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Si zicem ci te-ai trezit intr-o zi pe o altA planeti: identici
PimAntului, dar firi clidiri gi orice altceva ce inseamni
civilizafie. De fapt, imagineazi-fi ci intreaga omenire a luat-o
delazero cu toate tehnologia gi toate cunogtinfele acumulate
weodati: nimeni nu mai ;tie ce-i aia celuli, teoria evolufiei e
uitati complet, iar fulgerele de pe cer sunt o enigmi totali. Am
uitat tot. Cred ci asta e prima carte de fizicd qi chimie pe care
o citegti gi care dore;te si te bage in depresie de Ia bun inceput.
Poate alte cirli te mai 1in pini treci de jumitate si abia atunci
incep si te posomorasci, dar al doilea volum al seriei Pwe;tiin[a
este o carte eflcienti care urmiregte si te introduci in atmosfera
propice cAt mai rapid posibil. Cu plicere.
De fapt, am folosit exemplul ista (furat de la unul dintre
cei mai marifizicieni ai secolului:o<, Richard P. Feynman)
pentru ci este fascinant gi spune multe despre natura Universului insugi. Unde rimisesem? Ah, da, deci intreaga omenire
a uitat tot, DAR (aici e gmecheria) din TOATE cunogtinfele de
care dispunem in momentul de fafi, ai voie si iei cu tine, si
lii minte, un singur 1ucru, un singur concept, o singuri idee
care si explice un lucru la alegere. Care ar fi aceea? Presiunea
e mare, pentru ci de alegerea ta ar depinde intregul viitor al
omenirii, aga ci ai alege si trigezi pulin gi ai incerca si indegi
cAt mai multi informalie lntr-o singuri frazi. Daci ai spus Firefte, af alege sd {tn minte ;i sd transmit mai departe cum se face
maionezafdrd sd se taie, da, te felicit, este un gest admirabil,
iar milioane de oameni 1i-ar mulgumi, dar am o alternativi
mult mai buni:

Afirmalia care conline cele mai multe informafii in cAt
mai puline cuvinte este ci toate lucrurile sunt ficute din

atomi - particule mici care se misci perpetuu si se atrag
cAnd sunt pufin mai departe una de cealalti, dar se resping cAnd se apropie prea mult. Adica teoria atomici.
Dar cum te ajuti fraza astala explicarea altor lucruri precum focul, cildura sau mirosul, de exemplu? pii, focul este
rezultatul reacliei chimice dintre o substanti gi oxigen, adici
atomii din substanfa respectivi se combini cu atomii de
oxigen. Cildura? Ha! Se referi la temperatura mai ridicati
sau mai scizuti a unui corp, temperatura fiind, pur gi simplu, felul in care inregistrim gradul de migcare al atomilor
ce compun corpul respectiv. Cu cit se migci mai mult atomii,
cu atAt temperatura e mai ridicati; cu cit se migci mai pulin
atomii, cu atAt temperatura e mai scizuti (o si vorbim mai
tirziu gi despre asta). Mirosul? Molecule, adici grupuri de
atomi care sunt eliberali de tot felut de substanfe sau corpuri
;i pe care noi le receptim intr-un anumit fel. Atomi, atomi,
atomi! $i nu ne oprim aici: odati ce aflim ci suntem compugi
din astfel de particule, o si wem si le studiem, si vedem ce
structuri au. Oare mai sunt gi alte particule de genul ista?
$i
asa descoperim fotonii, care sunt particulele ce poarti electromagnetismul. Astfel descoperim electricitatea. cite chestii
poli afla doar gtiind ci intregul Univers e compus din atomi!
Daci omenirea ar fi gtiut asta de la bun inceput, proba_
bil ci am fi avansat mult mai rapid din punct de vedere tehnologic (probabil, adici doar speculez, nu bag mina-n foc).
in schimb, noi am luat-o invers: mai intAi am descoperit alte
chestii gi abia apoi atomii. Dar mi ia gura pe dinainte. Iati ce
s-a lntAmplat:

o idee demni de [uat in teriol?
V-lea i.e.n. fost un secol plin, dar tipic perioadei

