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Introducere

Lumina Soarelui este principala noastr\ surs\ de energie.
~n lipsa ei, temperatura P\mântului ar sc\dea pân\ la un nivel
inimaginabil [i o p\tur\ groas\ de ghea]\ i-ar acoperi `n scurt
timp suprafa]a. Câteva microorganisme, `n cel mai bun caz, ar
mai supravie]ui. Dac\ Soarele ar disp\rea, planeta noastr\ [i-ar
pierde pân\ [i ancora gravita]ional\. Lumea este, pur [i simplu,
de neconceput f\r\ Soare. Dar cum ar ar\ta P\mântul `n lipsa
Lunii? Am putea presupune c\ absen]a satelitului natural al
Terrei ne-ar afecta mai pu]in sever decât cea a Soarelui. Dar cu
cât cunoa[tem mai bine cât de intim este legat\ via]a pe P\mânt
de existen]a Lunii, cu atât ideea eventualei ei absen]e devine
mai tulbur\toare. Stabilizând `nclina]ia Terrei pe ax\, Luna a
`mpiedicat devierea ei sezonier\ pe trasee care ar fi putut duce
la o cu totul alt\ evolu]ie a vie]ii pe planeta noastr\.

F\r\ Lun\, P\mântul ar fi mult diferit de ceea ce este ast\zi.
Cât de diferit este greu de [tiut, dar dac\ ne imagin\m planeta
f\r\ ritmicitatea mareelor, `ncepem s\ `ntrez\rim importan]a
pe care o are Luna. Via]a `ns\[i poate c\ ar fi fost imposibil\ `n
lipsa astrului nop]ii. Mareele au creat ochiuri de ap\ considerate
esen]iale pentru apari]ia unor sisteme biologice complexe. ~n
conformitate cu teoria general acceptat\ ast\zi, un corp ceresc



de dimensiunile planetei Marte s-a ciocnit cu planeta noastr\,
iar impactul a desprins bucata de materie ce avea s\ devin\
Luna [i a `nclinat axa de rota]ie a Terrei. Cum ar fi ar\tat oare
P\mântul dac\ acest incident nu s-ar fi petrecut?

De[i exist\ limite de credibilitate ale istoriei speculative, unii
oameni de [tiin]\ g\sesc c\ asemenea experimente intelectuale
sunt irezistibile. Astronomul [i fizicianul american Neil F. Co-
mins, de exemplu, a trasat un complex model comparativ `ntre
un P\mânt care nu a suferit niciun impact, pe care l-a numit Solon,
[i P\mântul a[a cum `l [tim noi. ~n conformitate cu ipotezele sale,
Solon se rote[te mult mai rapid – cu o vitez\ poate de trei ori mai
mare decât cea actual\ a Terrei – iar acest lucru determin\
mi[c\ri mult mai puternice ̀ n atmosfera planetar\. Copacii ̀ nal]i
sau plantele cu frunze mari [i delicate ar fi o raritate `ntr-o astfel
de lume, la fel ca animalele fragile, cu aripi sau picioare lungi.
Creaturi umanoide ar putea exista, dar ̀ nf\]i[area lor ar fi conside-
rabil diferit\. Dac\ Neil Comins are dreptate, `nseamn\ c\ Luna a
jucat un rol esen]ial `n dezvoltarea noastr\ ca specie. De[i amploa-
rea exact\ a influen]ei sale probabil c\ nu va putea fi niciodat\ de-
terminat\, satelitul lipsit de via]\ al P\mântului de]ine un rol
primordial `n ceea ce suntem – al\turi de Soare, de atmosfera te-
restr\, de oceane, de plantele [i animalele care tr\iesc printre noi.
Istoria Lunii este intim legat\ de cea a Terrei.

