
P
oeţii au descris lumea, fiecare în felul său, dar de
inventat au inventat-o filozofii şi o construiesc
teoretic matematicienii. Mă refer aici, bineînţeles,

la viziunile considerate ştiinţifice, nicidecum la nume-
roasele, variatele şi interesantele cosmogonii mitologi-
co-religioase cu care s-au mobilat spiritual diverse gru-
puri de populaţie, încă din zorii tulburi ai omenirii. În
accepţia modernă a cuvântului, cosmologia înseamnă
studiul Universului luat în totalitatea sa şi conduce la
elaborarea de modele teoretice care depind de
cunoştinţele noastre dintr-o anume perioadă istorică.

Nu-mi propun să discut subiectul la modul profe-
soral, chiar dacă nici nu pot face abstracţie de unele
noţiuni şi concepte devenite deja platitudini. Totuşi,
unei expuneri sistematice ale doctrinelor îi prefer con-
semnarea unor mici uimiri personale, născute în veci-
nătatea lor. Există, aşadar, nişte surprize cel puţin
spectaculoase. De pildă, cineva cât de cât familiarizat
cu teoriile mai recente privitoare la Big Bang şi la
expansiunea materiei în spaţiul universal, poate regăsi
asemenea produse ale imaginaţiei în modelul cosmolo-
gic pe care îl acceptăm drept cel mai vechi:
Brahmanda, un tratat hindus inclus în opera mai
amplă a Rig-Vedelor. Ce se spune acolo? Că Universul
este un imens ou cosmic, născut dintr-o formă concen-
trată la un punct, şi evoluează prin expansiune spre
un moment final, al colapsului. Sigur, lipsesc calculele
savante care să fundamenteze această teorie aurorală,
însă ele sunt suplinite – în mod acceptabil pentru gân-
direa de acum câteva milenii – de conceperea lumii ca
entitate vie, supusă ciclului etern al naşterii, dezvoltă-
rii, morţii şi renaşterii.

Filozofia greacă a Antichităţii a produs şi ea mode-
le cosmologice interesante, în special prin Aristarc din
Samos, Aristotel şi Ptolemeu. Chiar şi până la aceştia,
cu o jumătate de mileniu înainte de Cristos, îl avem

pe Anaxagoras, născocitorul universului atomist – ato-
mii fiind, după el, un număr infinit de particule
minuscule („semniţe”) răspândite într-un vid infinit.
Alcătuite prin aglomerarea atomilor, lucrurile şi fiinţele
sfârşesc în dezagregare, întorcându-se la faza atomică.
Aristotel, pe care ideologia creştinismului medieval l-a
îmbrăţişat într-o încleştare de dogmă, vedea Pământul
asemeni unei sfere înconjurate de sferele cereşti, aces-
tea din urmă dispuse concentric în jurul lui. Este ima-
ginea pe care o regăsim la Dante, în terţinele Divinei
Comedii, şi în numele căreia au luat drumul rugurilor
toţi „ereticii” ce îndrăzneau să-şi închipuie o altă struc-
tură universală.

Venit în scenă cu câteva decenii mai târziu,
Aristarc ne surprinde cu ideea unui Pământ ce se
roteşte zilnic în jurul axei sale şi pe o orbită circulară
în jurul Soarelui. Concepţia asta se confirmă şi astăzi,
mai puţin circularitatea orbitei, despre care astronomii
ne spun că are forma unei elipse. Dacă Evul Mediu
european ar fi acceptat nu ipoteza aristotelică a unui
Univers geocentric, încremenit în stagnare eternă, pre-
cum şi derivatul cosmologic al lui Ptolemeu, ci mode-
lul heliocentric al lui Aristarc, atunci Copernic n-ar
mai fi trebuit să apară, iar opera sa din 1543 n-ar mai
fi avut, în orice caz, impactul revoluţionar pe care şi l-
a dovedit asupra timpurilor moderne. Dar aici riscăm
să intrăm în plină ucronie, ceea ce mentalitatea pur
ştiinţifică nu ne permite. Istoria rămâne aşa cum o
ştim, iar datorită ei Copernic, deşi redescoperitor al
unor lucruri ştiute în Antichitate, este departe de a fi
un epigon. E, totuşi, surprinzător cum unele momente
din trecutul omenirii aruncă punţi peste o grămadă de
secole, permiţând astfel conceptelor cosmologice să se
reînnoade şi să-şi urmeze mai departe destinul.

