la ideile sus inute de în elep iiţ ţ ţ  
din Orient— şi anume c  structurile lumii fizice sunt ă maya, 
„. Proiec ii ale gândurilor”.ţ

Teoria matricei S se apropie de gândirea oriental  atât înă  
ceea ce priveşte concluziile finale, cât şi în ceea ce priveşte 
viziunea  general  asupra  materiei.  Ea  descrie  lumeaă  
subatomic  a  particulelor  ca  pe  o  re ea  dinamic  deă ţ ă  
evenimente şi eviden iaz  schimbarea şi transformarea înţ ă  
locul entit ilor fundamentale. În Orient, aceast  atitudineăţ ă  
se manifest  cu prec dere în filosofía budist  care afirmă ă ă ă 
c  toate lucrurile  au caracter  dinamic,  sunt trec toare şiă ă  
iluzorii, lat  ce spune în acest sens S. Radhakrishnan:ă

Cum ajungem oare s  gândimă  despre lucruri şi nu despre 
fluxul  de  procese?  Închizând  ochii  în  fa a  succesiuniiţ  
evenimentelor.  Aceast  atitudine  artificial  frac ionează ă ţ ă  
fluxul transform rii şi numeşte fragmentele ă – lucruri… Când 
vom cunoaşte adev rul, atunci vom în elege cât de absurdă ţ  
este  s  idolatriz m  aceste  produse  izolate  ale  serieiă ă  
neîntrerupte de transform ri, de parc  ar fi reale. Via a nuă ă ţ  
este  o  stare  izolat ,  ci  o  continu  mişcare,  o  continuă ă ă  
transformare.5

Atât fizicianul contemporan, cât şi misticul oriental s-au 
convins  c  toate fenomenele acestei  lumi  a permanenteiă  
transform ri sunt corelate dinamic. Adep ii hinduismului şiă ţ  
ai budismului v d în aceast  corela ie o lege cosmic , legeaă ă ţ ă  
karma,  dar  în  general  nu  se  preocup  de  vreo structură ă 
anumit  din  cadrul  re elei  universale  de  evenimente.ă ţ  
Filosofia chinez , care accentueaz  la rândul ei mişcarea şiă ă  
transformarea, a dezvoltat no iunea de structur  dinamicţ ă ă 
ce se formeaz  şi dispare în mod continuu în fluxul cosmică  
al lui Tao. În I Ching, Cartea Schimb rilor, aceste structuriă  
sunt integrate într-un sistem de simboluri arhetipale, aşa-
numitele hexagrame.

Principiul care ordoneaz  aceste structuri în I Ching esteă  
jocul complementarelor  yin şi  yang.  Yang este reprezentat 
printr-o linie continu  (ă -), yin printr-o linie întrerupt  (— —).ă  
Întregul sistem de hexagrame este construit în mod natural 



cu  aceste  dou  linii.  Combinându-le  în  perechi  se  ob ină ţ  
patru configura ii  şi ad ugând câte o a treia linie fiec reiţ ă ă  
configura ii se ob in opt „trigrame”:ţ ţ

În China antic  se credea c  aceste trigrame reprezintă ă ă 
toate situa iile cosmice şi umane posibile. Li s-au dat numeţ  
care s  reflecte caracteristicile lor de baz  – „Creativitate”,ă ă  
„Receptivitate”, „Dezvoltare” etc. — şi au fost asociate cu 
imagini  din  natur  şi  din  via a  social .  Simbolizau  cerul,ă ţ ă  
p mântul, tunetul apa etc., ca şi pe membrii familiei: tat l,ă ă  
mama, trei fii şi trei fiice. Erau asociate punctelor cardinale 
şi  anotimpurilor  şi  erau adesea dispuse grafic,  dup  cumă  
este redat în figura urm toare:ă

În aceast  configura ie, cele opt tră ţ igrame sunt dispuse pe 
un  cerc,  urmând  „ordinea  natural ”  în  care  au  fostă  
generate,  începând de sus  (acolo  unde chinezii  plasează 
sudul);  primele  patru  trigrame  se  afl  în  stânga,  iară  
celelalte  patru  în  dreapta.  Aceast  configura ie  prezintă ţ ă 
simetrie de grad înalt deoarece în trigramele opuse liniile 
yin şi yang se substituie una alteia.

Pentru a m ri num rul de diagrame s-au combinat celeă ă  
opt trigrame plasându-se una deasupra celeilalte. 



Dou  modalit i de dispunere a celor ă ăţ 64 de hexagrame.
Au rezultat astfel 64 de hexagrame compuse fiecare din 

câte şase linii  continue şi/sau întrerupte. Hexagramele au 
fost  dispuse  în  configura ii  regulate,  dintre  care  celeţ  
prezentate în continuare sunt cele mai cunoscute: un p trată  
cu  laturile  compuse  din  opt  hexagrame  şi  un  cerc  care 
prezint  acelaşi grad de simetrie ca şi cercul format din optă  
trigrame.

Cele 64 de hexagrame sunt arhetipurile cosmice aflate la 
baza utiliz rii c r ii I Ching drept oracol. Pentru a interpretaă ă ţ  
o  hexagram  trebuie  s  fie  luate  în  considerareă ă  
semnifica iile celor dou  trigrame din care este compus .ţ ă ă  
De exemplu, atunci când trigrama „Trezirea” este dispusă 
deasupra  trigramei  „Receptivitate”,  hexagrama  rezultată 
semnific  întâlnirea dintre ac iune şi devotament, ceea ceă ţ  
genereaz  „Entuziasm”; acesta este chiar numele care i s-aă  
şi dat hexagramei.

 
Hexagrama „Progresului”,  pentru a da un alt  exemplu, 

este  format  din  trigrama  „Urcuş”  aflat  deasupraă ă  
„Receptivit ii”,  ceea  ce  trimite  la  imaginea  Soareluiăţ  
r s rind deasupra P mântului, simbol al progresului uşor şiă ă ă  
rapid.



 
În I Ching trigramele şi hexagramele reprezint  formeleă  

de manifestare ale lui  Tao, generate de dinamica yin-yang 
şi reflectate de toate situa iile cosmice şi umane.ţ

Ele  nu sunt structuri  statice,  ci  sunt  stadii  în  procesul 
curgerii continue şi al transform rii. Este ideea de baz  aă ă  
C r ii Schimb rilor; sugerat  chiar în titlul ei. Toate lucrurileă ţ ă ă  
acestei  lumi  şi  toate  situa iile  posibile  sunt  supuseţ  
schimb rii  şi  transform rii  şi  tot  aşa  se  întâinpl  şi  cuă ă ă  
imaginile lor, trigramele şi hexagramele. Ele se afl  într-oă  
permanent  stare de tranzi ie; una se transform  în alta,ă ţ ă  
liniile continue se frâng, liniile întrerupte se unesc.

Datorit  no iunii  de  structur  dinamic  generat  deă ţ ă ă ă  
schimbare şi transformare, I Ching este, poate, abordarea 
mistic  oriental  cea mai  apropiat  de teoria  matricei  S.ă ă ă  
Ambele sisteme pun accent mai degrab  pe procese decâtă  
pe  obiecte.  În  cadrul  teoriei  matricei  S,  procesele  sunt 
reac ii  ale  particulelor  care  genereaz  toate  fenomeneleţ ă  
posibile  în  domeniul  hadronilor.  În  I Ching,  procesele 
fundamentale sunt numite „schimb ri” şi sunt considerateă  
esen iale pentru în elegerea tuturor fenomenelor naturale:ţ ţ

Perceperea transform rii i-a f cut pe în elep i s  atingă ă ţ ţ ă ă  
profunzimile conştiin ei şi s  afle germenii cunoaşteriiţ ă .6

Aceste  schimb ri  nu  sunt  privite  ca  nişte  legiă  
fundamentale  impuse  lumii  fizice,  ci  –  aşa  cum  spune 
Hellmut  Wilhelm  –  ca  „tendin e  interioare  de  evolu ieţ ţ  
natural  şi  spontană ă”7.  Aceeaşi  afirma ie  este  valabil  şiţ ă  
pentru  „schimb rile”  din  lumea  particulelor.  Acesteaă  
reflect , şi ele, tendin e interne exprimate, în cadrul teorieiă ţ  
matricei S, prin probabilit i de reac ie.ăţ ţ

Transformarea  din  domeniul  hadronilor  generează 
structuri şi configura ii simetrice reprezentate simbolic prinţ  
intermediul  canalelor  de  reac ie.  Nici  structurile  şi  niciţ  



rela iile  de  simetrie  nu  sunt  considerate  caracteristiciţ  
fundamentale  ale  acestei  lumi,  ci  doar  consecin e  aleţ  
caracterului  dinamic  al  particulelor,  adic  ale  tendin eiă ţ  
generale de schimbare şi transformare.

Şi în I Ching schimbarea genereaz  structuri, trigrameleă  
şi  hexagramele.  Ca  şi  canalele  de  reac ie,  acestea  suntţ  
reprezent ri simbolice ale structurilor schimb rii. Aşa cumă ă  
energia  curge  prin  canalele  de  reac ie,  tot  aşaţ  
„schimb rile” curg de-a lungul liniilor hexagramelor.ă

Destr mare, mişcare neîncetat  ă ă
Rev rsându-se printre cele şase linii întrerupte, ă
Ridicându-se şi afundându-se f r  s  urmeze vreo lege,ă ă ă  
Aici numai schimbarea porunceşte.8

Conform  concep iei  chineze,  toate  lucrurile  şi  toateţ  
fenomenele  din  jurul  nostru  sunt  generate  de  structurile 
schimb rii şi sunt reprezentate de liniile trigramelor şi aleă  
hexagramelor. Ele nu sunt obiecte statice, independente, ci 
st ri de tranzi ie în procesul cosmic care este Tao:ă ţ

Tao  este  mişcare  perpetu ,  transformare.  Liniile  saleă  
sunt tendin e de schimbare. Liniile acestea au grada ii, iarţ ţ  
grada iile reprezint  lucruri.ţ ă 9

Ca  şi  în  cazul  particulelor,  structurile  generate  de 
schimbare pot fi dispuse în configura ii simetrice, aşa cumţ  
este configura ia  octogonal  format  din opt trigrame, înţ ă ă  
care trigramele opuse au liniile yin şi yang schimbate între 
ele. Ea se aseam n  vag cu octetul mezonilor prezentat înă ă  
capitolul anterior, în care particulele şi antiparticulele ocupă 
pozi ii  opuse.  Important  nu  esteţ ă  aceast  asem nareă ă  
accidental , ci faptul c  şi fizicienii, ca şi în elep ii chineziă ă ţ ţ  
din vechime, consider  schimbarea drept aspect primordială  
al  naturii,  în  timp ce  structurile  şi  simetriile  generate  le 
privesc ca pe nişte aspecte secundare. Dup  cum arat  î iă ă ţ  
prefa a traducerii c r ii I Ching, Richard Wilhelm considerţ ă ţ ă 
aceasta  drept  concept  fundamental  pentru  Cartea 
Schimb rilor.ă



Cele opt  trigrame…  se  afl  într-o  continu  stare  deă ă  
tranzi ie, transformându-se una în alta tot aşa cum lumeaţ  
fizic  trece f r  încetare de la un fenomen la altul. Acestaă ă ă  
este principiul fundamental al C r ii Schimb rilor. Cele optă ţ ă  
trigrame  simbolizeaz  st rile  tranzitorii  ale  transform rii;ă ă ă  
ele sunt imagini care se schimb  permanent. Aten ia nu seă ţ  
concentreaz  asupra lucrurilor  în starea lor de a fi  – aşaă  
cum "este cazul în Occident –, ci asupra mişc rii,  asupraă  
dinamicii.  Aşadar,  cele  opt  trigrame nu sunt reprezent riă  
ale lucrurilor, ci ale tendin elor de evolu ieţ ţ .10

Fizica modern  a ajuns s  vad  tot astfel „lucrurile” dină ă ă  
lumea  subatomic ,  eviden iind  mişcarea,  schimbarea  şiă ţ  
transformarea şi  privind particulele ca pe nişte etape ale 
tranzi iei în procesul cosmic neîntrerupt.ţ

întrep trundereaă
Pân  acum, explorarea sistemului de concep ii pe care l-ă ţ

a configurat fizica modern  a demonstrat în mod repetat că ă 
ideea  de materie  compus  din  „blocuri”  nu  mai  poate  fiă  
sus inut .  În  trecut,  acest  concept  a  explicat  cu  succesţ ă  
fenomenele fizice în ipoteza atomilor, structura atomilor în 
ipoteza  nucleelor  înconjurate  de  electroni  şi,  în  sfârşit, 
structura  nucleelor  în  ipoteza  protonilor  şi  a  neutronilor. 
Nucleele  şi  hadronii  au  fost  astfel  considera i  „particuleţ  
elementare”.  Dar  nici  unii,  nici  al ii  nu  s-au  comportatţ  
conform aştept rilor. De fiecare dat , aceste particule s-auă ă  



dovedit a fi la rândul lor structuri compuse, deşi fizicienii au 
sperat  mereu  ca,  odat  cu  urm toarea  genera ie  deă ă ţ  
constituen i, s  g seasc  acele ultime elemente c utate.ţ ă ă ă ă

În sfârşit, teoriile atomice şi subatomice pun sub un mare 
semn de întrebare existen a particulelor elementare. Ele auţ  
relevat  ca  un  aspect  fundamental  interconexiunile  lumii 
materiale,  demonstrând  c  energia  de  mişcare  poate  fiă  
convertit  în mas  şi sugerând c  particulele ar fi mai multă ă ă  
procese  decât  obiecte.  Toate  acestea  arat  clar  că ă 
imaginea  simplist  a  blocurilor  constituente,  impus  deă ă  
concep ia  mecanicist ,  trebuie  abandonat ;  totuşi,  mul iţ ă ă ţ  
fizicieni ezit  înc  s  o fac . Tradi ia explic rii  structuriloră ă ă ă ţ ă  
complexe  prin  divizarea  în  componen i  din  ce  în  ce  maiţ  
simpli  este  atât  de  adânc  înr d cinat  în  mentalitateaă ă ă  
occidental , încât c utarea lor continu  înc .ă ă ă ă

Exist , îns , şi o alt  direc ie în fizica particulelor,  careă ă ă ţ  
porneşte de la ideea c  natura nu poate fi redus  la entit iă ă ăţ  
fundamentale,  la  particule  sau  câmpuri  elementare.  Ea 
trebuie în eleas  din perspectiva self-consisten ei sale şi aţ ă ţ  
aspectului care face ca toate componentele sale s  fie înă  
acelaşi timp consistente cu ele însele şi cu toate celelalte. 
Ideea  a  ap rut  în  contextul  teoriei  matricei  S  şi  esteă  
cunoscut  sub numele de ipoteza „bootstrap” *. Autorul şiă  
principalul  ei  sus in tor  este  Geoffrey  Chew,  care  aţ ă  
construit pe baza ei o întreag  filosofie a naturii şi a utilizat-ă
o (împreun  cu al i  fizicieni)  pentru a elabora o teorie  aă ţ  
particulelor  în  formalismul  matricei  S.  Chew  a  descris 
ipoteza  bootstrap  în  câteva  articole  care  constituie  baza 
acestei prezent ri.ă

Filosofía  bootstrap  echivaleaz  cu  respingerea  final  aă ă  
imaginii  mecaniciste.  Universul  newtonian  era  constituit 
dintr-un  set  de  entit i  fundamentale  cu  propriet iăţ ăţ  
remarcabile,  create  de  Divinitate  şi  care,  de  aceea,  se 
sustr geau analizei. Într-un fel sau altul, aceast  ipotez  aă ă ă  
stat la baza ştiin elor naturii pân  când ipoteza bootstrap aţ ă  
afirmat c  lumea nu trebuie în eleas  ca un ansamblu deă ţ ă  
entit i elementare. În noua concep ie, Universul este privităţ ţ  
ca o re ea dinamic  de evenimente corelate.  Niciuna dinţ ă  



propriet ile  acestei  re ele  nu  este  fundamental ;  toateăţ ţ ă  
sunt legate de propriet ile celorlalte p r i, iar proprietateaăţ ă ţ  
de completitudine a rela iilor mutuale determin  structuraţ ă  
întregii re ele.ţ

Astfel,  filosofía bootstrap reprezint  rezultanta puncteloră  
de vedere care au ap rut în cadrul teoriei cuantice o dată ă 
cu  în elegerea  interconect rii  universale,  au  c p tatţ ă ă ă  
con inut  dinamic  în  cadrul  teoriei  relativit ii  şi  au  fostţ ăţ  
formulate în termeni probabilistici în cadrul teoriei matricei 
S. Cu aceast  concep ie, Occidentul se apropie mai mult caă ţ  
oricând  de  viziunea  oriental  atât  în  privin a  abord riiă ţ ă  
filosofice  a  lumii  în  general,  cât  şi  a  imaginii  despre 
materie, în particular.