{i totu[i, importan]a de prim ordin a Lunii pentru via]a pe
P\mânt este dificil de evaluat pe baza simplelor date de care dis-
punem cu privire la ea. Luna noastr\ este un corp ceresc pustiu,
`ntunecat [i lipsit de via]\, m\surând doar un sfert din dimensiu-
nile Terrei [i având a optzeci [i una parte din greutatea ei, cu o
atrac]ie gravita]ional\ de [ase ori mai mic\. Se rote[te `n jurul
axei proprii o dat\ la aproximativ dou\zeci [i opt de zile, adic\
foarte lent `n compara]ie cu perioada de rota]ie de dou\zeci [i
patru de ore a P\mântului. Suprafa]a sa este doar pu]in mai
mare decât cea a Africii [i a Australiei luate `mpreun\. Ca ur-
mare a atmosferei foarte rarefiate, pe Lun\ nu exist\ sunete [i,
f\r\ nicio posibilitate de p\strare a c\ldurii solare, temperatura
la suprafa]a sa fluctueaz\ considerabil. 
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Din anumite puncte de vedere, examinarea Lunii ne ofer\ o
perspectiv\ asupra ̀ nceputurilor sistemului solar. Dar pozi]ia sa-
telitului fa]\ de Terra s-a modificat ̀ n timp. ~n conformitate cu mo-
delele computerizate, acum dou\ miliarde de ani Luna se afla la
38 000 de kilometri distan]\ de P\mânt, rotindu-se ̀ n jurul s\u de
3,7 ori pe zi [i provocând maree de pân\ la o mie de ori mai ̀ nalte
decât cele de ast\zi. Acum `ns\, aflat\ la o distan]\ medie de
382 250 kilometri de planeta noastr\ – echivalent\ cu de treizeci
de ori diametrul Terrei – Luna pierde din energie, `ncetine[te [i
se `ndep\rteaz\ de noi pe m\sur\ ce orbita ei se extinde cu câte
3,80 centimetri `n fiecare an, adic\ 76 de metri `n dou\ mii de ani.
Mareele ac]ioneaz\ ca o frân\ asupra vitezei de rota]ie a Lunii, dar
[i a P\mântului. Astfel, cândva `n viitor, Soarele va `nghi]i atât
planeta noastr\, cât [i satelitul ei. Deocamdat\ `ns\, Soarele con-
tinu\ s\ str\luceasc\, vântul s\ bat\ [i m\rile s\ se umfle.

Toate aceste cifre [i date fizice nu pot explica ̀ ns\ ce ̀ nseamn\
Luna pentru noi. Importan]a ei are mai pu]in de-a face cu distan]a
fa]\ de Terra [i mult mai mult cu caracterul ei central ̀ n imagina]ia
uman\. ~n decursul timpului, discul Lunii a inspirat admira]ie,
triste]e, bucurie, uneori dor [i, `n anumite condi]ii, team\. Chiar
dac\ ne spunem câteodat\ c\ putem prinde Luna de pe cer,
deseori ea ne scap\ printre degete. Aproape [i totu[i foarte de-
parte, Luna este un paradox. Iar atunci când o studiem, ne analiz\m
totodat\ un aspect al propriei noastre fiin]e.

Dac\ P\mântul ar fi fost `nv\luit permanent `n nori, corpurile
cere[ti nu ar fi devenit niciodat\ simboluri, dar fiindc\ putem vedea
Luna crescând [i descrescând ̀ n fiecare lun\, spre exemplu, conferim
o semnifica]ie anume c\l\toriei sale periodice de la ̀ ntuneric deplin
la un disc `ntreg [i luminos. Iar faptul c\ ea se afl\ relativ aproape
ne `ndeamn\ s\ ne `ntreb\m ce-ar putea fi oare „acolo“. Exist\
cumva alte lumi printre stelele `ndep\rtate? Ori poate o sfer\
asem\n\toare sau nu chiar atât de asem\n\toare cu a noastr\?
Proximitatea ei a f\cut totodat\ ca ea s\ fie, ̀ n mod firesc, destina]ia
primei noastre aventur\ri dincolo de planeta pe care tr\im. 