După o asemenea revoluţie a sferelor celeste, dru-
mul se deschide pentru o interpretare mai pronunţat

ştiinţifică a modelelor de Univers. Încă din Renaştere,
filozofii încep să fie şi nişte reputaţi oameni de ştiinţă,
ceea ce face ca meditaţiile lor asupra lumii fizice să
cheme în sprijin calculul matematic. Newton, bunăoa-
ră, introduce în sistemul său cosmologic noţiunea de
atracţie universală, considerând că orice particulă din
Univers se află în situaţia de a putea atrage orice altă
particulă. Cosmosul e infinit, cu materia distribuită
uniform în cuprinsul său, echilibrat prin forţe gravita-
ţionale, dar instabil şi, în consecinţă, permiţând evolu-
ţia. Tot un Univers infinit, ferm, în evoluţie accepta şi
Descartes în secolul al XVII-lea, născocind însă şi un
sistem de mari vârtejuri rotitoare din materie fină
(„eterică”), producătoare de efecte gravitaţionale.
Pentru el, vidul nu există, întreg spaţiul fiind umplut
cu substanţă rotită în vârtejuri mai mari sau mai mici.
Poate că-i o exagerare, dar nu pot să nu mă întreb
dacă nu cumva cosmologia carteziană avea premoniţia
„materiei negre”, un concept de ultimă oră pentru noi,
şi care pretinde că, pe lângă materia vizibilă constituită
în nori de praf cosmic, în stele şi galaxii, ar mai exista
o imensă cantitate de materie invizibilă, cu efecte gra-
vitaţionale ce se pot sesiza la nivel macrocosmic.

Despre Kant, de asemenea, ştim că n-a fost doar
filozoful idealist, cu o şcoală de gândire lăsată în urmă
asemeni cozii unei comete de primă mărime, ci şi un
cosmolog notabil. El vedea materia universală evolu-
ând pe o scară ierarhică largă şi suferind reciclări repe-
tate, fără sfârşit. Deosebite între ele, dar prezentând,
cum am constatat, şi surprinzătoare relaţii cu soluţiile
prefigurate de minţile unor gânditori din vechime,
toate aceste sisteme îşi trimit mesajul spre contempo-
raneitatea noastră puternic marcată de explozia gândi-
rii matematice, de profunzimea şi fineţea observaţiilor
astronomice, ca să nu mai spun că şi de o fervoare a
interpretării ce face rezultatele calculelor tot mai greu
de înţeles pentru omul de rând, uneori chiar şi de
către specialişti.
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Pãrinþii ºi nepoþii cosmologiei (I)
Mircea Opriþã

Î
n viaţă, ca şi pe şosea. Rulezi cu 170 de kilometri
pe oră, te angajezi în depăşiri spectaculoase, eşti
barosan, doar ai o maşină de douăzeci de mii de

euro, poţi orice, eşti stăpân pe situaţie, nu te pândeşte
primejdia de a-ţi pune benevol viaţa în pericol. La
polul opus apare o altă imagine. Nu de la noi. Din
Occident, desigur. E conducătorul unei maşini modes-
te, rulează calm după ce a băgat schimbătorul de vite-
ză într-o treaptă inferioară, nu riscă nimic în afară de a
fi dispreţuit de bolizii ce-l depăşesc fluturându-şi tri-
umfalist fudulia. Dar lui nu-i pasă. El nu participă la
această competiţie pe roţi, pe orgolii şi fiţoşenii.
Comparativ, la noi există mai multe maşini de fiţe
decât în Germania, dovadă că dorinţa de a epata e în
plin avânt revoluţionar. Bogăţia ostentativă, grosolană
(căci există una şi cu acest iz) repudiază pe Tico şi
Matiz la categoria „biciclete”. Se ştie că după marca
maşinii personale ţi se evaluează statutul social şi aici
e înghesuială mare. Nu contează că posezi un BMW
doar pentru a merge de acasă până la serviciu. Sau
într-un weekend scurt. Important e să fii în top. De
excursii mai lungi nu ai timp pentru că lucrezi de
dimineaţa până noaptea târziu. Patronii scot untul din
tine. Câştigi bine, chiar foarte bine în raport cu buge-
tarii umiliţi, dar n-ai timp pentru viaţa ta personală
sau clachezi în scurt timp, surmenat de atâta muncă.
Eşti bogat într-adevăr, te umfli în penele succesului,

dar foarte sărac cu timpul liber. Cu alte cuvinte, eşti
înrobit banului. Competiţia te ţine ferecat în lanţuri.
Eşti un sclav de pe plantaţiile reuşitei.