* Leg tur , conexiune (N.T.) ă ă

Ipoteza  bootstrap  neag  existen a  constituen iloră ţ ţ  
fundamentali ai materiei şi, în plus, nu accept  niciun fel deă  
entitate fundamental  – nici m car legi, principii sau ecua iiă ă ţ  
– abandonând în acest fel o alt  idee care a stat timp deă  
secole  la  baza  investig rii  naturii.  No iunea  de  legeă ţ  
fundamental  a  naturii  deriv  din  credin a  iudeo-creştină ă ţ ă 
într-un legislator divin. Aşa cum spune Toma d’Aquino:

Exist  o Lege Etern , altfel spus Ra iune a luiă ă ţ
Dumnezeu, care guverneaz  întregul Universă .2

Ideea  de  lege  etern  a  naturii,  de  origine  divin ,  aă ă  
influen at  puternic  filosofia  şi  ştiin a  Occidentului.ţ ţ  
Descartes vorbea despre „legile pe care Dumnezeu le-a dat 
naturii”, iar Newton sus inea c  elul cel mai înalt al opereiţ ă ţ  
sale  ştiin ifice  era  acela  de  a  dovedi  existen a  „ţ ţ legilor 
impuse naturii  de  Dumnezeu”.  Timp de trei  secole  după 
Newton,  principalul  scop  al  ştiin elor  naturale  a  r masţ ă  
descoperirea legilor ultime ale naturii.

În fizic  s-a adoptat în ultimul timp o atitudine cu totulă  
diferit .  Fizicienii  au constatat c  teoriile  lor  cu privire laă ă  
fenomenele naturii, inclusiv „legile” pe care le descriu, sunt 
crea ii  ale mentalului,  propriet i  ale h r ii  conceptuale aţ ăţ ă ţ  
realit ii  şi  nu  realitatea  îns şi.  Aceast  schemăţ ă ă ă 



conceptual  este în mod necesar limitat  şi aproximativ ,ă ă ă  
aşa cum sunt toate teoriile ştiin ifice şi „legile naturii” peţ  
care ele le cuprind. Toate fenomenele sunt în final corelate 
şi  pentru  a  putea  explica  unul  dintre  ele  trebuie  s  leă  
în elegem pe toate celelalte, lucru de-a dreptul imposibil.ţ  
Ceea  ce  a  f cut  ca  ştiin a  s  aib  atâta  succes  a  fostă ţ ă ă  
descoperirea faptului c  aproximarea este posibil . Dac  oă ă ă  
„în elegere”  aproximativ  a  naturii  este  satisf c toare,ţ ă ă ă  
atunci se pot selecta şi descrie în aceast  manier  grupuriă ă  
de  fenomene,  neglijând  altele  care  pe  moment  sunt 
considerate nerelevante. In acest mod se pot explica multe 
fenomene din perspectiva câtorva şi, în consecin , se potţă  
în elege  diferite  aspecte  ale  naturii  în  mod  aproximativ,ţ  
f r  a  avea  nevoie  s  se  cuprind  totul  dintr-o  dat .ă ă ă ă ă  
Aceasta este metoda ştiin ific ;  toate teoriile  şi  modeleleţ ă  
ştiin ifice  nu  sunt  decât  aproxima ii  ale  realit ii,  darţ ţ ăţ  
eroarea pe care ele o presupun este adesea suficient de 
mic  pentru ca acest mod de abordare s  aib  sens.  Deă ă ă  
exemplu,  în  fizica  particulelor  elementare,  interac iileţ  
gravita ionale  dintre  particule  sunt  de  obicei  ignorate,ţ  
deoarece sunt cu câteva ordine de m rime mai slabe decâtă  
celelalte interac ii.  Deşi eroarea datorat  acestei omisiuniţ ă  
este infim , este clar c  în viitoarele teorii vor trebui s  fieă ă ă  
luate în considerare for ele gravita ionale pentru ca teoriileţ ţ  
s  fie mai precise.ă

În acest mod, fizicienii construiesc prin aproxima ii teoriiţ  
par iale succesive, cu grade de precizie din ce în ce maiţ  
înalte, dar f r  ca vreuna s  reprezinte descrierea completă ă ă ă 
a realit ii. Toate „legile naturale” pe care ele le cuprind au,ăţ  
ca şi respectivele teorii, caracter mutant, fiind destinate s .ă  
Fie înlocuite de formul ri  mai precise atunci când teoriileă  
sunt îmbun t ite. Gradul de aproxima ie pe care-l prezintă ăţ ţ ă 
o teorie este reflectat de parametrii arbitrari – „constantele 
fundamentale” –, m rimile ale c ror valori nu sunt explicateă ă  
şi care trebuie incluse în teorie dup  ce au fost determinateă  
empiric.  Teoria cuantic  nu poate explica valoarea maseiă  
electronului, nici teoria câmpului valoarea sarcinii electrice 
a  electronului  şi  nici  teoria  relativit ii  valoarea  vitezeiăţ  



luminii. În concep ia clasic , aceste m rimi sunt constanteţ ă ă  
fundamentale  ale  naturii,  deci  se  sustrag  justific rii.  Înă  
concep ia  modern ,  îns ,  rolul  lor  de  „constanteţ ă ă  
fundamentale”  este  considerat  temporar  şi  reprezintă 
expresia caracterului limitat al actualelor teorii. În acord cu 
filosofía conexiunii, ele vor trebui s  fie explicate de c treă ă  
teoriile viitoare pe m sur  ce gradul de precizie şi sfera loră ă  
de cuprindere vor creşte. În acest fel se tinde mereu spre 
situa ia ideal  în care teoria nu mai include nicio „constantţ ă ă 
fundamental ”  cu  valoare  neexplicat  şi  în  care  toateă ă  
„legile” decurg din cerin a self-consisten ei, dar este posibilţ ţ  
ca ea s  nu fie atins  vreodat .ă ă ă

Este  important  de  observat  c  şi  o  asemenea  teorieă  
ideal  trebuie s  includ , chiar dac  nu neap rat exprimateă ă ă ă ă  
cantitativ, aspectele neexplicate. Atâta timp cât r mâne oă  
teorie  ştiin ific ,  va  presupune  acceptarea  f rţ ă ă ă 
demonstra ie a anumitor concepte care formeaz  limbajulţ ă  
ştiin ific.  Aţ  împinge  mai  departe  ideea  bootstrapului 
înseamn  a dep şi domeniul ştiin ei:ă ă ţ

În sens larg, ideea bootstrap-uiui, deşi fascinant  şi util ,ă ă  
este  neştiin ific …  ştiin a,  aşa  cum  o  cunoaştem,ţ ă ţ  
presupune  un  limbaj  şi  un  cadru  care  nu  fac  obiectul 
discu iei. De aceea, din punct de vedere semantic, cu greuţ  
s-ar putea numi „ştiin ific ” tentativa de a explica absolutţ ă  
toate conceptele.3

Evident,  concep ia  „bootstrap”,  conform  c reia  toateţ ă  
fenomenele naturii  sunt determinate în mod unic de self-
consisten a  mutual ,  se  apropie  foarte  mult  de  viziuneaţ ă  
oriental .  Un Univers  indivizibil,  în  care toate  lucrurile  ă și 
evenimentele  ar  fi  corelate  n-ar  avea  sens  daca  n-ar  fi 
autoconsistent.  Într-un  fel,  self-consisten a  –  careţ  
reprezint  fundamentul ipotezei bootstrap – şi unitatea şiă  
intercorelarea fenomenelor, atât de puternic accentuate de 
mistica oriental ,  nu  sunt  decât  formul ri  diferite  aleă ă  
aceleiaşi idei. Aceast  leg tur  strâns  este exprimat  clară ă ă ă ă  
în  taoism. Pentru  în elep ii  taoişti,  toate  fenomenele  facţ ţ  
parte  din  Calea cosmic  –  Tao  –  iar  legea  pe  care  oă  



urmeaz  Tao nu ă este  impus  de niciun legiuitor divin, ci îiă  
apar ine lui Tao însuşi. Citim în Tao Te Ching:ţ

Omul urmeaz  legile p mântului;ă ă
P mântul urmeaz  legile cerului;ă ă
Cerul urmeaz  legile lui Tao;ă
Iar Tao urmeaz  propria sa lege interioară ă.4

În profundul  s u studiu al ştiin ei  şi civiliza iei  ă ţ ţ chineze, 
Joseph  Needham ar ta  c  no iunea  strict  occidentă ă ţ ală de 
lege  fundamental  a  naturii,  care  implic  la  origineă ă  
existen aț  unui  legiuitor  divin,  nu  are  corespondent  în 
gândirea chinez . „ă În concep ia chinez  despre lumeţ ă ”, scrie 
Needham, „conlucrarea armonioas  între tot ceea ce există ă 
nu este impus  de voin a unei autorit i divine separate deă ţ ăţ  
lume, ci deriv  din aceea c  toate sunt p r i ale întreguluiă ă ă ţ  
cosmic, iar legea pe care o urmeaz  vine din interiorul lor,ă  
din propria lor esen .ţă ” 5

Dup  Needham,  în  limba  chinez  nu  exist  un  cuvântă ă ă  
care s  corespund  termenului clasic occidental de „ă ă lege a 
naturii.” Termenul cel mai apropiat ca semnifica ie este  ţ li, 
pe  care  filosoful  neo-confucianist  Chu  Hsi  îl  descrie  ca 
„nenum ratele  construc ii  iluzorii  ale  lui  Taă ţ o.  Needham 
traduce  li prin „principiu de organizare" şi face urm torulă  
comentariu:

Sensul originar era acela de structur  intern  a lucrurilor,ă ă  
aşa cum sunt vinişoarele din piatra de jad sau fibrele din 
muşchi…  Apoi,  aceasta  a  c p tat  semnifica ia  deă ă ţ  
„principiu”,  dar  a  p strat  întotdeauna  conota ia  deă ţ  
„structur ”… Presupune no iunea de lege, dar este vorbaă ţ  
de legea c reia p r ile întregului trebuie s  i se supun  înă ă ţ ă ă  
virtutea  faptului  c  sunt  p r i  ale  întregului…  Cel  maiă ă ţ  
important  aspect  al  p r ii  este  acela  c  trebuie  să ţ ă ă  
corespund  precis  celorlalte  p r i  ale  întregului  pe care-lă ă ţ  
compun.7

Este uşor de v zut cum i-a condus aceast  concep ie peă ă ţ  
gânditorii chinezi la o idee care în fizic  s-a conturat abia deă  



curând;  anume  c  self-consisten a  este  esen a  tuturoră ţ ţ  
legilor  naturii.  Urm torul  pasaj  datorat  lui  ă Ch’en  Shun, 
discipol al lui Chu Hsi care a tr it în jurul anului 1200 d.Hr.,ă  
ilustreaz  aceast  idee în termeni care ar putea sluji foarteă ă  
bine explic rii no iunii de self-consisten  în cadrul filosofieiă ţ ţă  
bootstrap:

Li este legea natural  şi de neînvins c reia nu i se potă ă  
sustrage nici lucrurile,  nici fenomenele… Prin „natural  şiă  
de neînvins” se în elege faptul c  evenimentele sociale şiţ ă  
tot  ceea  ce  exist  în  natur  se  afl  exact  acolo  undeă ă ă  
trebuie s  se afle şi se petrec exact aşa cum trebuie s  seă ă  
petreac .  Prin  „lege”  se  în elege  faptul  c  totul  seă ţ ă  
deruleaz  perfect, f r  deficien e şi f r  exager ri… Cei dină ă ă ţ ă ă ă  
vechime,  care  cercetau  natura  ultim  a  lucrurilor  şi  îlă  
c utau  pe  li,  urm reau  s  arate  c  toate  se  înscriu  înă ă ă ă  
ordinea natural , iar asta înseamn  c  ceea ce c utau eiă ă ă ă  
era punctul acela în care toate îşi g sesc locul potrivit Atâtă  
şi nimic mai mult.8

În concep ia  oriental ,  ca şi  în fizica modern ,  totul  înţ ă ă  
Univers se leag  de restul şi niă mic nu are caracter esen ialţ  
prin  el  însuşi.  Propriet ile  p r ii  nu  sunt  determinate  deăţ ă ţ  
vreo lege fundamental , ci de propriet ile celorlalte p r iă ăţ ă ţ  
ale  întregului.  Atât  fizicienii  cât  şi  misticii  realizează 
imposibilitatea  justific rii  totale  a  fenomenelor,  dară  
atitudinile lor în aceasta privin  sunt diferite. Fizicienii, aşaţă  
cum  am  ar tat,  se  declar  satisf cu i  de  o  cunoaştereă ă ă ţ  
aproximativ ; de cealalt  parte, misticii nu sunt interesa iă ă ţ  
de o cunoaştere par ial , „relativ ”. Ei caut  cunoaştereaţ ă ă ă  
„absolut ”, în elegerea total  a esen ei Vie ii. Conştien i deă ţ ă ţ ţ ţ  
inter-rela ionarea  Universului,  ei  în eleg  c  a  explica  unţ ţ ă  
fenomen  înseamn  în  ultim  instan  a-i  eviden iaă ă ţă ţ  
leg turile  cu  restul  întregului.  Şi  cum  aşa  ceva  esteă  
imposibil,  filosofii  mistici  insist  asupra faptului  c  niciună ă  
fenomen nu poate fi explicat, lat  ce spune în acest sensă  
Ashvaghosha:

În esen a lor, lucrurile nu pot fi numite şi nici explicate.ţ  
Ele nu pot fi descrise adecvat în niciun limbaj.9



lat  de  ce  în elep ii  din  Orient  nu  caut  s  expliceă ţ ţ ă ă  
evenimentele,  ci  urm resc  experimentarea  direct ,  non-ă ă
intelectual  a unit ii. Aceasta este atitudinea adoptat  deă ăţ ă  
Budha  care  a  r spuns  tuturor  întreb rilor  despre  sensulă ă  
vie ii,  originea  lumii  sau  despre  ţ nirvana printr-o  „nobilă 
t cere”. R spunsurile aparent lipsite de sens ale maeştriloră ă  
Zen  la  cererile  de  l murire  ale  discipolilor,  par  a  aveaă  
acelaşi rost: acela de a-i determina pe aceştia s  în eleagă ţ ă 
că partea este consecin  a întregului, c  „a expţă ă lica” natura 
înseamn  a-i scoate la iveal  caracterul unitar şi c , ă ă ă în final, 
nu este nimic de explicat.  Când Tozan, care cântarea un 
caier  de  in,  a  fost  întrebat  „Ce este Budha?”,  a  raspuns 
„Caierul sta de ă in cânt reşte trei pfunziă ” 10; iar când Jonhu 
a fost întrebat de ce a venit  Bodhidharma în China,  el a 
r spuns „ă în gr din  creşte un stejară ă .” 11

Unul din principalele scopuri urm rite de filosofii misticiă  
const  în eliberarea mentalului uman de limbaj şi de seteaă  
de justificare. Atât budiştii cât şi taoiştii vorbesc despre o 
„re ea  de  cuvinte”  sau  „o  împletitur  de  concepte”,ţ ă  
extinzând  ideea  de  re ea  de  conexiuni  la  nivelulţ  
intelectului. Atâta timp cât facem efortul de a g si justific riă ă  
ne g sim prinşi în capcana ă karmei, în pânza de p ianjen aă  
conceptelor.  Eliberându-ne de cuvinte şi  de explica ii,  neţ  
eliber m de c tuşele ă ă karmei.

Concep iei despre lume a misticilor orientali şi filosofieiţ  
bootstrap le sunt comune atât accentuarea intercorel rii şiă  
a self-consisten ei, cât şi negarea existen ei constituen ilorţ ţ ţ  
fundamentali  ai materiei.  Într-un Univers care se prezintă 
ca  un  întreg  inseparabil  cu  forme  fluide  şi  mereu 
schimb toare nu este loc pentru entit i fixe. De aceea, înă ăţ  
concep ia oriental  nu se întâlneşte no iunea de „c r miziţ ă ţ ă ă  
de  baz ”  ale  materiei.  Gândirea  chinez  nu  a  elaborată ă  
niciodat  teorii atomiste şi chiar dac  unele şcoli filosoficeă ă  
indiene au dezvoltat asemenea teorii, ele n-au avut decât 
un  loc  periferic.  No iunea  de  atom  apare  în  cadrulţ  
jainismului  (ramur  neortodox  a  hinduismului,  c ci  nuă ă ă  
recunoaşte autoritatea Vedelor). Teorii atomiste şi-au f cută  
loc şi  în şcolile  budismului  Hinayana, dar sunt tratate de 



c tre  ramura  Mahayana  ca  nişte  produse  iluzorii  aleă  
ignoran ei – avidya. Dup  cum spune Ashvaghosha,ţ ă

Prin divizarea celor compuse materia poate fi redus  laă  
atomi. Dar din moment ce atomii înşişi sunt în continuare 
obiect  al  diviz rii,  toate  formele  existen ei  materiale,ă ţ  
grosiere  sau  subtile,  nu  sunt  decât  umbre  ale 
particulariz rii  c rora  nu  li  se  poate  acorda  niciun  gradă ă  
(absolut sau independent) de realitate. 12

Principalele  şcoli  mistice  orientale  sunt  de  acord  cu 
concep ia bootstrap conform c reia Universul este un întregţ ă  
ale  c rui  p r i  nu  se  deosebesc  ca  esen ,  astfel  încâtă ă ţ ţă  
propriet ile uneia sunt consecin a propriet ilor celorlalte.ăţ ţ ăţ  
În acest sens s-ar putea spune c  partea „con ine” întregulă ţ  
şi într-adev r, aceast  viziune a reprezent rii mutuale pareă ă ă  
a fi chintesen a experienţ ţei mistice. Despre aceasta, Sri Aur
obindo spune,

Nu exist  finit în sens supramental; aceast  experienă ă ţă  
are la baz  conştiin a identit ii dintre parte şi întregă ţ ăţ . 13

No iunea de „identitate a p r ii cu întregul şi a întreguluiţ ă ţ  
cu  partea”  şi-a  g sit  cea  mai  înalt  expresie  în  şcoalaă ă  
Avatamsaka,  ramur  a  budismului  Mahayana;  filosofíaă  
acestei  şcoli  constituie  chintesen a budismului.  Ea  are laţ  
baz  Avatamsaka Sutraă ,  despre care se crede c  ar fi fostă  
rostit  de  Budha  însuşi  în  timp  ce  se  afla  în  stare  deă  
medita ie profund , dup  Trezirea sa. Aceast  voluminoasţ ă ă ă ă 
sutra,  care  nu  a  fost  tradus  pân  acum în  nicio  limbă ă ă 
european , descrie detaliat modul în care este percepută ă 
lumea  în  starea  de  trezire  a  conştiin ei,  când  „ţ grani eleţ  
individualit ii se topesc şi sentimentul finitului nu ne maiăţ  
apasă.”  14 Ultima  parte,  Gandavyuha,  con ine  povesteaţ  
tân rului  pelerin  Sudhana  şi  descrierea  viguroas  aă ă  
experien ei mistice a lumii tr it  de acesta; lumea îi apareţ ă ă  
ca  o  re ea  perfect  de  leg turi  mutuale  în  care  toateţ ă ă  
lucrurile inter-ac ioneaz  unele cu altele astfel încât fiecareţ ă  
le con ine în el însuşi pe toate celelalte. Urm torul pasaj dinţ ă  



sutra, parafrazat de D. T. Suzuki, apeleaz , pentru a descrieă  
viziunea lui Sudhana, la imaginea turnului magnific decorat:

Turnul este vast şi necuprins ca cerul însuşi. Podeaua lui  
este pavat  cu felurite pietre pre ioase; în untrul s u afliă ţ ă ă  
palate f r  de num r, portaluri, ferestre, sc ri, coridoare şiă ă ă ă  
balustrade, toate din cele mai nobile nestemate...

Şi  în  interiorul  nesfârşitului  şi  de  neasemuit  turn 
împodobit sunt alte sute de mii… De turnuri, fiecare din ele 
la fel de minunat decorat ca şi turnul cel mare şi tot atât de 
necuprins ca şi cerul. Niciunul din aceste turnuri f r  num ră ă ă  
nu  st  în  vreun  fel  în  calea  altuia;  fiecare  îşi  p strează ă ă  
propria  individualitate  şi  exist  în  armonie  cu  toateă  
celelalte; nimic nu împiedic  pe vreunul s  se contopească ă ă  
cu celelalte; toate se confund , dar se afl  deopotriv  într-oă ă ă  
ordine des vârşit . Tân rul pelerin Sudhana se oglindeşteă ă ă  
într-un singur turn şi în toate deodat , c ci toate se află ă ă  
într-unul singur şi fiecare le con ine pe toate celelalteţ .15

Turnul din acest fragment este metafora Universului, iar 
perfecta  contopire  a  p r ilor  sale  este  cunoscut  înă ţ ă  
budismul  Mahayana  sub  numele  de  „întrep trundere”.ă  
Avatamsaka  arat  clar  ă că aceast  întrep trundere  esteă ă  
corelarea  dinamic  spa io-temporal .  Aşa  cum am ar tată ţ ă ă  
mai înainte, rela ia dintre spa iu şi timp este privit  tot ca oţ ţ ă  
rela ie de întrep trundere.ţ ă

Experien a întrep trunderii în starea de iluminare poate fiţ ă  
considerat  drept viziunea mistic  a ipotezei „bootstrap”, aă ă  
corel rii  armonioase  a  tuturor  fenomenelor  din  Univers.ă  
Într-o  asemenea  stare  a  conştiin ei,  zona  intelectului  şiţ  
necesitatea de a g si explica ii sunt dep şite şi înlocuite cuă ţ ă  
experimentarea  direct  a  interdependen elor.  Astfel,ă ţ  
conceptul  budist  de  întrep trundere  merge  cu  mult  maiă  
departe  decât  ipoteza  ştiin ific  bootstrap.  Cu  toateţ ă  
acestea,  exist  modele  matematice  ale  particulelor  sub-ă  
atomice  care  demonstreaz  puternice  asem n ri  cuă ă ă  
concep ia conturat  în budismul Mahayana.ţ ă

Formularea  ştiin ific  a  ipotezei  bootstrap  atrage  dupţ ă ă 
sine limit ri şi aproxim ri, principala aproxima ie constândă ă ţ  



în neglijarea tuturor tipurilor de interac ii, cu excep ia inter-ţ ţ
ac iilor  tari.  Deoarece acestea sunt de o sut  de ori  maiţ ă  
puternice decât cele electromagnetice şi  cu multe ordine 
de  m rime  mai  puternice  decât  interac iile  slabe  şiă ţ  
gravita ionale,  aproxima ia  pare  rezonabil .  Aşadar,ţ ţ ă  
bootstrap-ul  ştiin ific  se  ocup  exclusiv  de  particuleleţ ă  
supuse interac iilor tari, adic  de hadroni şi de aceea esteţ ă  
numit  adesea  „bootstrap  hadronic”.  Este  elaborat  în 
formalismul teoriei matricei S, iar scopul s u este acela deă  
a  deduce  toate  propriet ile  hadronilor  şi  interac iileăţ ţ  
acestora  numai  pe  baza  impunerii  cerin ei  de  self-ţ
consisten . Singurele „legiţă  fundamentale" acceptate sunt 
principiile  generale  ale  teoriei  matricei  S,  discutate  în 
capitolul anterior, cerute de metodele noastre de observare 
şi  m surare  şi  care,  din  acest  motiv,  constituie  cadrulă  
filosofic  al  ştiin ei.  Este posibil  s  se postuleze  temporarţ ă  
alte propriet i ale matricei S, dar în final ele trebuie s  fieăţ ă  
derivate ca o consecin  a self-consisten ei. Postulatul careţă ţ  
afirm  c  to i  hadronii  formeaz  secven e  descrise  deă ă ţ ă ţ  
formalismul Regge, face parte din aceast  categorie.ă

În  limbajul  teorieii  matricei  S,  ipoteza  bootstrap 
sugereaz  c  matricea S complet , deci cea care con ineă ă ă ţ  
toate  propriet ilor  hadronilor  „este  determinat  în  modăţ ă  
unic  din  principiile  generale,  deoarece o unic  matrice Să  
este în acord cu toate cele trei principii. Aceast  ipotez  seă ă  
bazeaz  pe faptul  c  fizicienii  n-au elaborat  niciodat  ună ă ă  
model  care  s  satisfac  toate  cele  trei  principii.  Dacă ă ă 
singura matrice care prezint  proprietattea de consistenă ţă 
este  matricea  S  care  descrie  toate  propriet ile  şiăţ  
interac iile hadronilor, aşa cum pretinde ipoteza beootstrap,ţ  
atunci  eşecul  de  a  construi  o  matrice  par ial  cuţ ă  
proprietatea de consisten  este justificabil.ţă

Interac iile  suferite  de particulele  subatomice sunt atâtţ  
de  complexe  încât  nu  este  deloc  sigur  c  se  va  puteaă  
construi vreodat  o matrice S complet  şi self-consistent ,ă ă ă  
dar se întrev d modelă e par iale care s  satisfac  scopuriţ ă ă  
limitate.  Fiecare  din  aceste  modele  ar  trebui  conceput 
astfel încât s  acopere numai un anumit grup de interac ii,ă ţ  



deci ar con ine câ iva parametri  neexplica i  reprezentândţ ţ ţ  
limit rile  respectivului  model;  aceştia  ar  urma  s  fieă ă  
explica i în cadrul unui alt model. Astfel se pot acoperi dinţ  
ce în ce mai multe femomene cu o din ce în ce mai mare 
precizie, printr-un mozaic de modele cuplate al c rui num ră ă  
de  parametri  neexplica i  ar  descreşte  mereu.  Aşadar,ţ  
adjectivul  „boootstrap”  nu  s-ar  potrivi  nici  unui  model 
individual,  dar s-ar  aplica ansamblului  de modele mutual 
consistente,  din  care  niciunul  nu  ar  avea  caracter 
fundamental.  Aşa  cum a spus  Chew,  „Orice  fizician  care 
este capabil  s  priveasc  un num r de modele teoreticeă ă ă  
f r  s  considere pe vreunul mai important decât celelalte,ă ă ă  
este  în  mod  automat  un  adept  al  punctului  de  vedere 
bootstrap"16

Exist  deja un num r de modele par iale, cu domeniu deă ă ţ  
valabilitate limitat, ceea ce arat  c  programul bootstrap vaă ă  
câştiga  teren  în  viitorul  apropiat.  În  ceea  ce  priveşte 
hadronii,  cea  mai  important  problem  pe  care  o  au  deă ă  
solu ionat teoria matricei S şi ipoteza bootstrap este legatţ ă 
de justificarea structurii de quark caracteristic  interac iiloră ţ  
tari.  Pân  de  curând,  abordarea  din  perspectiva  ipotezeiă  
bootstrap nu putea explica regularit ile observate şi chiarăţ  
din acest motiv nu era luat  în serios de fizicieni. Cei maiă  
mul i preferau s  lucreze cu modelul quark-urilor care, chiarţ ă  
dac  nu explica, oferea m car o descriere fenomenologic .ă ă ă  
Situa ia s-a schimbat radical în ultimii şase ani. Progreseleţ  
înregistrate  în  dezvoltarea  matricei  S  au  revolu ionatţ  
ştiin a,  permi ând  stabilirea  unor  rezultate  specificeţ ţ  
modelului de quark f r  a se postula existen a quark-urilor.ă ă ţ  
Aceste rezultate i-au entuziasmat pe adep ii teoriei matriceiţ  
S  şi  se  pare  c  vor  determina  întreaga  comunitate  aă  
fizicienilor  s  îşi  revizuiasc  atitudinea fa  de abordareaă ă ţă  
bootstrap a fizicii domeniului subatomic.