Luna este cel mai examinat corp ceresc. Timp de milenii
a constituit o enigm\, luna incognita. Eschil (525–456 `.Hr.)
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o numea „ochiul nop]ii“. Lucian din Samosata (cca 120–185 d.Hr.)
scria la un moment dat: „Am v\zut stelele risipite aiurea pe cer
[i am vrut s\ [tiu ce e Soarele. Mai cu seam\ fenomenul Lunii
`mi pare extraordinar, dep\[indu-mi puterea de ̀ n]elegere; tre-
buie s\ existe un mister care s\ explice toate acele faze ale ei,
mi-am spus.“ Timp de mult\ vreme, Luna a fost considerat\
una dintre cele [apte planete care se roteau ̀ n jurul unui P\mânt
fix, celelalte fiind Mercur, Venus, Soarele, Marte, Jupiter [i
Saturn. ~n secolul al [aptesprezecelea, pe m\sur\ ce ideea uni-
versului heliocentric a devenit tot mai r\spândit\, Luna a fost
retrogradat\ pe o pozi]ie mai pu]in important\. Devenise doar
un satelit, neavând nici m\car un caracter unic, dat fiind c\ ma-
joritatea planetelor care se rotesc `n jurul Soarelui au unul sau
mai mul]i sateli]i naturali. 

Cartea aceasta se dore[te a fi o scurt\ istorie a modului ̀ n care
Luna a marcat imagina]ia uman\ [i a fascina]iei pe care a stârnit-o
dintotdeauna. Este de asemenea o dovad\ de apreciere a contri -
bu]iilor aduse de diversele culturi – [i de tradi]iile popular\ [i
[tiin]ific\ deopotriv\ – la conturarea imaginii noastre despre
Lun\. Este totodat\ un omagiu adus capacit\]ii ei de a ne impul-
siona inventivitatea [i dorin]a de a ne `n]elege mai bine pe noi
`n[ine. ~n decursul timpului, Luna a fost ]inta unui mare num\r
de practici diverse. Cartea de fa]\ `ncearc\ s\ ofere r\spuns la
numeroase `ntreb\ri privind rolul Lunii `n via]a noastr\ [i `n
existen]a `nain ta[ilor no[tri. Cum a contribuit Luna, de pild\,
la structurarea timpului? Cum [i-au imaginat via]a pe Lun\ scrii-
torii pe de o parte [i oamenii de [tiin]\ pe de alta? Cum a fost ex-
plicat\ originea ei? De ce sus]in unii, `n ciuda tuturor dovezilor
existente, c\ aselenizarea nu s-a produs niciodat\? Speran]a mea
este c\ toate aceste investiga]ii [i cercet\ri luate ̀ mpreun\ vor con-
stitui mai mult decât o simpl\ ̀ n[iruire de fapte diverse, [i c\ vor
oferi un sentiment de extraordinar\ continuitate, de la primele
c\l\torii imaginare spre astrul nop]ii pân\ la misiunile programu-
lui Apollo, a locului pe care `l are [i l-a avut Luna dintotdeauna
`n via]a omenirii.
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S| PRIVIM LUNA

Dac\ Soarele este prea str\lucitor pentru a-l privi direct,
Luna se las\ studiat\ [i contemplat\ `n voie. ~n decurs de
circa o lun\ calendaristic\, satelitul terestru urmeaz\ un
traseu perceptibil pe bolt\. Fazele sale sunt mai u[or de
observat `ns\ decât mi[carea propriu-zis\. ~n a treia zi
dup\ faza de Lun\ nou\, suprafa]a ei vizibil\ `ncepe s\ ia
forma unui semicerc sub]ire, comparat\ pe bun\ dreptate
cu o secer\, cu o pereche de coarne ori cu un bumerang. ~n
noaptea urm\toare se va afla pu]in mai sus deasupra ori-
zontului vestic, [i va fi mai pu]in sub]ire. De asemenea,
apune tot mai târziu, pe m\sur\ ce zilele lunii calendaris-
tice se scurg. Cu timpul, devine o semilun\. ~n urm\toarele
[apte sau opt zile, lumina ei spore[te, pân\ ce conturul
cap\t\ form\ circular\. ~n momentul Lunii pline, astrul
nop]ii se afl\ exact `n partea opus\ Soarelui, astfel `ncât
acesta ̀ i lumineaz\ ̀ n ̀ ntregime fa]a vizibil\ de pe P\mânt,
pe parcursul `ntregii nop]i. Apoi Luna trece prin acelea[i



forme ca mai ̀ nainte, ̀ n ordine invers\: de la oval la ultimul
p\trar, fazele Lunii `n descre[tere le oglindesc pe cele ale
Lunii `n cre[tere. 

