


Richard Phillips Feynman s-  a născut la New York în 1918. Din
copilărie, înzestrările sale excepţionale s-  au manifestat în pa -
siunea pentru experimente şi în capacitatea de a descoperi pe
cont propriu matematica. A studiat la Institutul Tehnologic din
Massachusetts şi la Princeton. În timpul războiului, la Los Alamos,
a participat la Proiectul Manhattan pentru construirea bombei
atomice. După război, a predat la Universitatea Cornell, apoi,
din 1951, la Institutul Tehnologic din California.
Principala sa contribuţie în fizică a fost elaborarea metodei
in te gralelor de drum, care i-  a permis să formuleze o teorie deo -
po trivă riguroasă şi intuitivă a electrodinamicii cuantice pen -
tru care a primit în 1965 Premiul Nobel (împreună cu Julian
Schwinger şi Sin-  Itiro Tomonaga). Preocupările sale au cuprins
un spectru uimitor de larg: fizica particulelor elementare, pro -
prietăţile heliului lichid, informatică, biologie, muzică, desen.
Cunoscut pentru nonconformismul lui printre fizicieni, a do bân -
dit şi o celebritate publică în 1986, când a explicat pe înţelesul
tuturor cauzele dezastrului navetei Challenger. A murit în 1988.
În traducere română au apărut, la Editura Humanitas, volumele
Vă ţineţi de glume, domnule Feynman! Aventurile unui personaj
ciudat şi Şase lecţii uşoare. Bazele fizicii explicate de cel mai
strălucit profesor.
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Nota editorului american

În aprilie 1963, Richard P. Feynman a fost invitat
să ţină o serie de trei prelegeri la Universitatea din
Washington (Seattle), ca parte din seria de conferinţe
John Danz. Feynman îşi expune aici, în stilul lui ca -
racteristic, părerile personale despre societatea în care
trăim, despre conflictul dintre ştiinţă şi religie, despre
pace şi război, despre fascinaţia noastră eternă pentru
farfuriile zburătoare, despre vindecarea prin credinţă
şi telepatie, despre lipsa generală de încredere în poli -
ticieni – pe scurt, despre toate preocupările unui ce -
tăţean şi om de ştiinţă modern.

Este o mare onoare pentru noi să publicăm aceste
prelegeri edificatoare, tipărindu- le pentru prima dată
în ediţia de faţă.



Incertitudinea ştiinţei

Aş dori să abordez imediat o problemă pe care
dom nul John Danz o dorea neapărat discutată, aceea
a impactului pe care- l are ştiinţa asupra ideilor din alte
domenii. În prima prelegere voi vorbi despre natura
ştiinţei şi voi pune în mod deosebit accentul pe exis -
tenţa îndoielii şi a incertitudinii. În cea de- a doua,
voi discuta impactul convingerilor ştiinţifice asupra
chestiunilor politice, în special conflictele între naţiuni,
şi a chestiunilor religioase. Iar în a treia voi prezenta
modul în care văd eu societatea – aş putea spune cum
îi apare societatea unui om de ştiinţă, dar e doar felul
în care o văd eu – şi problemele sociale pe care vii -
toarele descoperiri ştiinţifice le- ar putea crea.

Ce ştiu eu despre religie şi politică? Mai mulţi prie -
teni din departamentul de fizică de aici şi din alte lo -
curi mi- au spus râzând: „Mi- ar plăcea să vin şi să aud
ce ai de spus. N- am ştiut niciodată că te interesează
chestiile astea.“ Bineînţeles, de fapt voiau să spună
că mă interesează, dar că n- aş îndrăzni să vorbesc de -
spre ele. 



Când vorbeşti despre impactul ideilor dintr- un do -
meniu asupra ideilor dintr- un alt domeniu e foarte pro -
babil să te faci de râs. Suntem atât de specializaţi în
zilele noastre, încât există prea puţini oameni care să
înţe leagă profund şi simultan două ramuri diferite ale
cunoaş terii, şi deci să reuşească să nu se facă de râs
în nici unul din cele două domenii.

Ideile pe care vreau să le prezint sunt vechi. Prac -
tic, în tot ce voi spune astă- seară nu e nimic pe care
filozofii secolului al XVII- lea să nu- l fi putut spune.
De ce tre buie atunci repetate? Pentru că noi generaţii
se nasc în fiecare zi. Pentru că în istoria omenirii s- au
dezvoltat idei măreţe, iar ele nu vor dăinui dacă nu sunt
împărtăşite clar şi răspicat din generaţie în generaţie.

Multe din aceste idei vechi sunt ştiute de atât de
multă lume, încât nu mai e nevoie să vorbim despre
ele sau să le explicăm. Dar, din câte văd atunci când
mă uit în jurul meu, ideile legate de problema pro gre -
sului ştiinţific nu sunt înţelese de toţi. Mulţi oameni
chiar le înţeleg, e adevărat. Cu atât mai mult, într- o
universitate aproape toată lumea le înţe lege, aşa că
s- ar putea să fiţi un public nepotrivit pen tru ce am eu
de spus.