Hadronii,  aşa  cum  sunt  ei  caracteriza i  în  teoriaţ  
bootstrap, pot fi  descrişi cu aceast  fraz  şocant : „ă ă ă orice 
particul  este compus  din alte particuleă ă ”. Nu trebuie s  neă  
imagin m aceast  situa ie  în  sens  static.  Hadronii  nu  seă ă ţ  



„con in” reciproc, se „implic ” reciproc în sensul dinamic şiţ ă  
probabilistic  al  afirma ieţ i  rezultate  din  teoria  matricei  S, 
fiecare hadron reprezentând o poten ial  „stare legat ” aţ ă ă  
tuturor seturilor de particule care pot interac iona pentru aţ  
forma hadronul în discu ie. În acest sens, to i hadronii suntţ ţ  
structuri compuse ale c ror componente sunt tot hadroni,ă  
niciunul  din  ei  nefiind  cu  nimic  mai  „elementar”  decât 
ceilal i.  For ele care men in aceste structuri  se manifestţ ţ ţ ă 
prin intermediul schimbului de particule – particulele care 
fac  obiectul  transferului  fiind  la  rândul  lor  hadroni.  De 
aceea,  fiecare  hadron  joac  trei  roluri  diferite:  este  oă  
structur  compus , poate fi component al unui alt hadron şiă ă  
poate constitui obiectul schimbului între componentele unui 
hadron, participând astfel la stabilirea for elor care men inţ ţ  
o  structur .  Conceptul  de  ă crossing*  este  esen ial  pentruţ  
acest  model.  Fiecare  hadron  este  un  sistem  în  care 
ac ioneaz  for ele  asociate  schimbului  altor  hadroni  peţ ă ţ  
canalul  transversal,  fiecare  dintre  aceştia  fiind  un sisfem 
f cut posibil de for e la stabilirea c rora contribuie hadronulă ţ ă  
în  discu ie.  În  acest  fel  „ţ fiecare  particul  particip  laă ă  
formarea  altei  particule  care,  la  rândul  ei,  particip  laă  
formarea celei care a generat-o.” 17 Întregul set de hadroni 
se  autogenereaz  astfel  –  altfel  spus,  se  continu  laă ă  
nesfârşit prin conexiunile sale. Aşadar, mecanismul extrem 
de complex al bootstrapului are caracter autodeterminist, 
ceea ce înseamn  c  nu exist  decât un singur mod în careă ă ă  
acest mecanism poate fi realizat. Cu alte cuvinte, nu este 
posibil  decât existen a unui singur set de hadroni care să ţ ă 
prezinte  proprietatea  de  self-consisten  –  şi  anume,  celţă  
aflat în natur .ă

În  concep ia  bootstrap  toate  particulele  se  compun  înţ  
mod  dinamic  şi  self-consistent  una  din  alta  şi  numai  în 
acest sens se poate spune c  ele se „con in” reciproc. Oă ţ  
no iune  similar  se  aplic  Universului  în  budismulţ ă ă  
Mahayana. Aceast  re ea cosmic  de lucruri şi evenimenteă ţ ă  
care se întrep trund este ilustrat  în Avatamsaka Sutra prină ă  
metafora  pânzei  lui  Indra,  imensa  împletitur  de  pietreă  



pre ioase aflat  deasupra palatului lui Indra. Charles Eliotţ ă  
ar ta:ă

Se spune c  în paradisul lui Indra se afl  o împletitur  deă ă ă  
perle dispuse în aşa fel încât dac  o priveşti pe una din eleă  
le vezi pe toate celelalte reflectate în ea. Tot astfel, orice  
obiect din lume nu este doar el însuşi, ci le implic  pe toateă  
celelalte. „în fiecare fir de praf se afl  nenum ra i Budhaă ă ţ ”.18

Cu  adev rat  surprinz toare  este  asem narea  dintreă ă ă  
aceast  imagine şi aceea desprins  din teoria bootstrap.ă ă

* Intersectare, încrucişare (N.T.)

Metafora  pânzei  lui  Indra  poate  fi  considerat  primulă  
model bootstrap elaborat de în elep ii Orientului cu ţ ţ 2500 de 
ani  înaintea  apari iei  fizicii  particulelor.  Budiştii  insistţ ă 
asupra  faptului  c  întrep trunderea  nu  este  un  conceptă ă  
comprehensibil  pe  cale  ra ional ,  ci  unul  care  trebuieţ ă  
experimentat de mentalul iluminat prin intrarea în starea 
de medita ie. D. T. Suzuki scria despre aceasta:ţ

Budha cel din Gandavyuha nu mai tr ieşte în lumea ceă  
poate fi cuprins  în concepte ca spa iu şi timp. Conştiin aă ţ ţ  
sa  înceteaz  s  fie  aceea  a  mentalului  cenzurat  deă ă  
semnifica ii şi logicţ ă… Budha din Gandavyuha tr ieşte într-ă
o lume spiritual , o ă lume care are propriile ei legi. 19

În  fizica  modern  situa ia  este  identic .  Ideea  deă ţ ă  
particul  care  le  con ine  pe  toate  celelalte  nu  poate  fiă ţ  
cuprins  într-un  cadru  limitat  de  conceptele  de  spa iu  şiă ţ  
timp. Ea descrie o realitate care, ca şi aceea a lui Budha, 
are propriile ei legi. În cazul bootstrapului hadronic, ele sunt 
legile teoriei cuantice şi ale teoriei relativit ii, ideea-cheieăţ  
fiind  aceea  c  for ele  care  men in  particulele  în  sistemeă ţ ţ  
sunt  ele  însele  particule  transferate  prin  canalele  de 
schimb.  Deşi  acestui  concept  i  se  poate  acorda  o 
semnifica ie matematic  precis , el r mâne în continuareţ ă ă ă  
imposibil  de  vizualizat.  Este  un  aspect  strict  relativist  al 
bootstrapului şi, cum nu putem experimenta în mod direct 
spa iu-timpul cvadri- dimensional, este extrem de dificil sţ ă 



ne  imagin m  o  particul  care  con ine  toate  celelalteă ă ţ  
particule şi este în acelaşi timp con inutţ ă de ele. Dar chiar a
ceasta este viziunea Mahayana:

Când  aşezi  partea  lâng  întregă ,  vezi  c  partea  umpleă  
întregul şi în acelaşi timp îl cuprinde în ea îns şiă .20

Ideea de particul  care le con ine pe toate celelalte nu aă ţ  
ap rut numai în filosofía mistic  a Orientului, ci şi în cea aă ă  
Occidentului,  lat  cum  este  exprimat  ea  în  celebreleă ă  
versuri ale lui William Blake:

S  vezi lumea într-un gr unte de nisip ă ă
Şi cerul într-o floare de câmp, 
S  ii infinitul în palm  ă ţ ă
Şi veşnicia într-o or .ă
Din nou, experien a misticţ ă a produs o imagine de tip 

bootstrap; dac  poetul vede lumea întreag  într-un gr unteă ă ă  
de  nisip,  fizicianul  contemporan  vede  cosmosul  într-un 
hadron.

Aceeaşi imagine se desprinde şi din opera filosofic  a luiă  
Leibniz, care considera c  lumea este format  din entit iă ă ăţ  
fundamentale numite „monade”, fiecare din ele oglindind 
întregul Univers. Concep ia lui Leibniz se apropie mult deţ  
aceea  a  budismului  Mahayana şi  de  teoria  bootstrap* În 
lucrarea sa, Monadologia, Leibniz scria:

Orice por iune de materie este ca o gr din  plin  de floriţ ă ă ă  
sau  ca  un  lac  bogat  În  peşte.  Dar  fiece  ramur  a  uneiă  
plante, fiece parte a trupului unui animal, fiece pic tur  dină ă  
umorile sale este la rândul s u o gr din  sau un lacă ă ă .21

Interesant  este  faptul  c  paralelele  care  se  pot  stabiliă  
între aceste pasaje şi Avatamsaka Sutra par s  indice faptulă  
c  Leibniz  a  fost  influen at  de  budism.  Joseph  Needhamă ţ  
sus ineţ 22 c  Leibniz  se  familiarizase  cu  spiritualitatea  şiă  
cultura  chinez  prin  intermediul  traducerilor  f cute  deă ă  
c lug rii iezui i şi c  este posibil ca sistemul s u filosofic să ă ţ ă ă ă 
fi fost inspirat de şcoala neo-confucianist  ă Chu Hsi, ale c reiă  
idei i-ar fi fost cunoscute. Aceast  şcoal  îşi are r d cinileă ă ă ă  
în budismul Mahayana şi în particular în şcoala Avatamsaka 
(în  chinez  Hua-yen)  desprins  din  şcoala  Mahayana.ă ă  



Needham men ioneaz  parabola  şiragului  de  perle  al  luiţ ă  
Indra chiar în leg tur  cu monadele lui Leibniz.ă ă

* Paralela între concep ia lui Leibniz şi bootstrap-ul hadronic a fostţ  
abordat  recent (vezi G. Gale, Chew’s Monadology, Journal of History ofă  
Ideas, voi. 35 (aprilie-iunie 1974), pag. 339-348).

O  comparare  aprofundat  a  conceptului  leibnizian  deă  
„rela ie  de  reflectare”  între  monade  cu  ideea  deţ  
întrep trundere  datorat  şcolii  Mahayana,  pune  totuşi  înă ă  
eviden  suficiente diferen e şi  demonstreaz  c  viziuneaţă ţ ă ă  
budist  asupra materiei se apropie mai mult decât aceea aă  
lui  Leibniz  de  concep ia  datorat  fizicii  contemporane.ţ ă  
Deosebirea  de  fond  pare  a  fi  aceea  c  Leibniz  vedeă  
monadele ca pe constituen ii ultimi ai materiei. El îşi începeţ  
Monadologia cu urm toarele cuvinte: „ă monada despre care 
vom  vorbi  aici  este  substan a  simpl  care  intr  înţ ă ă  
compozi ia tuturor lucrurilor; simpl , adic  necompus  dinţ ă ă ă  
alte  p r iă ţ .”  Şi  în  continuare,  „monadele  sunt  adev ra iiă ţ  
atomi  din  natur ,  într-un  cuvânt,  constituen ii  tuturoră ţ  
lucrurilor.”23 Acest  mod de a concepe „fundamentele” se 
afl  într-un  contrast  izbitor  cu  teoria  bootstrap  şi  diferă ă 
esen ial  de  concep ia  Mahayana  care  respinge  ideeaţ ţ  
existen ei  entit ilor  fundamentale şi  a substan ei  ultime.ţ ăţ ţ  
Gândirea fundamentelor la Leibniz îşi g seşte expresie şi înă  
concep ia  sa  despre  for e,  pe  care  le  consider  „legiţ ţ ă  
implantate de voin a divin ”, esen ial diferite de materie.ţ ă ţ  
„For a şi activitatea”, scria el, „ţ nu pot avea aceeaşi origine 
ca şi ceva atât de pasiv cum este materia.”24 Din nou, o 
afirma ie  contrar  celor  din  fizica  modern  şi  misticaţ ă ă  
oriental .ă

Din  punctul  de  vedere  al  rela iei  dintre  monade,ţ  
principala deosebire fa  de bootstrap const  în aceea cţă ă ă 
monadele  nu  interac ioneaz  una  cu  alta;  ele  „nu  auţ ă  
ferestre”, cum spune Leibniz şi nu fac decât s  se reflecteă  
una în alta. Aceasta în timp ce, în teoria bootstrap ca şi în 
budismul  Mahayana,  accentul  este  pus  pe  interac ia  sauţ  
„întrep trunderea”  dintre  toate  particulele.  Mai  mult,ă  
viziunile  bootstrap  şi  Mahayana  sunt  viziuni  în  „spa iu-ţ



timpul” în care obiectele apar ca nişte evenimente ce nu 
pot fi în elese decât odat  cu faptul c  spa iul şi timpul suntţ ă ă ţ  
şi ele, întrep trunse.ă

Teoria  bootstrap  a  hadronilor  este  departe  de  a  fi 
complet , iar dificult ile de formulare sunt considerabile.ă ăţ  
Cu toate acestea, fizicienii au început deja s  extind  acestă ă  
mod de abordare şi la alte domenii decât interac iile tari.ţ  
De  fapt,  el  va  trebui  s  dep şeasc  contextul  actual  ală ă ă  
teoriei  matricei  S  care  a  fost  elaborat  special  pentru  aă  
descrie  interac iile  tari.  Va  c p ta  un mai  mare  grad deţ ă ă  
generalitate; şi,  în  acest  cadru  larg,  unele  din  no iunileţ  
acceptate  azi  ca  postulate  vor  fi  tratate  prin  metoda 
bootstrap  –  vor  fi  derivate  din  self-consisten .  Dupţă ă 
p rerea lui Geoffrey Chew, în aceast  categorie vor puteaă ă  
intra  concep ia  noastr  despre  spa iu-timpul  macroscopicţ ă ţ  
şi, poate, chiar conştiin a:ţ

În ultim  instan , ipotezaă ţă  bootstrap implic  şi conştiin a,ă ţ  
ca şi toate celelalte aspecte ale naturii ca necesitate a self-
consistenfei întregului.25

lat , din nou, o concep ie în perfect  armonie cu viziunileă ţ ă  
desprinse din tradi ia mistic  a Orientului în care conştiin aţ ă ţ  
a  fost  privit  întotdeauna  ca  o  parte  integrant  aă ă  
Universului. Fiin a uman  şi toate formele vie ii sunt, pentruţ ă ţ  
mistici, p r i ale întregului organic inseparabil. Dac  omulă ţ ă  
este dotat cu inteligen ,  atunci  întregul  din care el faceţă  
parte este dotat, de asemenea, cu inteligen . Omul esteţă  
dovada vie  a  inteligen ei  cosmice;  prin  noi,  Universul  îşiţ  
afirm  mereu  capacitatea  de  a  produce  forme  prin  careă  
devine conştient de el însuşi.

Problema conştiin ei a ap rut în fizica modern  o dat  cuţ ă ă ă  
observarea fenomenelor atomice. Teoria cuantic  a ar tată ă  
c  aceste  fenomene  nu  pot  fi  în elese  decât  ca  nişteă ţ  
conexiuni într-un lan  de procese la cap tul c ruia se aflţ ă ă ă 
conştiin a observatorului. În exprimarea lui Eugene Wigner,ţ  
„legile teoriei cuantice nu se pot formula în mod consistent 
f r  a face apel la conştiină ă ţa observatorului.”26 Formularea 
pragmatic  a  teoriei  cuantice  promovat  de  oamenii  deă ă  



ştiin  în  lucr rile  lor  nu  con ine  referiri  explicite  laţă ă ţ  
conştiin . Dar Wigner şi al ii afirm  c  includerea explicitţă ţ ă ă ă 
a conştiin ei umane ar putea reprezenta un aspect esen ialţ ţ  
al viitoarelor teorii.