Ultimul p\trar scade [i el, forma de secer\ accentuân -
du-se, cu cele dou\ extremit\]i orientate spre partea cea
mai `ndep\rtat\ de Soare. La un moment dat, cam `ntr-a
dou\zeci [i [aptea zi a ciclului, Luna mai este vizibil\ doar
pentru scurt timp `naintea r\s\ritului Soarelui. ~n ultimele
ore de `ntuneric `nc\ mai poate fi v\zut\, dar din ce `n ce
mai vag. Apropiindu-se de Soare, imaginea ei dispare `n
razele acestuia. Luna este prezent\ pe cer la fel de bine ziua
ca [i noaptea, de[i abia dac\ este z\rit\ sau uneori e con-
fundat\ cu un nori[or. ~n cele din urm\, timp de trei zile,
Luna nu se mai vede pe cer, nici ziua, nici noaptea –
excep]ie f\când eclipsele solare, când o frântur\ din ea de-
vine vizibil\. Aceste faze care survin `n mod regulat sunt
o consecin]\ a rota]iei Lunii `n jurul P\mântului, iar faza
Lunii care se vede de pe Terra este ̀ ntotdeauna complemen-
tar\ celei a P\mântului v\zute de pe Lun\. Astrul nop]ii
se deplaseaz\ pe traiectoria sa de circa treisprezece ori mai
repede decât Soarele, str\b\tând `n patru s\pt\mâni o
distan]\ egal\ cu cea parcurs\ de Soare `ntr-un an.

~n timpul fazei de Lun\ plin\, detaliile suprafe]ei sunt
imperceptibile; pân\ [i mun]ii selenari abia dac\ arunc\ o
umbr\ vag\. Tycho, spre exemplu, cel mai str\lucitor [i
mai vizibil crater de pe Lun\ – numit astfel `n onoarea as-
tronomului danez Tycho Brahe (1546–1601) – m\soar\ opt-
zeci [i cinci de kilometri ̀ n diametru [i, având poate vârsta
de 108 milioane de ani, este cel mai tân\r dintre craterele de
pe fa]a v\zut\ a Lunii. S-a format cu mult timp `nainte
de apari]ia oamenilor pe Terra, ̀ ns\ dinozaurii au observat,
poate, momentul impactului. Pe m\sur\ ce Luna cre[te,
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imaginea lui Tycho sufer\ o remarcabil\ transformare.
Ini]ial este doar un crater mare [i c\scat – amintind de ori-
ginea greac\ a cuvântului care se traduce prin „cup\“ sau
„bol“ – [i apoi cre[te treptat, devenind epicentrul unui
complex sistem de raze care se `ntind pe sute sau mii de
kilometri `n jur. Se spune c\ Tycho este cel care face ca
suprafa]a Lunii s\ semene cu o portocal\ descojit\. Astro-
nomul Thomas Gwyn Elger (1836–1897) l-a numit „craterul
metropolitan al Lunii“.