O să vorbesc despre chestiunea dificilă a impactu -
lui ideilor dintr- un domeniu asupra altor sfere de inte -
res în ce pând cu partea pe care o ştiu. Ştiu lucruri despre
ştiinţă. Îi ştiu ideile şi metodele, atitudinile cu privire
la cunoaş tere, ştiu care- i sunt sursele progresului şi pro -
cesele cog nitive. Prin urmare, în prima prelegere voi
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vorbi despre ştiinţa pe care o cunosc, păstrând afir ma -
ţiile mai cara ghioase pentru următoarele două pre le -
geri, la care, pre su pun, regula generală este că publicul
va fi mai restrâns.

Ce este ştiinţa? Cuvântul e folosit de obicei într- u -
 nul din următoarele trei înţelesuri, sau o combinaţie a
lor. Nu cred că trebuie să fim foarte exacţi – a fi prea
exact nu e întotdeauna o idee bună. Uneori, prin ştiinţă
înţe legem o anumită metodă de a descoperi lucruri.
Alte ori cuvân tul se referă la totalitatea cunoaşterii do -
bân dite după ce descoperim aceste lucruri. De aseme -
nea, poate denumi şi lucrurile noi pe care le putem
întreprinde după ce am aflat ceva nou, sau chiar acţiu -
nea în sine de a face ceva nou. Acest ultim domeniu
e numit de obicei tehnologie, dar dacă vă uitaţi pe sec -
ţiunea de ştiinţă din revista Time, veţi vedea că aici se
vorbeşte în proporţie de circa 50 % despre ce lucruri
noi s- au descoperit, iar circa 50 %, de spre ce lucruri
noi pot fi sau sunt întreprinse la ora actuală. Aşadar,
definiţia comună a ştiinţei include şi tehnologia.

Aş dori să discut aceste trei aspecte ale ştiinţei în
or dine inversă. Voi începe cu lucrurile noi care pot fi
făcu te – deci cu tehnologia. Cea mai evidentă carac -
te ristică a ştiinţei este aplicabilitatea sa, faptul că una
dintre con secinţele ei este capacitatea noastră de a face
lucruri. Dar efectul pe care l- a avut această capacitate
nici nu merită discutat. Revoluţia Industria lă ar fi fost
aproape imposibilă fără dezvol tarea ştiin ţei. Posibili -
tăţile pe care le avem astăzi de a produce cantităţile
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necesare de hrană pentru o popu laţie atât de mare, de
a ţine sub control bo lile, sim plul fapt că există oa meni
liberi, că sclavia nu mai e necesară pen tru a atinge
productivitatea maximă sunt foarte pro babil rezultatul
dezvoltării mijloacelor ştiin ţifice de producţie.

Însă această capacitate de a face lucruri nu vine
cu instrucţiuni de utilizare care să ne spună dacă s- o
folo sim în scopuri bune sau rele. Rezultatul apli cării
ştiinţei este fie bun, fie rău, în funcţie de felul în care
îl utilizăm. Ne place să producem mai mult, dar avem
o problemă cu automatizarea producţiei. Suntem mul -
ţumiţi de evo luţia medicinei, dar ne îngrijorează rata
natalităţii şi faptul că nimeni nu mai moare de bolile
pe care le- am eliminat. Sau, din altă perspectivă, ba zân -
du- ne pe aceleaşi cunoştinţe avansate despre bac terii,
avem laboratoare secrete în care oamenii în cearcă din
răsputeri să dezvolte bacterii cărora nimeni nu le va
putea găsi leacul. Suntem mulţumiţi de evoluţia trans -
portului şi impresionaţi de avioanele mari, dar suntem
conştienţi şi de ororile crunte ale războiului aerian.
Suntem mulţumiţi de posibilităţile de comuni care
internaţionale, dar ne îngrijorează cât de uşor îşi pot
vârî alţii nasul în treburile noastre. Suntem entu zias -
maţi de călătoriile în spaţiu; dar fără îndoială vor
apărea şi aici dificultăţi. Cel mai faimos dezechilibru
de acest gen este dezvoltarea energiei nucleare şi pro -
blemele sale evidente.

Are ştiinţa vreo valoare?
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Cred că puterea de a face ceva este valoroasă. Fap -
tul că rezultatul este un lucru bun sau rău depinde de
cum îl folosim, dar puterea în sine este valoroasă.