O  asemenea  direc ie  de  dezvoltare  ar,  deschideţ  
posibilit i  incitante  de  interac ie  între  fizic  şi  misticaăţ ţ ă  
oriental .  În elegerea  leg turii  conştiin ei  cu  restulă ţ ă ţ  
Universului  reprezint  punctul  de plecare pentru întreagaă  
experien  mistic . De-a lungul secolelor,  misticii  orientaliţă ă  
au  explorat  variate  st ri  ale  conştiin ei,  iar  concluziile  laă ţ  
care  au  ajuns  difer  adesea  în  mod  radical  de  ideileă  
filosofice ale Vestului. Dac  fizicienii doresc într-adev r să ă ă 
includ  în  domeniă ul lor  de  cercetare  natura  conştiin eiţ  
umane,  atunci  studiul  filosofiei  orientale  le-ar putea oferi 
puncte de vedere noi şi stimulatoare.

Astfel,  extinderea  teoriei  bootstrap  în  aşa  fel  încât  să 
includ  spa iu-timpul  şi  conştiin a  uman  deschideă ţ ţ ă  
posibilit i  f r  precedent  care  dep şesc  cadrulăţ ă ă ă  
conven ional al ştiin ei.ţ ţ

Un asemenea pas ar reprezenta cu mult mai mult decât 
oricare  pas  f cut  în  teoria  bootstrap  a  hadronilor;  am fiă  
obliga i  s  ne  confrunt m  cu  conceptul  evaziv  deţ ă ă  
observa ie şi chiar cu cel de conştiin .  Lupta noastr  cuţ ţă ă  
hadronii şi cu teoria bootstrap s-ar putea s  nu fie decâtă  
anticiparea unei alte str danii care, deşi nu se va afla înă  
afara  domeniului  de  studiu  al  fizicii  nu  va  mai  putea  fi  
numit  ştiină ţă.27

Atunci,  încotro  ne  duce  ideea  bootstrap?  Aceasta, 
bineîn eles,  n-o  ştie  nimeni,  dar  specula ia  cu  privire  laţ ţ  
destina ia  final  este  fascinant .  Ne  putem  imagina  unţ ă ă  
sistem de noi teorii  care vor acoperi o gam  din ce în ceă  
mai larg  de fenomene ale naturii cu un grad de precizieă  
din ce în ce mai ridicat; un sistem care va include din ce în 
ce mai pu ine m rimi postulate şi în care din ce în ce maiţ ă  
multe  m rimi  vor  fi  derivate  din  consisten a  mutual  aă ţ ă  
p r ilor. Apoi, într-o zi, se va ajunge într-un stadiu în careă ţ  
singurele  m rimi  postulate  vor  fi  elementele  cadruluiă  
ştiin ific.  Mai  departe  teoria  nu  îşi  va  putea  exprimaţ  



rezultatele  discursiv,  prin  apelul  la  concepte  şi  astfel  va 
dep şi cadrul ştiin ei. Dintr-o teorie bootstrap a naturii  seă ţ  
va transforma într-o viziune bootstrap care va transcende 
zona  intelectului  şi  a  limbajului,  purtându-ne  dincolo  de 
domeniul ştiin ei,  pe t râmul acintya, care scap  gândirii.ţ ă ă  
Cunoaşterea aceasta va fi  complet ,  dar inexprimabil  înă ă  
cuvinte; va fi cunoaşterea la care se referea Lao Tse acum 
peste dou  mii de ani, când spunea:ă

Acela care ştie nu vorbeşte, 
Acela care vorbeşte nu ştie 28

epilog
Filosofiile  religioase  ale  Orientului  au  ca  obiect 

cunoaşterea  mistic ,  prin  defini ie  atemporal  care,ă ţ ă  
sustr gându-se  controlului  ra iunii,  este  inexprimabil  înă ţ ă  
cuvinte.  Rela ia  cu  demersul  ştiin ific  propriu  fiziciiţ ţ  
contemporane nu constituie decât unul din aspectele sale, 
dar, la fel ca toate celelalte, este nedemonstrabil; existen aţ  
acestei rela ii nu poate decât s  fie experimentat  în modţ ă ă  
direct, pe calea intui iei.  Nu am urm rit s  realizez aici oţ ă ă  
demonstra ie riguroas , dar sper c  am reuşit m car într-oţ ă ă ă  
oarecare m sur  s  ofer cititorului  ocazia de a retr i  dină ă ă ă  
când în când o experien  care pentru mine a devenit  oţă  
surs  de continu  bucurie şi inspira ie – conştiin a faptuluiă ă ţ ţ  
c  principalele  modele  şi  teorii  ale  fizicii  moderneă  
contureaz  o concep ie despre lume aflat  în perfect acordă ţ ă  
cu viziunea mistic  oriental .ă ă

Pentru  aceia  care  sunt  conştien i  de  aceast  armonie,ţ ă  
semnifica ia  similitudinii  perfecte  între  concep iileţ ţ  
fizicienilor  şi  cele  ale  misticilor  este  mai  presus de  oricş 
îndoial , întrebarea care se pune nu mai este dac  această ă ă 
similitudine  exist ,  ci  de  ce;  şi  mai  mult  decât  atât,  ceă  
consecin e determin  ea.ţ ă

În încercarea lor de a descifra misterul  vie ii oamenii auţ  
abordat  mai  multe  c i.  Printre  acestea,  calea  mistic  şiă ă  
demersul ştiin ific; dar înc  multe altele: demersul poetţ ă ic, 
mitologic, calea clovnului, calea şamanului – pentru a numi 
doar  câteva.  Şi  am ajuns  astfel  s  dispunem de  feluriteă  



modele ale lumii,  atât verbale cât şi  non-verbale, fiecare 
din ele accentuând câte un alt aspect. Fiecare este valabil 
şi util în contextul în care s-a dezvoltat. Dar toate nu sunt 
decât  descrieri,  reprezent ri  ale  realit ii  şi  de  aceeaă ăţ  
reprezint  o  cunoaştere  limitat .  Niciuna  nu  conturează ă ă 
imaginea complet  a lumii.ă

Concep ia mecanicist  din fizica clasic  este util  pentruţ ă ă ă  
în elegerea  fenomenelor  care  ne  sunt  familiare  şi,  deţ  
aceea, ideal  pentru descrierea mediului înconjur tor; ea aă ă  
constituit baza pe care s-a dezvoltat tehnologia. Dar ea nu 
este  adecvat  descrierii  realit ii  subatomice.  Viziuneaă ăţ  
mistic  asupra lumii, în contrast cu concep ia mecanicist ,ă ţ ă  
ar  putea  fi  definit  concis  ca  „organic ”,  deoareceă ă  
consider  toate fenomenele din Univers p r i inseparabileă ă ţ  
ale unui întreg. Aceast  viziune apare în tradi ia mistic  înă ţ ă  
acea stare a conştiin ei numit  stare de medita ie. Misticiiţ ă ţ  
uzeaz  pentru  a-şi  descrie  experien a  de  concepte  careă ţ  
sunt  în  general  neadecvate  descrierii  ştiin ifice  aţ  
fenomenelor  macroscopice.  Viziunea  organic  nu  st  laă ă  
baza dezvolt rii  maşinismului,  nici  nu ofer  solu ii  pentruă ă ţ  
problemele tehnice şi  tehnologice cu care se confrunta o 
lume suprapopulat .ă

Atât concep ia mecanicist  cât şi cea organic  ne suntţ ă ă  
utile în via a de toate zilele; prima, pentru c  impulsioneazţ ă ă 
dezvoltarea ştiin ei şi a tehnologiei,  cealalt , pentru via aţ ă ţ  
spiritual .  Conceptele  mecaniciste  îşi  pierd  valabilitateaă  
îndat  ce  se  dep şeşte  spa iul  experien ei  comune  şiă ă ţ ţ  
trebuie înlocuite de concepte organice similare cu cele ale 
misticilor,  în  aceasta  const  experien a  esen ial  a  fiziciiă ţ ţ ă  
moderne care a constituit subiectul expunerii mele. Fizica 
secolului  al  XX-lea  a  dovedit  c ,  deşi  aproape  lipsite  deă  
valoare în ceea ce priveşte aplicabilitatea lor în ştiin a şiţ  
tehnologia  conven ional ,  no iunile  concep iei  organiceţ ă ţ ţ  
devin extrem de utile la  scar  atomic  şi  subatomic .  Înă ă ă  
acest  sens,  viziunea  organic  pare  s  aib  un  caracteră ă ă  
fundamental decât cea mecanicist . Fizica clasic , având-oă ă  
la  baz  pe  cea  din  urm ,  poate  fi  derivat  ca  un  cază ă ă  
particular din teoria cuantic  ce implic  o viziune organic ,ă ă ă  



în timp ce reciproca nu este posibil , lat  o prim  dovadă ă ă ă 
c  viziunile filosofice ale fizicii moderne şi misticii orientaleă  
sunt  identice.  Ambele  se  contureaz  o  dat  cu  c utareaă ă ă  
naturii fundamentale a lucrurilor – în fizic , pe m sur  c  seă ă ă ă  
penetreaz  mai adânc în intimitatea materiei; în mistic , peă ă  
m sur  ce  se  experimenteaz  st ri  mai  profunde  aleă ă ă ă  
conştiin ei  –  şi  se  descoper  o  alt  realitate  în  spateleţ ă ă  
aparen ei experien ei comune.ţ ţ

Leg tura  devine  şi  mai  plauzibil  o  dat  cu  enun areaă ă ă ţ  
altor similitudini existente în ciuda modalit ilor diferite deăţ  
abordare. Pentru început, metoda – este în ambele cazuri 
cea  empiric .  Fizicienii  ajung  la  cunoaştere  pe  caleaă  
experimentului;  misticii,  prin  medita ie.  Este  vorba  înţ  
ambele  cazuri  despre  observare  ca  unic  surs  aă ă  
cunoaşterii.  Misticul  îşi  observ  şi  exploreaz  propriaă ă  
conştiin  la  diferite  niveluri,  ceea  ce  include  trupul  caţă  
manifestare  fizic  a  mentalului.  Multe  tradi ii  orientaleă ţ  
subliniaz  faptul  c  experien a propriului  corp  este cheiaă ă ţ  
experien ei  mistice  a  lumii.  Omul  s n tos  nu  percepeţ ă ă  
p r ile  separate  ale  corpului  s u,  ci  este  conştient  deă ţ ă  
propriul  corp  ca  de  un  întreg,  iar  aceast  conştiină ţă 
genereaz  o stare de bine şi de fericire. Tot astfel, misticulă  
are  conştiin a  cosmosului  ca  întreg  şi  ca  extensie  aţ  
propriului s u corp. Lama Govinda spunea că ă

Pentru  omul  iluminat… a  c rui  conştiin  îmbr işează ţă ăţ ă  
Universul,  acesta  devine  propriul  s u  „corp”,  în  timp  ceă  
trupul  s u  fizic  devine  manifestarea  Spiritului  Universal,ă  
viziunea sa devine expresie a unei realit i superioare, iarăţ  
discursul  s u,  expresia  adev rului  etern  şi  a  puteriiă ă  
mantrei.1

Spre deosebire de mistic, fizicianul îşi începe investiga iaţ  
cu studiul domeniului material. Penetrându-i zonele din ce 
în ce mai ascunse, el  devine conştient de unitatea lumii. 
Mai mult decât atât, a înv at c  el însuşi şi conştiin a saăţ ă ţ  
sunt o parte a acestei unit i. Misticul şi fizicianul ajung laăţ  
aceeaşi  concluzie;  unul  pornind  de  la  lumea  interioar ,ă  
cel lalt de la cea exterioar . Şi acest acord nu face decât să ă ă 
confirme  str vechea  în elepciune  indian  dup  careă ţ ă ă  



Brahman, absolutul obiectiv şi Atman, absolutul subiectiv, s
unt identice.

Un alt aspect care apropie calea fizicianului de aceea a 
filosofului  mistic  se  refer  la  aceea  c  observa ia  seă ă ţ  
realizeaz  în  zone  inaccesibile  sim urilor.  În  ceea  ceă ţ  
priveşte fizica, este vorba de domeniul atomic şi subatomic; 
în ceea ce priveşte demersul mistic, este vorba de st rileă  
speciale  ale  conştiin ei  care  se  situeaz  la  nivelurileţ ă  
superioare  aceluia  al  sim urilor.  Misticii  vorbesc  adeseaţ  
despre  experien a  unor  dimensiuni  superioare  în  careţ  
impresiile  produse  de  diferitele  centre  ale  conştiin ei  seţ  
integreaz  armonios.  O  situa ie  asem n toare  apare  înă ţ ă ă  
fizica  modern  unde  s-a  dezvoltat  formalismul  „spa iu-ă ţ
timpului”  cvadridimensional  ce  unific  no iunile  şiă ţ  
observa iile  care în spa iul  tridimensional  obişnuit  apar inţ ţ ţ  
unor categorii diferite. În ambele cazuri este vorba despre 
experien a  unor  spa ii  multidimensionale  ce  dep şescţ ţ ă  
cadrul  senzorial  şi  de  aceea  sunt  aproape  imposibil  de 
exprimat în cuvinte.

lat  c  abordarea  fizicianului  contemporan  şi  cea  aă ă  
misticului  din  Orient,  deşi  p reau  la  început  completă  
diferite,  au  foarte  multe  în  comun.  Nu  trebuie  s  neă  
surprind  faptul  c  descrierile  lor  dovedesc  asem n riă ă ă ă  
izbitoare.  O dat  acceptate,  acestea  vor  genera  anumiteă  
întreb ri  cu privire la implica ii.  Oare ştiin a modern ,  cuă ţ ţ ă  
instrumentarul s u sofisticat, nu face decât s  redescopereă ă  
str vechea în elepciune care le este familiar  maeştrilor dină ţ ă  
Orient  de  mii  de  ani?  Ar  trebui  oare,  ca  fizicienii  să 
abandoneze  metoda  ştiin ific  şi  s  se  întoarc  laţ ă ă ă  
medita ie?  Se  pot  influen a  reciproc  ştiin a  şi  filosofíaţ ţ ţ  
mistic ; este oare cu putin  o sintez  între acestea dou ?ă ţă ă ă