Cu mult `nainte de inventarea telescopului, oamenii au
analizat petele mai ̀ ntunecate [i mai deschise la culoare de
pe suprafa]a Lunii, a[a cum au examinat formele norilor
de pe cer. Chipul uman `nchipuit pe discul Lunii este, pro-
babil, cel mai vechi [i `n mod cert cel mai antropomorfizat
element selenar: petele `ntunecate mari de pe suprafa]a
lunar\ sunt asociate cu diverse tr\s\turi faciale – ochi,
sprâncene, nas, obraji [i gur\. Când privim Luna cu ochiul
liber, toate acestea sugereaz\ vag un chip omenesc. Uneori,
mozaicul de pete luminoase [i ̀ ntunecate este asem\nat cu
contururile unei fe]e feminine, cu p\rul `nnodat `n cre[tet.
~narmat cu un dram de imagina]ie, orice observator poate
proiecta un vast repertoriu de imagini pe suprafa]a p\tat\
a Lunii, de la un chip lat [i surâz\tor sau un iepure cu
urechi lungi pân\ la un crab ori chiar la un om cu un câine
al\turi. Deseori sunt identificate tr\s\turile proverbialului
„omule] din Lun\“.

Unele dintre cele mai clar vizibile fenomene legate de
vecinul nostru cosmic sunt r\s\ritul [i apusul s\u. Ambele
pot fi impresionante, cu toate c\ gradul de luminozitate im-
plicat nu poate produce un efect optic la fel de spectaculos
ca jocul de nuan]e ar\mii [i ro[ii ale r\s\ritului [i apusului
de Soare. Luna pare mult mai mare – dubl\ sau chiar tripl\ –
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atunci când r\sare sau când apune, f\când ca arborii [i ca-
sele din jurul ei s\ par\ mai mici. Dup\ ce urc\ pe bolt\,
impresia dispare. Pentru a explica aceast\ „iluzie selenar\“
au fost avansate mai multe posibile explica]ii. Una dintre
ele sus]ine c\ juxtapunerea unor obiecte precum casele sau
copacii cu discul puternic luminat al Lunii face ca percep]ia
noastr\ s\-i exagereze dimensiunile, comparativ cu cele ale
obiectelor `nconjur\toare. Dar iluzia ar putea fi la fel de
bine cauzat\ de distan]a perceput\: atunci când Luna este
la linia orizontului, creierul interpreteaz\ c\ se afl\ mai
departe decât atunci când o vedem deasupra capului.

Oricât de incredibil ar p\rea, astronomul francez Frédéric
Petit, pe atunci director al Observatorului din Toulouse, a
fost convins c\ a descoperit o a doua Lun\, cu o orbit\
eliptic\, pe când privea prin telescop `ntr-o diminea]\
devreme a anului 1846. Jules Verne a preluat ideea [i a fo-
losit-o `n romanul De la P\mânt la Lun\. Nu ne putem da
seama cum a ajuns Petit la o asemenea concluzie, dar dup\
el au existat câ]iva astrologi care au pretins c\ au v\zut pe
cer dou\ sau chiar mai multe Luni. Unul dintre ei a fost
germanul Georg Waltemath, care cu pu]in `nainte de
sfâr[itul secolului al nou\sprezecelea a declarat c\ a ob-
servat un `ntreg grup de Luni pitice. Dou\ decenii mai târ-
ziu, Walter Gornold a dat un nume, Lilith, unui corp
despre care pretindea c\ este o Lun\ neagr\, vizibil\ doar
atunci când traverseaz\ discul solar.

Cum r\mâne `ns\ cu celelalte fenomene asociate cu
Luna? Miturile [i istoria deopotriv\ oglindesc emo]iile
cople[itoare inspirate de frumuse]ea Lunii pline. Discul ei
constituia fundalul mariajelor sacre dintre zei [i zei]e, al
`ncoron\rilor [i al dansurilor ritualice. Despre Gautama
Buddha se spune c\ ar fi atins iluminarea spiritual\ `ntr-o
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zi cu Lun\ plin\, ̀ n vreme ce [edea sub copacul Bodhi. Mul]i
sunt cei care, pe Lun\ plin\, se dedau la comportamente bi-
zare. {amanii popula]iei ciukce din nord-estul Siberiei ̀ [i scot
hainele [i `[i expun trupul la lumina Lunii, astfel conside-
rându-se c\ dobândesc puteri magice. Nu [tiu cât\ crezare
putem acorda aser]iunii lui Martin P. Nilsson, c\ „jum\tate
din Africa danseaz\ `n lumin\, `n nop]ile cu Lun\ plin\“.
Pe de alt\ parte, se [tie c\ b\ie]ii [i fetele Shona – un grup
etnolingvistic din Zimbabwe – obi[nuiesc [i ast\zi s\ dan-
seze `n lumina Lunii pline, pe fond de tobe [i mori[ti.