Atomirmul

a
Secolul al
respective: Atena gi Sparta se luptau cu ce orage-stat aveau
pinzoni, Republica Romani era pusi pe cucerit gi inainta
voioasi cetre statutul de imperiu, statuia lui Zeus din Olympia (una dintre cele gapte minuni ale lumii antice) a fost
terminati de Phidias, apoi Atena gi Sparta au continuat si
se lupte, dar de data asta intre ele, in Rizboiul Peloponesiac.
A fost un secol plin, in care oamenii se biteau intre ei (ca in
oricare alt secol din istoria omenirii), dar nu to!i. Uite, de
exemplu, ln anul 440 i.e.n, un tinir discipol aI filosofiei
naturale se gdndea din greu la natura intregului Pimdnt 9i,
de fapt, a lntregului Univers. Bineinleles, nu era singurul
om care se gindea in perioada aia, dar el este foarte relevant

pentru povestea noastri.

Fitosofie naturali... ce?
Filosofia naturali este studiul f,losofic aI naturii gi al universului fizic dinainte de aparifia gtiinlei moderne. Practic, fllosofia naturali este precursoareafizicii gi a tuturor celorlalte
discipline gtiinliflce. Este flzici firi metoda gtiinliflcd, adici
doar ne gdndeam la chestii gi incercam si le dim de cap cdt
puteam noi de bine in absenfa experimentelor. Ea se deosebe;te clar de gtiinfele naturii, care au acelaqi scop, dar care
sunt calitative, descriptive gi empirice, incercAnd si giseasci
explicatii cu ajutorul dovezilor empirice gi al observafiei.
Omul despre care vorbesc mai sus se numea Democrit 9i
duduia de inteligenfi. De fapt, in ziua de azi este cunoscut ca
fiind pirintele gtiinlei moderne. El spunea ci e tare dificil si

afli adeviruI, din moment ce percepgia cu ajutorul simfurilor
este subiectivi. Asta pentru ci din simfuri derivi tot felul de
pireri, in funclie de individ, pireri pebazacirora nu putem
judeca adevirul; Putem interpreta informafiile primite de
simpri doar prin intermediul rafiunii. yezi? Ce fl-am zis?
Degtept, biiatul. L-am menlionat aici pentru ci este destul
de important pentru povestea noastre: Democrit este primul
om care a aflrmat ci intregul Univers este probabil compus
din nigte particule invizibile gi indivizibile, pe care le-a numit atomi (de la termenul grecesc atomon, adiciindivizibil).
Ramura asta a filosoflei naturale se numea atomism.Bine,
atomii igtia erau imaginali un pic diferit decit stim ci sunt ln
ziua de azi: atomii fiIosofici (cici aga le spune istora descrigi
in secolul v i.e.n. de divergi filosofi) veneau intr-o inflnitate
de forme gi mirimi, fiind inconjurafi de unvid. Dubios...,
dar e un inceput!

Democrit sau LeuciB?
in unele surse care vorbesc de atomism o si citesti ba ci
Democrit a venit primul cu ideea asta, ba ci Leucip (mentorul
lui Democrit), ba ci amdndoi. Care-i adevirul pAni la urmi?
Este diflcil de spus care afirmalii ii aparfin lui Democrit gi
care ii aparlin lui Leucip, deoarece sunt adesea menlionati
impreuni in diversele izvoare scrise.