Cred c  toate aceste întreb ri au un r spuns negativ. Euă ă ă  
v d  mistica  şi  ştiin a  ca  pe  dou  manifest riă ţ ă ă  
complementare ale mentalului, ale facult ilor sale intuitiveăţ  
şi  ra ionale.  Fizicianul  contemporan  cerceteaz  lumeaţ ă  
printr-o  extrem  rafinare  a  ra iunii;  misticul,  printr-oă ţ  
extrem  rafinareă  a  intui iei.  Sunt  dou  modalit i  deţ ă ăţ  
abordare complet diferite, care implic  mult mai mult decâtă  



o anumit  concep ie despre lumea fizic . Dar ele sunt – aşaă ţ ă  
cum  ne-a  înv at  fizica  s  le  numim  –  complementare.ăţ ă  
Niciuna din ele nu poate fi în eleas  în contextul celeilalte,ţ ă  
nici  una  nu  poate  fi  redus  la  cealalt ;  amândou  suntă ă ă  
necesare în elegerii totale a lumii, completându-se reciproc.ţ  
Ca s  parafraz m un vechi aforism chinez, misticii cunoscă ă  
r d cina lui  Tao,  dar nu şi  ramurile;  oamenii  de ştiin  îiă ă ţă  
cunosc ramurile, dar nu şi r d cina. Ştiin a nu are nevoieă ă ţ  
de mistic , mistica nu are nevoie de ştiin ; dar oamenii auă ţă  
nevoie de amândou . De filosofie mistic  pentru a în elegeă ă ţ  
natura  ultim  a  lucrurilor,  de  ştiin  pentru  a  tr i  înă ţă ă  
societatea  modern .  Nu  de  sinteza  acestora  dou  avemă ă  
nevoie, ci  de interac ia dinamic  dintre intui ia  mistic  şiţ ă ţ ă  
analiza ştiin ific .ţ ă

Pân  acum  societatea  noastr  nu  ă ă a ajuns  la  această 
performan . Atitudinea noastr  actual  este prea yang caţă ă ă  
s  ne exprim m în termenii filosofiei chineze prea ra ional ,ă ă ţ ă  
masculin , prea agresiv . Oamenii de ştiin  sunt ei înşişiă ă ţă  
un exemplu tipic în acest sens. Deşi teoriile ştiin ifice pun înţ  
eviden  un substrat filosofic apropiat viziunii mistice, esteţă  
surprinz tor  cât  de  pu in  afecteaz  acest  fapt  atitudineaă ţ ă  
celor  mai  mul i  oameni  de  ştiin .  În  accep ia  mistic ,ţ ţă ţ ă  
cunoaşterea  nu  poate  fi  rupt  de  un  stil  de  via  careă ţă  
devine  expresia  vie  a  acestei  cunoaşteri.  Dobândirea 
cunoaşterii  mistice  presupune o  transformare;  s-ar  putea 
spune c , de fapt, cunoaşterea este transformare. Aceastaă  
în timp ce cunoaşterea ştiin ific  se men ine adesea la nivelţ ă ţ  
abstract, teoretic. De aceea, cei mai mul i dintre fizicieniiţ  
de azi nu par deloc a-şi da seama de implica iile filosofice,ţ  
culturale şi spirituale ale teoriilor lor. Majoritatea fizicienilor 
sprijin  activ o societate al c rei mecanism de func ionareă ă ţ  
are  la  baz  concep ia  mecanicist ,  fragmentar ,ă ţ ă ă  
neîn elegând  c  demersul  ştiin ific  dep şeşte  aceastţ ă ţ ă ă 
viziune, n zuind spre unitatea cosmic  ce include nu doară ă  
lumea material ,  ci  şi  fiin a  uman .  Eu  cred  c  viziuneaă ţ ă ă  
asupra  lumii  conturat  de  teoriile  fizicii  moderne este  înă  
dezacord  cu  societatea contemporan  care  nu  reflectă ă 
armonioasa  intercorelare  observat  în  natur .  Pentru  aă ă  



atinge starea de armonie dinamic  va fi necesar  formareaă ă  
unei structuri  socio-economice radical diferite, o revolu ieţ  
cultural  în  adev ratul  sens  al  cuvântului.  Supravie uireaă ă ţ  
întregii civiliza ii  ar putea depinde de capacitatea noastrţ ă 
de a realiza o asemenea schimbare. Şi va depinde în ultimă 
instan  de  capacitatea  noastr  de  a  adopta  ceva  dinţă ă  
atitudinea  yin a  filosofiei  mistice orientale,  de a percepe 
unitatea lumii şi de a deprinde arta de tr i în armonie.ă

noua fizic  revizuit  ă ă – postfa  la edi ia a douaţă ţ
De la  prima publicare a c r ii  ă ţ The Tao of  Physics s-au 

înregistrat  progrese  considerabile  în  diferite  domenii  ale 
fizicii subatomice. Aşa cum am ar tat în prefa a la această ţ ă 
edi ie,  noile  rezultate  nu  infirm  existen a  asem n rilorţ ă ţ ă ă  
dintre fizic  şi filosofía oriental , ci dimpotriv , le pun şi maiă ă ă  
bine în eviden . Aş dori s  expun aici cele mai relevanteţă ă  
rezultate ob inute pân  în vara anului ţ ă 1982.

Una din cele mai profunde transform ri,  care validează ă 
concep ia  conturat  în  filosofia  mistic  oriental ,  esteţ ă ă ă  
legat  de  în elegerea  faptului  c  fenomenele  naturii  şiă ţ ă  
componen ii materiei sunt intercorelate, ca şi de conştiin aţ ţ  
faptului c  acestea nu pot fi concepute ca entit i izolate, ciă ăţ  
numai  ca  p r i  ale  întregului  cosmic.  No iunea  deă ţ ţ  
„intercorelare  cuantic ”  pe  care  am  expus-o  pe  larg  înă  
capitolul  10,  a  fost  subliniat  de  Bohr  şi  Heisenberg  peă  
parcursul istoriei teoriei cuantice. Dar, o dat  cu conturareaă  
în  ultimele  dou  decenii  a  ideii  c  Universul  ar  puteaă ă  
prezenta o intercorelare mult mai subtil  decât s-a crezută  
pân  nu demult, a început s  ă ă i se acorde o aten ie sporit .ţ ă  
Noul tip de intercorelare luat recent în discu ie nţ u numai că 
valideaz  ipoteza existen ei unei paralele între concep iileă ţ ţ  
fizicienilor şi ale misticilor, dar ridic  problema incitant  aă ă  
posibilit ii de a stabili o leg tur  între fizica subatomic  şiăţ ă ă ă  
teoria psihologului  Jung şi  chiar între fizica subatomic  şiă  
parapsihologie;  în  plus,  pune  într-o  nou  lumin  rolulă ă  
fundamental al probabilit ii în fizica cuantic .ăţ ă

În fizica clasic  se face apel la probabilit i ori de câte oriă ăţ  
este vorba despre detalii necunoscute ale evenimentului în 



discu ie. De exemplu, la aruncarea unui zar s-ar putea – înţ  
principiu – stabili pe care fa  ar urma s  cad  acesta dacţă ă ă ă 
s-ar cunoaşte toate detaliile mecanice: compozi ia exact  aţ ă  
substan ei  din  care  este  f cut  zarul,  starea  suprafe elorţ ă ţ  
sale  etc.  Aceste  detalii  sunt  numite  variabile  locale, 
deoarece depind de obiectul  studiat.  În fizica subatomică 
variabilele  locale  sunt  corela iile  stabilite  întreţ  
evenimentele  separate  prin  semnale  –  particule  sau 
sisteme  de  particule  –  care  respect  legile  obişnuite  aiă  
separ rii  spa ialeă ţ , de  exemplu,  aceea  care  statueaz  că ă 
niciun semnal nu poate fi  transmis cu o vitez  mai mareă  
decât viteza luminii. Dar, pe lâng  corela iile locale, au fostă ţ  
puse  în  eviden  corela ii  globale  instantanee,  a  c rorţă ţ ă  
existen  n-a putut fi înc  prezis  pe baza unui formalismţă ă ă  
matematic.

Corelarea global  este considerat  de unii fizicieni îns şiă ă ă  
esen a realit ii  cuantice. În teoria cuantic  evenimenteleţ ăţ ă  
individuale  nu  au  întotdeauna  o  cauz  bine  definit .  Deă ă  
exemplu, trecerea unui electron de pe o orbit  atomic  peă ă  
alta  sau  dezintegrarea  unei  particule  se  pot  produce 
spontan, f r  vreo cauz . Nu se poate preciza în niciun felă ă ă  
când şi cum se va produce un asemenea eveniment; nu i se 
poate  preciza  decât  probabilitatea  de  apari ie.  Asta  nuţ  
înseamn  c  fenomenele  atomice  se  produc  arbitrar;ă ă  
înseamn  doar  c  nu  sunt  determinate  de  cauze  locale.ă ă  
Comportarea  p r ii  este  determinat  de  conexiunile  saleă ţ ă  
globale şi, atâta timp cât acestea nu ne sunt cunoscute cu 
precizie,  suntem  nevoi i  s  înlocuim  no iunile  clasiceţ ă ţ  
înguste de cauz  şi efect cu mult mai profundul concept deă  
cauzalitate  statistic .  Legile  fizicii  atomice  sunt  legiă  
statistice,  conform  c rora  probabilit ile  de  producere  aă ăţ  
evenimentelor  sunt  determinate  de  dinamica  întregului 
sistem atomic.  În timp ce în fizica clasic  propriet ile  şiă ăţ  
comportarea p r ilor le determin  pe acelea ale întregului,ă ţ ă  
în  fizica  cuantic  situa ia  se schimb :  întregul  determină ţ ă ă 
comportarea p r ii.ă ţ

Aşadar, probabilitatea este utilizat  în fizica clasic  dină ă  
acelaşi motiv. În ambele cazuri exist  variabile „ascunse”,ă  



necunoscute nou ; iar necunoaşterea lor ne împiedic  să ă ă 
facem predic ii exacte. Dar exist  o diferen  esen ial . Înţ ă ţă ţ ă  
vreme ce variabila  ascuns  a fizicii  clasice reprezint  ună ă  
mecanism local, aceea a fizicii cuantice este un mecanism 
global,  o  conexiune  instantanee  cu  întregul  Univers.  În 
domeniul  macroscopic  al  experien ei  comune conexiunileţ  
globale sunt relativ lipsite de importan  şi de aceea putemţă  
vorbi despre obiecte separate şi putem formula legi care le 
descriu  cu  certitudine  comportarea.  Dar,  pe  m sur  ceă ă  
p trundem  în  zona  dimensiunilor  microscopice,  influen aă ţ  
conexiunilor  globale  devine din ce în  ce mai  important ,ă  
certitudinea cedeaz  locul probabilit ii  şi separarea p r iiă ăţ ă ţ  
de întreg devine tot mai dificil .ă

Existen a  conexiunilor  globale  şi  rolul  fundamental  alţ  
probabilit ii n-au fost niciodat  acceptate de Einstein. Eleăţ ă  
au constituit chiar obiectul disputei de idei dintre Einstein şi 
Bohr  în  anii  ’20;  Einstein  şi-a  exprimat  opozi ia  fa  deţ ţă  
interpretarea dat  de Bohr teoriei  cuantice prin faimoasaă  
metafor  „ă Dumnezeu  nu  joac  zaruriă ”  1.  La  sfârşitul 
dezbaterii,  Einstein  a  trebuit,  îns ,  s  admit  c  teoriaă ă ă ă  
cuantic ,  aşa  cum  era  interpretat  discursiv  de  Bohr  şiă ă  
Heisenberg, constituia un sistem de gândire consistent; dar 
el  a  r mas  cu  convingerea  c  se  va  g si  cândva  oă ă ă  
interpretare  determinist  în  termenii  variabilelor  localeă  
ascunse.

Dezacordul dintre Einstein şi Bohr se datora credin ei luiţ  
Einstein într-o realitate  exterioar  constând din elementeă  
independente separate spa ial. În tentativa de a demonstraţ  
inconsisten a  interpret rii  dat  de  Bohr  teoriei  cuantice,ţ ă ă  
Einstein a conceput un experiment imaginar cunoscut sub 
numele  de  experimentul  Einstein-Podolsky-Rosen  (EPR)2. 
Dup  trei decenii, pornind de la experimentul EPR, John Bellă  
a  enun at  o  teorem  care  demonstreaz  c  existen aţ ă ă ă ţ  
variabilelor  ascunse este în  total  dezacord  cu formul rileă  
statistice  ale  teoriei  cuantice3.  Teorema  lui  Bell  a  dat 
lovitura de gra ie atitudinii promovate de Einstein, ar tândţ ă  
c  ipoteză a  realit ii  care  const  din  elemente  separateăţ ă  



asupra  c rora  se  exercit  conexiuni  locale  esteă ă  
incompatibil  cu teoria cuantic .ă ă

În ultimii ani experimentul EPR a fost repus în discu ie şiţ  
analizat  în  repetate  rânduri  de  c tre  fizicienii  care  seă  
preocup  de  interpretarea  filosofic  a  teoriei  cuantice,ă ă  
deoarece el constituie exemplul ideal pentru eviden iereaţ  
deosebirii dintre conceptele clasice şi cele cuantice4. Pentru 
scopul pe care ni l-am propus este suficient  prezentareaă  
unei versiuni simplificate; aceasta se refer  la doi electroniă  
afla i  în mişcare de precesie şi  are la  baz  interpretareaţ ă  
dat  de David Bohm.ă 5 Pentru a putea ajunge la fondul probl
emei este necesar s  în elegem câteva dintre propriet ileă ţ ăţ  
spinului  electronului.  Imaginea  clasic  a  mingii  de  tenisă  
care se roteşte în jurul axei proprii nu corespunde pe deplin 
descrierii  spinului  particulelor  subatomice.  Într-un  anume 
sens, spinul reprezint  o rota ie în jurul axei proprii, dar caă ţ  
întotdeauna,  se  dovedeşte  c  pentru  fizica  subatomică ă 
acest  concept  clasic  are  un  caracter  limitat.  În  cazul 
electronului,  spinul  admite  doar  dou  valori:  valoareaă  
absolut  este întotdeauna aceeaşi, dar electronul se poateă  
roti  în  jurul  unei  singure  axe  în  dou  sensuri:  în  sensulă  
acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic. 
Fizicienii  desemneaz  adesea  aceste  dou  sensuri  prină ă  
„sus” şi „jos”.