La cap\tul opus al spectrului, absen]a Lunii de pe cer
stârnea deseori teama – `n ciuda dovezilor empirice – c\
astrul nop]ii va pieri [i nu va mai reveni niciodat\. Aztecii
din zona central\ a Mexicului actual, de exemplu, credeau
c\, ̀ n lipsa Lunii de pe cer, pot recunoa[te moartea. Uneori,
Luna nou\ era perceput\ ca fiind o perioad\ liminal\ – una
a rug\ciunilor pentru ca Luna s\ se ̀ ntoarc\. Iar când discul
argintiu `[i f\cea `n sfâr[it apari]ia pe cer, era `ntâmpinat
cu mare bucurie [i cu exclama]ii de u[urare.

Alte fenomene spectaculoase sunt eclipsele, atât cele care
afecteaz\ Luna, cât [i cele cauzate de ea. Termenul deriv\ din
grecescul ekleipsis, care ̀ nseamn\ „omisiune“ sau „abandon“.
Eclipsele totale de Soare ofer\ unele dintre cele mai specta-
culoase priveli[ti din natur\. Ele se produc atunci când Luna
trece printre P\mânt [i Soare, suprapunându-se mai mult
sau mai pu]in pe discul solar. Fenomenul, care poate dura
pân\ la [apte minute, este posibil deoarece Soarele este de
circa patru sute de ori mai mare decât Luna [i de patru
sute de ori mai departe – o coinciden]\ ciudat\, ̀ ntr-adev\r.
Dar acest tip de eclips\ este vizibil numai dintr-o zon\ res-
trâns\ a planetei, aflat\ `n umbra Lunii. Eclipsele de Lun\
`ns\, care se produc atunci când P\mântul trece printre
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astrul zilei [i cel al nop]ii, dureaz\ câteva ore [i pot fi v\zute
din orice regiune a P\mântului ̀ n care Luna se afl\ deasupra
orizontului la momentul respectiv.

Brusca transformare din argintiu ̀ n ro[u-sângeriu a dis-
cului Lunii pline – sau „moartea“ ei – trebuie s\-i fi ̀ ngrozit
pe oamenii primitivi, fenomenul stârnind spaim\ chiar [i
dup\ ce a devenit previzibil. Eclipsele au fost deseori inter-
pretate ca o suspendare a ordinii naturale. Triburile Masai
din regiunea de est a Africii obi[nuiau s\ arunce nisip ̀ n aer
`n timpul eclipselor. Despre unii indieni nord-americani se
spune c\ b\teau `n crati]e [i tig\i (probabil `n tobe, `nainte
s\ aib\ la dispozi]ie tig\i) sau s\ arunce s\ge]i cu vârful `n
fl\c\ri spre Lun\, pentru a ucide monstrul care `i devora
lumina. Oamenii din bazinul fluviului Orinoco, ̀ n Venezuela,
ascundeau t\ciuni aprin[i `n subteran, `n eventualitatea c\
focul Lunii se va stinge.

~n minutele premerg\toare unei eclipse totale de Soare,
când lumina mai r\zbate doar pe la marginile discului solar,
culorile devin mai intense [i umbrele mai distincte. Pe m\sur\
ce temperatura scade, se isc\ un vânt specific [i, cu pu]in
timp `nainte de maximul eclipsei totale, apar a[a-numitele
„benzi de umbr\“: linii `ntunecate, tremur\toare, cauzate
de neregularit\]ile termice din atmosfer\ produse de ulti-
mele raze. ~n timpul unei eclipse de Soare, toate obiectele
de pe P\mânt cap\t\ o paloare stranie, descris\ adesea ca
având nuan]e m\slinii cu tonuri de ar\miu.