Cazul Salome Blasar sare din pagină! De la volanul
BMW-ului tău, ştirea cu elveţianca bogată pripăşită pe
la periferia Clujului, printre ţiganii de la Pata Rât, e de
neînţeles. O nebună. Să-şi lase ea familia de oameni
înstăriţi din Basel pentru a locui într-un bordei din
cartierul ţigănesc numit în batjocură „Dallas”? Ea
spune că a fost călăuzită de Dumnezeu să ajungă aici
şi s-a încrezut în cuvântul său ca şi biblicul Avraam.
Dar până să primească în dar o ţară pentru comuni-
tatea care a adoptat-o, Salome Blasar adună cupru de
pe rampa de gunoi ca să-şi câştige existenţa. Nici asta
nu-i prea reuşeşte, pentru că, neavând simţ practic,
ceilalţi i-o iau înainte. Însufleţită de idealuri religioase
care vizează dispreţul bunurilor materiale, ea este
totuşi un produs, poate chiar o extremă, a curentului
downshifting, de neînţeles pentru majoritatea
baronilor locali aflaţi încă în plină cursă de îmbogăţire.
Democraţia românească, atâta cât e, nu s-a copt. E
doar un mugur otrăvit. Bogăţia de la noi n-a ajuns
încă un spleen. Confortul n-a ajuns să fie dispreţuit.
De ce să bagi într-o treaptă inferioară când poţi să acu-
mulezi mii de kilometri de bunăstare cu motoarele
bubuind la maxim? „Încetinirea motoarelor” pare un
nonsens pentru noi, românii, care (spune Aurora
Liiceanu, psihologul alipit fenomenului downshifting

pentru a-l explica sociologic), „după ’90 am demarat
în plin materialism grosolan”. Una din devizele curen-
tului ar fi că „nu-ţi trebuie aşa mulţi bani ca să fii
fericit în viaţă”. Aşa o fi gândit şi Corrine Hofman,
altă elveţiancă, atunci când a hotărât să rămână în
Kenya, după ce s-a îndrăgostit fulgerător de un masai.
Cartea-confesiune şi filmul care i-a urmat poartă
însemnele unei acute ignorări a valorilor materiale ale
civilizaţiei. Şocante prin radicalismul lor, alegerile de
acest fel dezvăluie o radiografiere a stilului de viaţă
tradiţional occidental intrat în colaps. Sfidarea confor-
tului e un semn că ceva nu merge. Se caută noi
modalităţi de a trăi bucuria vieţii, undeva în afara
competiţiei profesionale care nimiceşte valorile indi-
vidului.   

Văzut la început ca un hobby, voluntariatul pare
azi din ce în ce mai mult un reflex salutar, cu rădăcini
în downshifting. În demonstraţia sa, Aurora Liiceanu
subliniază că „hobby-ul răspunde unui eu neutilizat”.
Şovăiala poate accepta cu timpul direcţionarea venită
din afară. Vidul interior poate fi umplut cu activităţi
constructive. Munca de plăcere, fără bani, e un fel de
consimţire la „debranşarea de la un ritm nebunesc de
viaţă”, o opţiune luată sub control propriu. Iniţiativele
din sfera voluntariatelor vin tot din Occident, de la cei
sătui să tot acumuleze bunuri materiale. Ultimul
exemplu extras din media românească: Big Build, cel
mai amplu proiect de construcţie rapidă din ţară. Peste
150 de voluntari irlandezi au descins în judeţul Bihor
pe şantierul „Habitat” să construiască locuinţe pentru
defavorizaţi. Ştirea adaugă: „au participat şi orădeni”.
E un semn că downshifting-ul contaminează?              
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