Cineva m- a dus cândva să văd un templu buddhist
în Hawaii. În templu, un bărbat mi- a zis: „O să- ţi spun
un lucru pe care n- o să- l uiţi niciodată.“ Apoi mi- a
zis „Fiecărui om îi este dată cheia pentru porţile raiu -
lui. Aceeaşi cheie deschide şi porţile iadului.“

La fel e şi cu ştiinţa. Într- un fel, este o cheie pen -
tru porţile raiului, dar e şi cheia care deschide porţile
iadului, iar noi n- avem instrucţiuni care să ne spună
care e poarta bună. Să aruncăm cheia şi să renunţăm
pentru totdeauna la calea spre rai? Sau să ne străduim
să găsim cel mai bun mod de a folosi această cheie?
Bineînţeles că întrebarea e foarte serioasă, dar cred
că nu putem nega valoarea pe care o are cheia către
porţile raiului.

Toate problemele majore ale relaţiilor dintre ştiinţă
şi societate sunt plasate în acest perimetru. Când îi
spunem omului de ştiinţă că trebuie să fie mai res -
pon sabil cu privire la efectele pe care activitatea sa
le are asupra societăţii, ne referim la întrebuinţările
ştiinţei. Dacă lucrezi în dezvoltarea energiei nucleare,
trebuie să fii conştient că poate fi folosită în mod
dăunător. Prin urmare, probabil vă aşteptaţi ca ăsta să
fie cel mai important subiect într- o astfel de discuţie.
Dar nu voi spune mai mult de atât. Cred că e o exa -
gerare să spunem că astea sunt probleme ştiinţifice.
Sunt mai degrabă probleme umanitare. Faptul că ştim
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cum să exploatăm aceste posibilităţi, dar nu ştim cum
să le controlăm, nu ţine foarte mult de domeniul ştiin -
ţific şi nu este ceva despre care omul de ştiinţă ştie
foarte multe.

Permiteţi- mi să ilustrez motivul pentru care nu
vreau să vorbesc despre asta. Acum ceva vreme, prin
1949 sau 1950, m- am dus în Brazilia să predau fi -
zică. Pe atunci se desfăşura un program Point Four,
care era foarte captivant – toată lumea urma să ajute
ţările în curs de dezvoltare. Lucrul de care aceste ţări
aveau nevoie era, bineînţeles, expertiza practică.

În Brazilia am locuit în oraşul Rio. La Rio există
dealuri pe care sunt construite case din scânduri rupte
din semne de circulaţie vechi şi aşa mai departe. Oa -
menii sunt extrem de nevoiaşi. N- au canalizare sau
apă curentă. Ca să facă rost de apă, coboară de pe deal
cărând bidoane vechi de benzină pe cap. Se duc într- un
loc unde se construieşte o clădire nouă, pen tru că acolo
există apă pentru amestecat cimentul. Umplu bidoa -
nele cu apă şi le cară înapoi la deal. Mai târziu poţi
vedea ape reziduale murdare scurgându- se pe deal. E
un lucru regretabil.

Chiar lângă aceste dealuri se află faimoasele clă -
diri de pe plaja Copacabana, apartamente frumoase
şi aşa mai departe.

Aşa că le- am spus prietenilor mei din programul
Point Four: „E asta o problemă de expertiză practică?
Nu ştiu cum să instaleze o ţeavă pe deal? Nu ştiu cum
să ducă o ţeavă până în vârful dealului, ca măcar
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oamenii să urce cu bidoanele goale şi să coboare cu
ele pline?“

Deci nu e o problemă de expertiză practică. Sigur
că nu, pentru că în clădirile din imediata vecinătate
există ţevi şi există pompe de apă. Acum ştim asta.
Acum credem că e o problemă de asistenţă econo -
mică, dar nu ştim dacă asistenţa asta funcţionează sau
nu. Iar problema costului instalării unei ţevi şi a unei
pompe în vârful fiecărui deal nu mi se pare că merită
discutată.

Deşi nu ştim cum să rezolvăm problema, aş vrea să
subliniez că am încercat două soluţii, expertiza prac -
tică şi asistenţa economică. Amândouă ne- au descum -
pănit, şi acum încercăm să găsim altceva. Aşa cum
veţi vedea mai târziu, ăsta mi se pare un lucru încu -
rajator. Cred că cea mai bună cale de a face un lucru
este să încerci să găseşti noi soluţii.

Astea sunt deci aspectele practice ale ştiinţei, lu -
cru rile noi pe care le putem face. Sunt atât de eviden -
te, încât nu e nevoie să le mai discutăm.

Următorul aspect al ştiinţei e conţinutul său, res -
pec tiv lucrurile care au fost descoperite până acum.
Asta e răsplata. E aurul. E stimulentul, plata pe care
o primim pentru efortul gândirii disciplinate şi pentru
munca asiduă. Munca nu se face de dragul aplicaţiilor.
Se face din îndemnul de a descoperi ceva. Poate că cei
mai mulţi dintre voi ştiu deja asta. Dar pentru aceia
dintre voi care nu ştiu, mi- e aproape imposibil să ex -
prim în cadrul unei conferinţe acest aspect important,
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