Astronomul francez François Arago (1786–1853) de -
scria emo]iile care i-au cuprins pe martorii unei eclipse
solare totale observate `n zona estic\ a Pirineilor pe
8 iulie 1842. Aproape dou\zeci de mii de oameni se adu-
naser\ s\ urm\reasc\ spectacolul, `narma]i cu cioburi de
sticl\ afumat\; `n case r\m\seser\ doar cei bolnavi, [i
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când Soarele, devenit doar un firi[or, a `nceput s\ arunce

spre noi o lumin\ foarte palid\, un fel de nesiguran]\ a

pus st\pânire pe toat\ lumea. Fiecare sim]ea nevoia de a-[i

`mp\rt\[i impresiile cu cei din jurul s\u; de aici s-a iscat

un murmur ca acela al unei m\ri `ndep\rtate dup\ fur-

tun\. Zgomotul a devenit mai puternic pe m\sur\ ce firul

Soarelui se mic[ora. ~n cele din urm\ [i acesta a disp\rut,

`ntunericul a luat locul luminii [i o t\cere absolut\ a mar-

cat faza respectiv\ a eclipsei, astfel c\ se auzea pendulul

orologiului nostru astronomic… Un calm profund dom-

nea `n aer; p\s\rile nu mai cântau. Dup\ o a[teptare so-

lemn\ de vreo dou\ minute, explozii de bucurie [i aplauze

frenetice au salutat la unison [i cu aceea[i spontaneitate

reapari]ia primelor raze ale Soarelui.

~n conformitate cu scriitorul [i astronomul francez
Camille Flammarion (1842–1925), pe 18 iulie 1860, ̀ n Africa
oamenii se rugau sau fugeau spre locuin]ele lor. „Am v\zut
de asemenea animale `ndreptându-se spre case la c\derea
nop]ii, ra]e ̀ n cârduri numeroase, rândunele n\pustindu-se
`n zbor spre cl\diri, fluturi ascunzându-se, flori – ̀ ndeosebi
cele din specia Hibiscus africanus – `nchizându-[i corolele“,
scria Flammarion. Pe 28 iulie 1851, ̀ n ora[ul Brest din Belarus,
cerul era prea `nnorat pentru a permite observa]ii astrono-
mice, astfel c\ astronomul Johann Heinrich von Mädler [i-a
`ndreptat aten]ia asupra faunei. Cu excep]ia cailor, toate
animalele au dat anumite semne de nelini[te, ̀ ncepând cam
cu cincisprezece minute `nainte de eclipsa propriu-zis\.
Gâ[tele [i ra]ele au adormit, iar g\inile au fugit spre cote]e.
Bourii au devenit agita]i, s-au `ndreptat spre desi[uri [i au
scos mugete rareori auzite. ~nainte de eclipsa total\ de
Soare care s-a v\zut din nordul Indiei pe 24 octombrie
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1995, unde a coincis cu festivalul anual al luminii, Divali,
astrologii le-au recomandat oamenilor s\ evite umbra
Lunii atunci când aceasta trecea prin fa]a Soarelui, ca s\ nu
aib\ ghinion. Eclipsa a durat mai pu]in de un minut [i a
fost vizibil\ dintr-o zon\ de nici patruzeci [i trei de kilo-
metri l\]ime, `ns\ mul]i dintre cei care au privit-o au postit
`n ziua aceea sau au intrat `n apele râurilor pentru a fi puri-
fica]i. Un c\l\tor occidental a observat eclipsa din Khanua,
`n Rajastan: „Am remarcat c\ `ncepuse s\ se `ntunece spre
vest. Cerul senin a devenit de un albastru mai intens decât
`n mod obi[nuit. Pe m\sur\ ce o parte tot mai mare din discul
Soarelui disp\rea, culorile se schimbau, conferind `mpre-
jurimilor un aspect de ̀ nserare. Cineva a spus c\ atmosfera
era „fantomatic\“. S\tenii au amu]it, iar ̀ n aer s-a sim]it un
fior rece. Lumina era stranie [i a continuat s\ scad\, trans-
formându-se v\zând cu ochii. Doi câini au str\b\tut câmpul
`n fug\, `ndreptându-se spre cas\, cu cozile `ntre picioare.
Papagalii chir\iau [i se roteau ̀ n zbor, deruta]i. Maimu]ele
se f\cuser\ nev\zute. Puteam z\ri umbra `ntunecat\ a
Lunii apropiindu-se rapid. Am ridicat privirea [i am v\zut
semiluna sub]ire a Soarelui reducându-se la un punct,
pâlpâind [i disp\rând.“