Proprietatea  crucial  a  spinului  electronic,  f ră ă ă 
semnifica ie în contextul fizicii clasice, const  în aceea cţ ă ă 
axa  de  rota ie  nu  poate  fi  definit  întotdeauna  cuţ ă  
certitudine.  Aşa  cum  prezint  tendin e  de  a  se  afla  înă ţ  
anumite  puncte  din  spa iu,  tot  aşa  electronii  prezint  şiţ ă  
tendin e de a efectua mişc ri de precesie în jurul unor axe.ţ ă  
Ori  de câte ori  se efectueaz  m sur tori  referitoare  la  oă ă ă  
anumit  ax  de  rota ie,  se  constat  c  electronul  poateă ă ţ ă ă  
efectua o mişcare de precesie într-un sens sau în cel lalt înă  
jurul  axei  respective.  Cu  alte  cuvinte,  prin  însuşi  actul 
observa iei se aloc  particulei o anumit  ax  de precesie;ţ ă ă ă  
dar înainte de realizarea acestui act nu se poate spune că 
electronul se roteşte în jurul unei axe bine definite ci, mai 
degrab , c  are tendin a – sau poten ialitatea – de a o face.ă ă ţ ţ



Cunoscând  aceste  propriet i  ale  spinului  electronicăţ  
putem analiza acum experimentul EPR şi teorema lui Bell. 
Experimentul se refer  la doi electroni care prezint  mişc riă ă ă  
de precesie în sensuri opuse, astfel încât spinul lor total şi 
fie egal cu zero.  Exist  mai multeă  metode experimentale 
prin care electronii pot s  fie aduşi într-o asemenea stare,ă  
astfel încât f r  a cunoaşte direc iile spinilor individuali să ă ţ ă 
fim siguri c  spinul lor total este nul. S  presupunem acumă ă  
ci aceste dou  particule sunt deplasate cumva, dar în aşaă  
fel încât s  nu le fie afectat spinul. Pe m sur  ce particuleleă ă ă  
se dep rteaz  una de cealalt  spinul lor total r mâne nul; oă ă ă ă  
dat  ce ajung s  fie separate printr-o distan  suficient deă ă ţă  
mare, li se m soar  spinii individuali. Un aspect importantă ă  
al experimentului  const  în  aceea  c  distan a  dintreă ă ţ  
particule poate fi oricât de mare: una se poate afla la New 
York şi cealalt  la Paris, sau una pe P mânt şi cealalt  peă ă ă  
Lun .ă

S  presupunem c  spinul particulei 1 este m surat de-aă ă ă  
lungul  unei  axe  verticale  şi  se  constat  c  este  „suă ă s”. 
Datorit  faptului c  spinul total al celor dou  particule esteă ă ă  
nul,  m sur toarea  ne  spune  c  spinul  celei  de-a  douaă ă ă  
trebuie s  fie „jos”. Astfel, prin simpla m surare a spinuluiă ă  
particulei  1  efectu m  o  m surare  indirect  a  spinuluiă ă ă  
particulei  2,  deci,  f r  a  ac iona  în  vreun  fel  asupra  ă ă ţ ei. 
Caracterul paradoxal al experimentului EPR vine din faptul 
c  observatorul  este  liber  s  îşi  aleag  axă ă ă a pentru 
m sur toare.  Teoria  cuantic  ne  spune  c  spinii  a  ă ă ă ă doi 
electroni  vor  avea  valori  opuse  pentru  o  ax  ă dată,  dar, 
înainte ca actul m sur rii s  fie s vârşit, ei vor exă ă ă ă ista numai 
ca tendin e. Alegerea de c tre observator a unţ ă ei anumite 
axe şi efectuarea m sur rii confer  ambelor partiă ă ă cule o axă 
de precesie bine definit . Esen ial este faptul ă ţ c  ne putemă  
alege în ultima clip  axa, adic  exact atunci  ă ă electronii  se 
află deja  la  distan  foarte  mare  unul  de  cel lalt.  Înţă ă  
frac iunea  deț  secund  în  care  se  efectueaz  m surareaă ă ă  
asupra particulei 1, particula 2 – care se poate afla la mii de 
mile dapartare va adopta un spin bine definit de-a lungul 
unei axe alese. De unde ştie particula 2 ce ax  am ales noi?ă  



Nu  exist  nici  ă un semnal  conven ional  care  s  transmitţ ă ă 
instantaneu aceast  informa ie.ă ţ

În aceasta const  cheia experimentului  EPR şi  la acestă  
nivel se plaseaz  conflictul de idei dintre Einstein şi Bohr.ă  
Dup  p rerea lui Einstein, de vreme ce niciun semnal nu seă ă  
poate propaga cu vitez  mai mare decât viteza luminii, esteă  
imposibil  ca m sur toarea efectuat  asupra unui electronă ă ă  
s  determine instantaneu direc ia spinului celuilalt electronă ţ  
aflat  la  mii  de  mile  dep rtare.  Dup  p rerea  lui  Bohr,ă ă ă  
sistemul celor dou  particule este un întreg indivizibil chiară  
dac  particulele  sunt  separate  printr-o  distan  enorm ;ă ţă ă  
sistemul nu poate fi analizat la nivelul p r ilor. Deşi cei doiă ţ  
electroni se afl  departe unul de cel lalt, ei sunt lega i prină ă ţ  
conexiuni  globale,  instantanee.  Aceste  conexiuni  nu 
reprezint  semnale în sensul einsteinian; ele nu au nimică  
de-a  face  cu  no iunea  conven ional  de  transfer  deţ ţ ă  
informa ie.  Teorema lui  Bell  valideaz  pozi ia  lui  Bohr  şiţ ă ţ  
demonstreaz  cu  rigurozitate  c  ideea  lui  Einstein  deă ă  
realitate  fizic  alc tuit  din  elemente  separate  esteă ă ă  
incompatibil  cu legile teoriei cuantice. Altfel spus, teoremaă  
lui Bell demonstreaz  c  Universul este un tot inseparabil,ă ă  
interdependent,  al  c rui  aspect  fundamental  îl  constituieă  
proprietatea de interconectare a p r ilor.  Adic ,  aşa cumă ţ ă  
ar ta în eleptul budist Nagarjuna cu sute de ani în urm ,ă ţ ă

Toate lucrurile îşi afl  esen a în dependenă ţ ţă mutual ; eleă  
nu sunt nimic prin ele însele.

Cercetarea  actual  urm reşte  realizarea  unific rii  celoră ă ă  
dou  teorii  de  baz ,  teoria  cuantic  şi  teoria  relativit ii,ă ă ă ăţ  
într-o teorie complet  a particulelor subatomice. Pân  acumă ă  
nu  s-a  reuşit  formularea  unei  asemenea  teorii  complete, 
dar dispunem deja de câteva modele par iale care descriuţ  
foarte  bine  unele  aspecte  ale  fenomenologiei  la  nivel 
subatomic. În prezent exist  în fizic  dou  tipuri diferite deă ă ă  
teorii „cuantic-relativiste” care şi-au dovedit valabilitatea în 
domenii  diferite.  Unul  dintre  ele  este  grupul  de  teorii 
cuantice  de  câmp  (vezi  capitolul  14)  care  s-au  dovedit 
foarte utile în descrierea interac iilor tari. Marea problemţ ă 
care r mâne înc  nerezolvat  este cea legat  de unificareaă ă ă ă  



teoriei cuantice  şi  a  teoriei  generale  a  relativit ii  într-oăţ  
teorie  cuantic  a  gravita iei.  Deşi  recentele  progrese  înă ţ  
elaborarea  teoriilor  „supergravita iei  reprezint  un  pasţ ă  
înainte,  totuşi  nu  s-a  g sit  pân  acum  teoria  pe  deplină ă  
satisf c toare.ă ă

Teoriile cuantice de câmp, descrise în detaliu în capitolul 
14,  se  bazeaz  pe  conceptul  de  câmp  cuantic,  entitateă  
fundamental  cu dubl  manifestare  ă ă –  continu , deci câmpă  
şi discontinu , deci particul  ă ă –  care face ca fiec rui tip deă  
câmp s  ă i  se asocieze un anumit tip de particul .  Acesteă  
teorii  au  înlocuit  no iunea  de  particul  ca  obiectţ ă  
fundamental cu aceea mult mai subtil  de câmp cuantic. Cuă  
toate  acestea,  ele  opereaz  cu  entit i  fundamentale  şiă ăţ  
datorit  acestui  fapt  sunt  teorii  semiclasice  care  nuă  
eviden iaz  suficient  natura  cuantic-relativist  a  materieiţ ă ă  
subatomice.

Electrodinámica cuantic , prima teorie cuantic  de câmp,ă ă  
îşi  datoreaz  succesul  faptului  c  interac iileă ă ţ  
electromagnetice  sunt  atât  de  slabe  încât  permit 
men inerea  în  cadru  destul  de  larg  a  distinc iei  clasiceţ ţ  
dintre materie şi for ele de interac ie*. Acelaşi lucru esteţ ţ  
valabil şi pentru teoriile care se ocup  de interac iile slabe.ă ţ  
Asem narea  dintre  interac iile  electromagnetice  şi  celeă ţ  
slabe a fost subliniat  cu putere prin recenta dezvoltare aă  
unui  nou  tip  de  teorii  cuantice  de  câmp,  numite  teorii 
comparative, ceea ce a f cut posibil  unificarea celor două ă ă 
tipuri de interac ii. În noua teorie  ţ –  cunoscut  sub numeleă  
de  teoria  Weinberg-Salam,  dup  numele  celor  doi  autoriă  
principali,  Steven  Weinberg  şi  Abdus  Salam  –  cele  două 
interac ii sunt în continuare de naturi diferite, dar din punctţ  
de vedere matematic sunt unite şi denumite cu un termen 
generic interac ii „electro-slabe”.ţ

Şi interac iile tari au fost reconsiderateţ  în lumina teoriei 
comparative;  s-a  n scut  astfel  o  teorie  de  câmp numită ă 
cromodinamic  cuantic  (QCD),  mul i  fiziciă ă ţ eni  încercând 
acum  s  realizeze  „marea  unificare”  a  teoră iilor QCD  şi 
Weinberg-Salam8.



*  în  termeni  tehnici,  aceasta  înseamn  c  exist  o  cormlanlA  deă ă ă  
cuplaj  electromagnetic  atât  de mic ,  încât dezvoltarea În Im ipotezaă  
perturba iilor constituie o aproxima ie excelent .ţ ţ ă

Cu toate acestea, utilizarea teoriilor comparative pentru 
descrierea interac iilor tari pune mari probleme. Interac iileţ ţ  
hadronilor  sunt  atât  de  puternice,  încât  distinc ia  dintreţ  
particule şi for e se şterge; de aceea, QCD n-a prea reuşitţ  
s  descrie  procesele  asociate  cu  interac iile  tari.  Ea  seă ţ  
aplic  numai câtorva fenomene – aşa-numitele procese deă  
împr ştiere  „total  inelastic ”  –  în  care,  din  motive  încă ă ă 
insuficient  cunoscute,  particulele  se  comport  ca  nişteă  
obiecte clasice. În ciuda eforturilor sus inute, fizicienii n-auţ  
putut aplica QCD decât sferei reduse a acestor fenomene 
şi, din aceast  cauz , speran a c  QCD ar putea reprezentaă ă ţ ă  
cadrul teoretic necesar descrierii  propriet ilor particulelorăţ  
care  se  supun  interac iilor  tari,  nu  s-a  împlinit  pân  înţ ă  
prezent.

Cromodinamica  cuantic  constituie  formulareaă  
matematic  a  modelului  quark-urilor  (vezi  capitolul  16);ă  
atributul cuantic se datoreaz  faptului c  fiec rui quark i seă ă ă  
asociaz  un  câmp,  iar  termenul  „cromo”  se  refer  laă ă  
propriet ile de culoare ale câmpurilor de quark. Ca toateăţ  
teoriile  comparative,  QCD a fost  elaborat  dup  modelulă ă  
electrodinamicii  cuantice  (QED).  În  timp  ce  în  QED 
interac iile electromagnetice sunt mediate de schimbul deţ  
fotoni  între  particulele  înc rcate,  în  QCD  interac iile  tariă ţ  
sunt  mediate  de  schimbul  de  „gluoni”  între  quark-uri  de 
diferite culori. Aceşti gluoni nu sunt particule reale, ci un fel 
de cuante care „lipesc” quark-urile spre a forma mezoni şi 
barioni.10

În ultimele decenii,  pe m sur  ce erau descoperite noiă ă  
particule în experimente de ciocnire la energii din ce în ce 
mai  înalte,  modelul  quark-urilor  a  trebuit  s  fie  extins  şiă  
rafinat în mod considerabil. Dup  cum s-a ar tat în capitolulă ă  
16,  fiecare  din  quark-urile  a  c ror  existen  fuseseă ţă  
postulat  la început şi care fuseser  numite arome – adică ă ă 
up („sus”),  down („jos”) şi  strange („straniu”) – ap rea înă  



trei  variante cromatice;  mai târziu,  s-a postulat  existen aţ  
unui al patrulea quark, prezent la rândul s u în trei varianteă  
cromatice  şi  numit  charm („farmec”).  Recent  au  fost 
ad ugate modelului alte dou  arome notate  ă ă t şi  b pentru 
top („vârf”)  şi  bottom („fund”)  –  sau,  mai  poetic,  true 
(„adev r”) şi ă beautiful („frumuse e”) ajungându-se astfel laţ  
un num r total  de optsprezece quark-uri  ă –  şase arome a 
câte trei culori.  Nu surprinde deloc faptul c  unii  fizicieniă  
g sesc  num rul  mare  de  blocuri  elementare  totală ă  
neatr g tor şi sunt de p rere c  ar fi  timpul s  se cauteă ă ă ă ă  
constituen i mai mici, „elementari”, ai quark-urilor. ţ

Pe  m sur  ce  teoreticienii  îşi  sporeau  eforturile  înă ă  
vederea g sirii unui model, experimentatorii au continuat şiă  
ei  s  caute  quark-uri  libere,  f r  a  reuşi  vreodat  s  leă ă ă ă ă  
detecteze; aceast  absen  a quark-urilor libere a devenită ţă  
problema  central  a  modelului  de  quark.  În  cadrul  QCDă  
fenomenul  a  primit  numele  de  confinare  a  quark-urilor  – 
expresie care sugereaz  faptul c  respectivele quark-uri ară ă  
fi,  dintr-un  motiv  oarecare,  permanent  confinate  în 
interiorul  hadronilor  şi  de  aceea  nu  vor  putea  fi  v zuteă  
niciodat . S-au propus câteva mecanisme care s  expliceă ă  
confinarea  quark-urilor,  dar  pân  acum  nu  s-a  formulată  
nicio teorie consistent .ă

lat ,  aşadar,  care  este situa ia  actual  a modelului  deă ţ ă  
quark:  pentru  a  justifica  structurile  observate  în  spectrul 
hadronic este necesar s  se postuleze existen a a ă ţ 18 quark-
uri şi a 8 gluoni; niciuna din aceste particule nu a fost pusă 
în  eviden  ca  particul  liber ,  iar  presupunerea  c  eleţă ă ă ă  
constituie  elemente  componente  ale  hadronilor  duce  la 
dificult i  teoretice  serioase;  s-au  propus  numeroaseăţ  
mecanisme pentru a explica permanenta lor confinare, dar 
niciunul  nu  se  constituie  într-o  teorie  dinamică 
satisf c toare; aceasta în timp ce QCD, cadrul teoretic ală ă  
modelului  quark-urilor,  nu  se  aplic  decât  unui  grupă  
restrâns de fenomene. Şi totuşi, în ciuda atâtor dificult i,ăţ  
cei mai mul i  fizicieni  se aga  înc  de ideea de materieţ ţă ă  
compus  din blocuri elementare, idee atât de înr d cinată ă ă ă 
în tradi ia ştiin ific  occidental .ţ ţ ă ă



