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practica de la curte, aceasta a fost religia asiro-
babiloniană. S-a observat că imaginea cultului lui
Iştar a fost adoptată de regii perşi, renumită
conform zeiţei lor Anahita. Discul înaripat care
stă deasupra regelui sau a scenelor de cult ale
focului, e un vechi simbol solar, comun asirieni-
lor şi egiptenilor, reciclat pentru a-l evoca pe
Ahuramazda. Însă această ultimă interpretare a
specialiştilor nu e unanimă.

Mai ales în calendar, influenţa e marcantă.
Datele alese pentru marile sărbători sezoniere în
momentul stabilirii calendarului zoroastrian -
sărbătoarea Anului Nou (Nowrűz), sărbătoarea
Mihragan a lui Mithra, sărbătoarea Thshtryei,
zeul ploii (Tîragan) - le-au reluat pe cele ale mari-
lor sărbători babiloniene - akîtu de Nisanu, akîtu
de Tishrîtu -, aşezate sub protecţia regelui solar
Shamash, akîtu de Dumuzi. Mai târziu, calenda-
rele respective s-au diferenţiat progresiv.
Titulatura regală şi esenţialul unui protocol vin de
asemenea din Mesopotamia, împreună cu obiceiu-
ri specifice - proskyneza, sau sărutul de adorare,
ritualurile de umilire regală sau de substituire -,
despre care se spune că se regăsesc până în per-
ioada sasanidă.

Favorurile făcute evreilor
În raport cu această zonă, ar trebui apreciate

favorurile pe care Cirus, Darius şi succesorii lor
le-au acodat evreilor şi cultului lor naţional: aces-
te favoruri nu aveau nimic specific, deşi memoria
istorică a poporului evreu, le-a conferit un rol
exagerat. Privilegiile acordate de către Darius
iudeilor, prin scrisoarea sa, trimisă guvernatorul
Tattenaď (Esdras 6), sau cele acordate lui
Nehemia de către Artaxerxes I sau al II-lea
(Nehemia 2) - recomandare către autorităţile loca-
le, autorizaţia de reconstrucţie a templului cu
condiţia invocării protecţiei pentru rege şi fiii săi,
livrări de materiale pentru comoara regală - toate
acestea nu se diferenţiază, în fond, de generozita-
tea lui Artaxerxes faţă de templul lui Marduk,
nici de cele îndreptate înspre templul lui Apolo,
în scrisoarea lui Darius către Gadatas. În contrast
cu acestea, relaţiile precare dintre iudeii din Egipt
şi autorităţi, cunoscute prin intermediul docu-
mentelor arameene din Elephantine, demons-
trează că favorurile făcute locaşurilor de cult nu
erau sistematice şi puteau fi contracarate de impe-
rativele politicii locale. Printre savanţi s-a răspân-
dit ideea conform căreia, Achemenizii zoroastrie-
ni ar fi fost simpatizanţi ai monote is mu lui
evreiesc. Aceasta e o perspectivă anacro nică.
Simpla utilizare a etichetei «monoteist» reprezintă
o problemă pentru zoroastrism, în general, şi
pentru iudaism în raport cu epoca pre–elenistică.
Mult mai târziu, în epoca sasanidă, s-au manifes-
tat anumite simpatii. Dovadă fac, spre exemplu,
inscripţiile aprobatoare lipite de oficialii iranieni
pe picturile sinagogii din Doura-Europos, în Siria.
Toate acestea, însă ne trimit deja mult mai depar-
te.

Articol publicat în Le Monde de la Bible, 187
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Cosmologii moderni sunt mai puţin filozo-
fi decât înaintaşii lor, dar infinit mai
aplecaţi spre observarea lumii fizice şi

spre calculul matematic. Nu vreau să micşorez
cu nimic meritele unui Isaac Newton, autor al
unui tratat celebru în epocă, Principia
Mathematica, şi nici ale lui Kepler, căruia îi
datorăm emiterea unor legi fundamentale ale
fizicii. Cu atât mai puţin nu intenţionez să scad
statura savantă a lui Galileo Galilei, născocitor
de lunete şi observator, ca nimeni altul în tim-
pul său, al Lunii, Soarelui şi planetelor din siste-
mul solar. Dar mijloacele de investigare ale seco-
lului XX sunt incomparabile cu cele de până la
el. Prin urmare, cosmologia modernă putea să
se lanseze în cursă de pe un palier în mod cert
superior. Telescoapele şi radiotelescoapele noas-
tre, montate inclusiv pe sateliţi, au extins ori-
zontul cercetărilor macrocosmice până la dimen-
siuni cu neputinţă de sondat odinioară. Dacă
până şi la începutul secolului trecut Universul
era considerat restrâns la dimensiunile propriei
noastre Galaxii, galaxiile celelalte aveau să-şi
reveleze brusc natura de imense insule plasate,
în spaţiul cosmic, la distanţe colosale de noi. Iar
studiul asupra universului microcosmic dezvălu-
ie o realitate atomică şi subatomică prin care
intuiţiile vagi ale lui Anaxagoras ajung să pri-
mească un contur precis, definind un tablou al
lumii invizibile de o natură şi o bogăţie absolut
tulburătoare.