Uneori, cuno[tin]ele despre iminen]a unei eclipse au
fost folosite de cei care le de]ineau pentru a-[i spori credi-
bilitatea [i a-[i atinge mai u[or scopurile. ~n cea de-a patra
c\l\torie a lui Cristofor Columb spre Lumea Nou\, corabia
a `nceput s\ ia ap\ [i s\ devin\ instabil\ din cauza carilor.
Columb s-a v\zut nevoit s\ acosteze ̀ n St Anne’s Bay, Jamaica,
pentru a o repara. Dar [i el [i echipajul s\u au r\mas ̀ n cele
din urm\ mai mult de un an pe insul\, b\[tina[ii refuzând
s\ le satisfac\ cerin]ele. ~ntr-un târziu, calculând c\ pe
29 februarie 1504 avea s\ se produc\ o eclips\ total\ de
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Lun\, Columb a izbutit s\-[i asigure un avantaj. Cu o sear\
`nainte, a convocat o reuniune a [efilor de trib, a invocat
numele Atotputernicului [i a avertizat c\, dac\ localnicii
nu vor coopera, Luna va disp\rea de pe bolta cereasc\.
V\zând c\ spusele lui se adeveresc, b\[tina[ii l-au implorat
s\ aduc\ Luna `napoi [i i-au oferit lui [i celorlal]i marinari
hrana [i ajutorul dorite. Gra]ie unor cuno[tin]e precise despre
mi[c\rile Lunii, Soarelui [i P\mântului, pot fi calculate
datele eclipselor pe mii de ani, atât ̀ n trecut, cât [i ̀ n viitor.
~n lucrarea sa Canonul eclipselor (1887), astronomul [i mate -
maticianul austriac Theodor von Oppolzer (1841–1886) a cal-
culat datele unui num\r de opt mii de eclipse solare [i cinci
mii dou\ sute de eclipse lunare, pe o perioad\ cuprins\ ̀ ntre
anii 1200 `.Hr. [i 2161 d.Hr.

Eclipsele survin rar, iar aceast\ caracteristic\ a lor ne tri-
mite cu gândul la un alt fenomen selenar remarcabil. Atunci
când spunem c\ ceva se petrece „o dat\ la o Lun\ albastr\“,
ne referim la faptul c\ se ̀ ntâmpl\ la fel de rar pe cât survine
o a doua Lun\ plin\ `n decursul unei luni calendaristice.
F\r\ nicio leg\tur\ cu acest fenomen, astrul nop]ii pare
uneori alb\striu, atunci când ̀ n atmosfera P\mântului exist\
o concentra]ie mare de particule minuscule de fum sau de
praf. Particulele care m\soar\ circa un micron `n diametru
`mpr\[tie puternic lumina ro[ie – fiind mai mari decât lun-
gimea de und\ a acesteia – l\sând s\ treac\ celelalte culori
ale spectrului luminos, astfel `ncât razele Lunii care str\bat
norii par a avea o str\lucire albastr\ sau uneori verde. Feno-
menul a fost descris [i ca amintind de un lic\r electric. La
erup]ia vulcanului Krakatoa, `n 1883, nori de cenu[\ au fost
arunca]i pân\ ̀ n straturile superioare ale atmosferei terestre;
de aceea, timp de circa doi ani, Luna a p\rut s\ fie alb\struie.
Incendiile de p\dure pot avea un efect similar.
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