Poate  cele  mai  impresionante  progrese  în  fizica 
particulelor elementare s-au produs recent în cadrul teoriei 
matricelor S şi în cadrul ipotezei bootstrap (vezi capitolele 1
7 şi 18); aceste teorii resping ideea entit ilor elementare şiăţ  
încearc  s  în eleag  natura exclusiv în perspectivaă ă ţ ă  self-co
nsisten ei.  Am  afirmat  cu  toat  convingerea  în  aceastţ ă ă 
carte  c  eu  consider  filosofia  bootstrap  drept  punctă  
culminant al gândirii ştiin ifice curente şi am subliniat faptulţ  
c  ea este cea care se apropie cel mai mult de gândireaă  
oriental , atât ca sistem filosofic general, cât şi ca descriereă  
a materiei. Dar în acelaşi timp ea reprezint  o modalitateă  
foarte dificil  de abordare a fizicii, adoptat  în prezent deă ă  
un  num r  foarte  redus  de  fizicieni.  Pentru  majoritateaă  
membrilor  comunit ii  fizicienilor,  filosofia  bootstrap  esteăţ  
prea str in  modului de gândire tradi ional pentru a fi luată ă ţ ă 
în  serios  şi  subaprecierea  se  extinde  şi  asupra  teoriei 
matricei S. Este deopotriv  curios şi semnificativ faptul c ,ă ă  
deşi to i cei care se ocup  de fizica particulelor recurg laţ ă  
conceptele  de  baz  ale  teoriei  matricei  S  şi  ale  ipotezeiă  
bootstrap  ori  de  câte  ori  analizeaz  rezultateleă  
experimentelor  de  ciocnire  şi  le  compar  cu  predic iileă ţ  
teoretice, nici m car un singur premiu Nobel nu a fost până ă 
acum  acordat  vreuneia  dintre  personalit ile  remarcabileăţ  
care şi-au adus contribu ia la dezvoltarea teoriei matricei Sţ  
în ultimele dou  decenii.ă

Cea mai mare ambi ie a acestei teorii a fost aceea de aţ  
justifica structura de quark a particulelor subatomice. Deşi 
modul  în  care  în elegem  în  prezent  lumea  subatomicţ ă 
interzice existen a quark-urilor  ca entit i  fizice separate,ţ ăţ  
nu este nicio îndoial  c  hadronii prezint  simetrii de quarkă ă ă  
ce vor trebui explicate de orice teorie corect  a interac iiloră ţ  
tari. Pân  de curând, abordarea bootstrap nu putea explicaă  
regularit ile  evidente,  dar  în  ultimii  şase  ani  s-auăţ  
înregistrat progrese majore. A rezultat o teorie bootstrap a 
particulelor care explic  structurile de quark observate f ră ă ă 
a avea nevoie s  postuleze existen a fizic  a quark-urilor.ă ţ ă  
Mai  mult,  noua  teorie  bootstrap  aduce  la  lumin  câtevaă  
întreb ri care nu fuseser  în elese anterior.ă ă ţ 11



Pentru  a  în elege  esen a  acestei  noi  dezvolt ri  esteţ ţ ă  
necesar s  se clarifice semnifica ia structurilor de quark înă ţ  
contextul teoriei matricei S. În timp ce în cadrul modelului 
quark-urilor particulele sunt descrise ca nişte bile de biliard 
care  con in  bile  de  biliard  mai  mici,  abordarea  Sţ  - 
matriceal  – cuprinz toare şi profund dinamic  – consideră ă ă ă 
particulele  drept  structuri  energetice  într-un  proces 
universal  în desf şurare, corela ii  sau interconexiuni  întreă ţ  
diferitele  p r i  ale  re elei  cosmice.  Într-un  asemeneaă ţ ţ  
context, termenul „structur  de quark” se refer  la faptulă ă  
c  transportul  de  energie  şi  transferul  de  informa ii  înă ţ  
aceast  re ea  de  evenimente  se  desf şoar  de-a  iungulă ţ ă ă  
unor  direc ii  bine  definite,  producând  structuri  dubleţ  
asociate  mezonilor  şi  triple  asociate  barionilor.  Acesta 
reprezin  echivalentul dinamic al afirma iei conform c reiaţă ţ ă  
hadronii  se compun din quark-uri.  În teoria matricei S nu 
exist  entit i  distincte şi  nici  componen i  elementari;  nuă ăţ ţ  
exist  decât  un  flux  de  energie  care  urmeaz  anumiteă ă  
scheme.

Întrebarea este: cum apar structurile de quark specifice? 
Elementul-cheie  în  noua  teorie  bootstrap  îl  constituie 
no iunea  de  ordine  ca  aspect  fundamental  al  fiziciiţ  
particulelor. Termenul de ordine se refer  în acest contextă  
la  rela iile  de  ordine  specifice  interconect rii  proceselorţ ă  
sub-atomice.  Reac iile  dintre  particule  pot  avea  loc  înţ  
diverse moduri asociate unor categorii de ordine. Pentru a 
clasifica  aceste  categorii  de  ordine  se  apeleaz  laă  
terminologia topologiei – binecunoscut  nnatematicienilor,ă  
dar niciodat  pân  acum aplicat  fizicii particulelor. Odată ă ă ă 
cu  încadrarea  conceptului  de  ordine  în  formalismul 
matematic  al  teoriei  matricei  S,  se  observ  c  nuimaiă ă  
câteva categorii speciale de rela ii de ordine se dovedescţ  
compatibile cu propriet ile matricei S. Este vorba tocăţ mai 
despre  structurile  de  quark  observate  în  experimente. 
Astfel, structura de quark apare ca o manifestare a ordlinii 
şi o consecin  necesar  a self-consisten ei, f r  a mai fiţă ă ţ ă ă  
necesar s  se postuleze existen a quark-urilor ca elementeă ţ  
componente ale hadronilor.



Ordinea,  ca  no iune  central  în  fizica  particulelor,  aţ ă  
revolu ionat  teoria  matricei  S,  dar  nu  numai  atât;ţ  
implica iile  sale  se  pot  extinde  asupra  ştiin ei  întregi  înţ ţ  
prezent,  semnifica ia  ordinii  îţ n fizica  subatomiic  esteă  
înv luit  în  mister,  nefiind  pe  deplin  investigat .  Este,ă ă ă  
totuşi,  demn  de  re inut  faptul  c ,  la  fel  ca  şi  cele  treiţ ă  
principii ale teoriei matricei S, no iunea de ordine joaţ c  ună  
rol de prim  importan  în abordarea ştiin ific  a resalit iiă ţă ţ ă ăţ  
şi constituie un aspect fundamental al metodelor noastre 
de observare.

Capacitatea  de  a  detecta  rela ii  de  ordine  pare  sţ ă 
reprezinte  o  caracteristic  esen ial  a  intelectului;  îns şiă ţ ă ă  
percep ia  unei  structuri  echivaleaz ,  în  mare  m sur ,  cuţ ă ă ă  
percep ia ordinii. Clarificarea conceptului de ordine într-unţ  
domeniu al cercet rii în care structurile materiei şi cele aleă  
mentalului  încep s  fie  recunoscute  ca reflexii  reciproce,ă  
promite  deschiderea  unor  c i  neb nuite  şi  fascinante  înă ă  
cunoaştere.

Dup  Geoffrey  Chew  –  p rintele  ipotezei  bootstrap,ă ă  
personalitatea  cea  mai  profund  implicat  în  dezvoltareaă  
teoriei  matricei  S  şi  promotorul  filosofiei  bootstrap  în 
ultimele  dou  decenii  –  extinderea  abord rii  bootstrapă ă  
dincolo  de  descrierea  hadronilor  ar  putea  implica 
necesitatea  includerii  studiului  explicit  al  conştiin ei  înţ  
viitoarele teorii despre materie. „Un asemenea pas”, scria 
Chew, „ar putea reprezenta cu mult mai mult decât oricare 
alt  realizare  în  domeniul  bootstrapului  hadronilor… S-ară  
putea  ca  eforturile  depuse  ast zi  în  cercetareaă  
bootstrapului hadronic s  nu reprezinte decât debutul uneiă  
str danii intelectuale de un cu totul alt tip.”ă

Au trecut cincisprezece ani de când Chew a scris aceste 
cuvinte şi  în acest timp dezvoltarea teoriei  matricei S l-a 
apropiat pe Chew de cercetarea explicit  a conştiin ei. Dară ţ  
el  nu  este  singurul  fizician  care  se  îndreapt  în  această ă 
direc ie.  Una  din  cele  mai  importante  contribu ii  laţ ţ  
cercetarea recent  şi-a adus-o David Bohm, care a mersă  
poate mai departe decât oricare altul cu studiul corela ieiţ  
dintre conştiin  şi materie în contextul ştiin ei. Abordareaţă ţ  



lui Bohm este mult mai general  şi mai ambi ioas  decâtă ţ ă  
aceea  specific  actualei  teorii  a  matricei  S  şi  poate  fiă  
considerat  o  tentativ  de  a  realiza  conexiunea  spa iu-ă ă ţ
timpului cu câteva din conceptele fundamentale ale teoriei 
cuantice  pentru  a  elabora  o  teorie  cuantic-relativist  aă  
materiei.12

Punctul de plecare îl constituie, pentru Bohm – aşa cum 
am  ar tat  în  capitolul  10  –  no iunea  de  „întregă ţ  
indestructibil”;  el  vede conexiunile  non-locale  eviden iateţ  
de experimentul  EPR ca pe un aspect esen ial  al  acesteiţ  
unit i. Se dovedeşte acum c  aceste conexiuni non-localeăţ ă  
reprezint  cauza  formul rii  statistice  a  legilor  teorieiă ă  
cuantice, dar Bohm merge înc  şi mai departe, dincolo deă  
probabilitate, şi exploreaz  la un nivel mai profund, al „non-ă
manifest rii”,  ordinea  pe  care  el  o  consider  inerentă ă ă 
re elei cosmice de conexiuni. El denumeşte aceasta „ordineţ  
de implicare” sau „ordine de cuprindere”, o ordine în care 
conexiunile întregului n-au nimic de-a face cu localizarea în 
timp  şi  spa iu,  ci  eviden iaz  o  calitate  pe  de-a-ntregulţ ţ ă  
diferit  – proprietatea de implicare mutual .ă ă

Bohm  face  o  analogie  între  ordinea  de  implicare  şi 
tehnica  holografic  pornind  de  la  acea  proprietate  aă  
hologramei care face ca fiecare zon  a sa s  con in  într-ună ă ţ ă  
anume  fel  întregul.13 La  iluminarea  oric rei  zone  a  uneiă  
holograme se reconstruieşte întreaga imagine, chiar dacă 
nu mai sunt vizibile toate detaliile hologramei complete. În 
concep ia lui Bohm, realitatea este structurat  pe aceleaşiţ ă  
principii, întregul fiind cuprins în fiecare din p r ile sale.ă ţ

Bohm este, desigur, conştient de faptul c  analogia cuă  
holograma este prea limitat  pentru a putea juca rolul deă  
model ştiin ific  al  ordinii  de implicare la  nivel  subatomic;ţ  
pentru a putea exprima caracterul esen ialmente dinamicţ  
al  realit ii  specific  acestui  nivel,  el  a  n scocit  termenulăţ ă  
„holomişcare”  ce  descrie  realitatea  tuturor  entit ilorăţ  
manifeste.  Holomişcarea  este,  în  viziunea  lui  Bohm, 
fenomenul  dinamic  care  genereaz  toate  formeleă  
universului  material.  El  îşi  propune  s  studieze  ordineaă  
cuprins  în  aceast  holomişcare  nu  ocupându-se  deă ă  



structura obiectelor, ci de structurile mişc rii şi luând astfelă  
în considerare atât unitatea cât şi dinamica Universului.

Dup  p rerea lui Bohm, spa iul şi timpul sunt forme aleă ă ţ  
holomişc rii;  la  rândul  lor,  sunt  cuprinse  în  ordineaă  
acesteia. Bohm crede c  în elegerea ordinii de implicare nuă ţ  
va permite doar o mai profund  în elegere a probabilit ii înă ţ ăţ  
teoria cuantic , ci şi stabilirea propriet ilor fundamentaleă ăţ  
ale spa iu-timpului. În acest fel, teoria ordinii de implicareţ  
va constitui baza teoriei cuantice şi a teoriei relativit ii.ăţ

Pentru în elegerea ordinii de implicare, Bohm considerţ ă 
c  este  necesar  s  trateze  conştiin a  ca  pe  un  aspectă ă ţ  
esen ial  al  holomişc rii  şi  s  o  ia  în  considerare  în  modţ ă ă  
explicit  în teoria sa.  El  vede mentalul  şi  materia ca fiind 
interdependente şi  corelate, dar nu într-o rela ie cauzal .ţ ă  
Ele  reprezint  proiec ii  ce  se  cuprind  reciproc,  ale  uneiă ţ  
realit i  superioare  care  nu  este  nici  materie  şi  niciăţ  
conştiin .ţă

În  prezent,  teoria  lui  Bohm se  afl  înc  într-un  stadiuă ă  
incipient, dar, deşi el elaboreaz  un formalism matematică  
ce cuprinde calculul matriceal şi topologia, cele mai multe 
din  afirma iile  sale  au  caracter  mai  mult  calitativ  decâtţ  
cantitativ. Cu toate acestea, pare s  existe un paralelismă  
interesant, manifestat chiar în acest stadiu, între teoria sa – 
a  ordinii  de  implicare  –  şi  teoria  bootstrap  a  lui  Chew. 
Ambele moduri de abordare au la baz  aceeaşi concep ieă ţ  
despre  lume  ca  re ea  de  corela ii  dinamice;  amândouţ ţ ă 
atribuie  rolul  principal  no iunii  de  ordine;  amândouţ ă 
utilizeaz  calculul matriceal pentru a exprima schimbarea şiă  
transformarea  şi  topologia  pentru  a  clasifica  rela iile  deţ  
ordine.  În  sfârşit,  ambele  recunosc  conştiin a  ca  pe  unţ  
aspect esen ial al Universului, aspect ce va trebui inclus înţ  
viitoarele teorii ale fenomenelor fizice. O asemenea teorie 
s-ar  putea  contura  prin  combinarea  teoriilor  lui  Bohm  şi 
Chew, adic  a celor dou  teorii care reprezint  ast zi celeă ă ă ă  
mai profunde moduri de abordare a realit ii fizice.ăţ
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