Cum se intimpli deseori in;tiinfi, grecii nu au avut exclusivitate pe ideea asta. Prin secolul al vrr-lea i.e.n, in India,

etimologistul (om care studiazi istoria si originea cuvintelor)
vedic cu numele de Yaska a gindit cam aceeagi chestie, doar
ci i-a venit ideea asta din domeniul lingvisticii. Pulin mai

tdrziu, teologii islamici au dezvoltat atomismul islamic, care
a fost influenlat de atomismul grecesc gi indian.
oK, bun, se pare ci ideea de atom prinsese destuli
inerfie ;i ai crede ci nu mai avea si dureze mult pini si
facem ceva util cu ea. Hehe..., de fapt, nu. Abia pe la inceputul secolului )o( am reugit si punem atomismul la treabi.
Una dintre probleme a fost ci Platon si Aristotel se opuneau
atomismului lui Democrit. Platon nici micar nu-l suporta pe
Democrit (atit de mult nu-I suporta, incAt tare ar fi vmt si
li vadi toate cirfile arse), 9i nici Aristotel nu prea didea doi
bani pe el gi pe ideile lui. Platon a venit crTeoria Formelor,
care spunea ci lumea e formati dinBundtate, Frumusele;i Ordine gi a avut mai mult succes decAt Democrit, pentru ci ideea
asta didea lumii un scop (doctrina teleologiei), in timp ce
atomismul o descria in termeni simpli ;i mecanici. lntre timp,
Aristotel a sugerat ci intreaga materie ar fi cliditi nu din
atomi, ci din patru elemente (aga-numitele elemente clasice):
apd, foc, pdmdnt, aer, clrora avea si le adauge qi eterul. De-a
lungul timpului, au mai venit ni;te oameni degtepf,, precum
Ren6 Descartes, Galileo Galilei, Pierre Gassendi sau John
Dalton (despre care promit ci o si mai vorbim, ci e foarte
important), care au incercat si impingi in lumina reflectoareIor versiunea lor de atomism, dar nu prea le-a mers. La inceputul secolului al >o<-Iea, insi, omenirea avea si se trezeasci
la realitate.

0 deroperire monumenta[5
Pini in L905, atomul era folosit doar ca o comoditate matematici in formule: flind invizibil, nimeni nu lua in serios
ideea ci ar putea exista aga ceva, iar oricine considera asta

era automat pus la zid. Asta i-a costat pe mulgi oameni repu-

talia gi chiar viafa: Ludwig Boltzmann, unul dintre cei mai
de seami flzicieni ai secolului al xx-Iea, s-a sinucis din cauza
depresiei, deoarece fusese ostracizat de comunitatea gtiinfifici dupi ce a indriznit si spuni ci atomul chiar existi. Na,
ce wei? Unde sunt oameni sunt si probleme. Din fericire, in
1905, un tAnir gi talentat fizician avea si demonstreze pentru
prima oari gi firi nicio indoiali ci atomii sunt o realitate. Sigur ai atzit de el: Albert Einstein se numea. Pe L8 iulie 1905,
Einstein a publicat unul din cele cinci studii gtiinlifice care
aveau si se numeascl Studiile Annus Mirobilis (Srudiile Anului
Extraordinar), pentm ci au venit unul dupi altul intr-un singur an gi pentru ci sunt extraordinar de importante, contribuind sub stanlial la fondare a fizicii mo derne, s chimbindu-ne
pentru totdeauna perspectiva asupra spafiului, timpului

qi materiei. Studiul care ne intereseazi se nume$te Despre
mi;carea p artianlelor mici tntr-un kchid stafionor, cum e cerut de

teoria cineticd moleanlard a cdldurii gi, degi are un

titlu intimi-

dant, poate firezrtmatfoarte ugor - dar pentru asta trebuie
si ne intoarcem in timp gi si vorbim despre o persoani care
n-avea nicio treabi cufrzica, pentru ci era botanist.
Pnnl827, Revolufia industriali abia incepuse, iar
Robert Brown era ocupat nevoie mare cu un fenomen neobignuit a luat un recipient transparent, l-a umplut cu api
gi a presirat nigte polen in el. Ce avizutl-a mirat destul de
mult particulele de polen se migcau haotic prin api, in loc si
stea locului. Ca orice persoani educati a wemii, se agtepta ca
polenul si nu se migte deloc ln api, ci si rim6ni suspendat
acolo. Daci nu te entuziasmeazi descoperirea asta a lui, nu-ti
face griji, nu egti singurul. Nici oamenii de gtiingi ai wemii