Primul pas ferm al cosmologiei moderne tre-
buie căutat într-un articol din 1917 prin care
Albert Einstein dădea o modificare finală con-
cepţiei sale asupra relativităţii: Consideraţii cos-
mologice în teoria generală a relativităţii.
Universul este conceput acum ca finit, „static”
(în sensul că nu se contractă), cu materia uni-
form distribuită în cadrul lui. Un Univers cur-
bat, constituind o hipersferă. Constantei gravita-
ţionale a lui Newton, savantul german îi adaugă
o constantă cosmologică (reprezentată simbolic
prin litera grecească lambda) şi care este defini-
tă ca echivalentul unei forţe repulsive ce se
opune gravitaţiei. Pornind tot de la teoria relati-
vităţii generale, Willem de Sitter, în acelaşi an
1917, răstoarnă concepţia „spaţiului fără mişca-
re” într-una a „mişcării fără spaţiu”. Universul
său se extinde cu o acceleraţie constantă, a cărei
acţiune în timp produce o creştere exponenţială,
o constantă „inflaţie” a spaţiului. Fără să ia în
seamă ideea inflaţiei, un alt cercetător, William
MacMillan, lansează apoi ipoteza că radiaţia
creează materie, încât lumina stelelor se reciclea-
ză continuu în particule noi.

Anii ’20 vor mai cunoaşte, de altfel, eforturi
de imaginaţie cosmologică interesante, între care
două modele succesive ale lui Alexander
Friedmann. Primul sugerează un spaţiu sferic
finit, dar în extindere, şi care suferă colapsări.
Cel de-al doilea model cosmologic, dimpotrivă,
tratează Universul ca spaţiu hiperbolic, infinit
dar „ambiguu”, extins la nesfârşit. Trebuie spus
că până şi Einstein s-a arătat, ceva mai târziu,
interesat de calculele lui Friedmann, producând
ceea ce se cunoaşte drept „Universul Einstein-de
Sitter”: un cosmos infinit (însă ambiguu), în
extindere veşnică, având totuşi calitatea de a-şi
încetini treptat expansiunea. S-a mai „testat”
(teoretic, fireşte) şi un Univers oscilator

(Friedmann-Einstein), extins şi contractat ciclic,
în cadrul căruia timpul n-are nici început, nici
sfârşit.

Şi deceniul următor a cunoscut o veritabilă
efervescenţă în imaginarea modelelor cosmologi-
ce. Paul Dirac, un veritabil pionier al lumii
microscopice, consideră la rândul său spaţiul
aflat în extindere, dar cu o gravitaţie slăbită pe
măsură ce lumea evoluează. Un preot belgian,
George Lemaître, lansase deja ideea naşterii
Universului dintr-un atom primordial, printr-o
colosală explozie urmată de expansiunea mate-
riei în două etape. Omul e considerat cu îndrep-
tăţire părintele modelului Big Bang. Au mai
fost, bineînţeles, şi alte variante cosmologice
(Edington, McCrea, Howard Robertson, Arthur
Walker), dintre care mai pomenesc doar mode-
lul „Universului Milne” care respinge relativita-
tea generală şi paradigma spaţiului în extensie,
în favoarea unei „expansiuni cinematice”.
Edward Milne acceptă doar existenţa unui nor
sferic de galaxii şi particule de materie deplasate
cu viteza luminii, dar în interiorul unui spaţiu
infinit şi gol.

Teoriile mai recente iau în calcul ideea
expansiunii Universului ca efect al relaţiei mate-
rie-antimaterie (care, prin ciocnire, se anihilează
reciproc), sau închipuie totul ca un conglomerat
de lumi multiple, un „multivers” plin de băşici
care îşi formează în interior propriile lor struc-
turi cosmice. Asemănătoare cosmosului nostru,
aceste formaţiuni plutesc într-o „spumă” de spa-
ţiu-timp, iar expansiunea cosmică le ţine la dis-
tanţă una de alta.

Ce mai putem constata din simpla trecere în
revistă a acestor modele cosmologice? Că abso-
lut toate descoperirile majore ale secolului în
astrofizică – deplasarea spre roşu din spectrul
stelelor observate de Hubble, descoperirea radia-
ţiei cosmice de fundal (considerată a fi o rema-
nenţă de la marea explozie iniţială care a gene-
rat Universul), revelarea exoplanetelor în sisteme
solare diferite de cel unde trăim noi – au fost
luate în seamă îndată după momentul revelaţiei
lor, contribuind la modelarea prin calcule a ima-
ginii generale despre Univers. În al doilea rând,
că nici nu mai poate fi vorba de o singură ase-
menea imagine, perfecţionată de la un model
cosmologic la altul, ci de o multitudine de solu-
ţii paralele – în fond, nişte cosmologii alternati-
ve. Cosmologia însăşi, ca ştiinţă, tinde să devină
în cel mai înalt grad speculativă. Unii spun că şi
predictivă, prin faptul că teoriile ei amestecă
observaţiile ferme cu intuiţii confirmabile în vii-
tor.

Aici mai rămâne de văzut. Or să vadă,
poate, urmaşii noştri de peste milenii, dar până
atunci, dacă fervoarea teoretică îşi va păstra şi
ea, precum spaţiul universal, „inflaţia”, stră-stră-
nepoţii cosmologilor de azi vor mai produce
puzderie de modele dintre cele mai complicate,
mai subtile, multe dintre ele complet diferite
probabil de cele în vogă acum.
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