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                   Revoluția einsteiniană din perspectiva cunoașterii științifice 

 

          Specia umană a suferit multe schimbări pe parcursul istoriei sale. De-a lungul timpului, au 

existat felurite elemente ce par să conveargă într-un scop comun: evoluția și supraviețuirea 

umanității. Fie că vorbim de apariția și dezvoltarea uneltelor necesare procurării hrănii, de 

schimbările ce au apărut în stilul de viață al omului, de dezvoltarea tehnologiei sau de revoluțiile 

artistice și culturale, toate acestea sunt elemente ce i-au permis umanității să se depășească pe 

sine. Unul din aceste elemente- probabil cel mai important dintre toate- este știința. Apariția și 

dezvoltarea acesteia i-a permis omului să iasă din bârlogul întunecat în care se afla- să își 

sporească cunoașterea cu privire la lumea ce îl înconjoară, să afle lucruri ce păreau imposibile 

până atunci, să dezvolte tehnologii prin care să-și îmbunătățească traiul și să fie stăpân în 

adevăratul sens al cuvântului pe pământul pe care îl inhabitează. Cunoașterea științifică și 

obiectul acesteia sunt poate cel mai de preț lucru pe care umanitatea îl are. Îmi propun în această 

lucrare să discut despre cunoașterea științifică, raportându-mă la unul din cele mai importante 

evenimente din istoria omenirii: revoluția einsteiniană din fizică. Vreau să argumentez că aceasta 

este o revoluție științifică. Voi aborda succint în primă fază problema cunoașterii științifice și cea 

a unei teorii științifice, apoi voi determina în ce a constat mai exact această revoluție 

einsteiniană, care a fost impactul ei și nu în ultimul rând voi justifica statutul de revoluție 

științifică pe care îl are revoluția einsteiniană. 

          Astfel, pornim la drum cu câteva întrebări: ce este cunoașterea științifică? cu ce se 

diferențiază aceasta de simpla cunoaștere? ce rol are cunoașterea științifică în știință și în crearea 

unei teorii? Cunoașterea științifică, spre deosebire de cea simplă, obișnuită sau practică (să îi 

spunem astfel pentru a evita confuziile) caută regulile primare și principiile ce stau la baza 

fenomenelor și obiectelor din lumea reală; le mai putem numi rațiuni de a fi ale naturii. Desigur, 

sunt mulți filosofi și gânditori care spun lucruri diferite despre cum poate această cunoaștere să 

fie obținută, dar acest lucru nu ne interesează în lucrarea de față. Despre cunoașterea științifică 
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același lucru ne spune și Aristotel: “Cunoaşterea ştiinţifică presupune cunoaşterea raţiunilor de 

a fi ale lucrurilor şi fenomenelor, iar ştiinţa căutată va fi aceea a primelor raţiuni de a fi şi 

principii.”1. Cu asta se ocupă, de altfel, știința- asta caută ea- reguli și principii de funcționare în 

mecanismele din natură. Cunoașterea științifică (deloc surprinzător!) constituie materialul 

științei. Singurul lucru de adăugat aici ar fi referitor la caracteristicile științei: știința reprezintă 

cunoaștere organizată și sistematică despre un anume obiect, fie el mai particular sau general. 

Deci, simpla cunoaștere științifică nu este știință decât atunci când o organizăm sistematic. Dar 

putem avea știință despre orice? Altfel spus, poate orice obiect să fie un obiect al științei? Așa s-

ar părea (o dovadă în acest sens ar fi multitudinea de discipline din ziua de azi care fac obiectul 

științei), atâta timp cât știm cât mai precis ce este acesta și avem o cunoaștere științifică 

consistentă despre el, cunoaștere pe care o organizăm sistematic. Să trecem mai departe și să 

vorbim despre conceptul de teorie științifică. O teorie științifică este un cadru unitar de explicare 

a unui obiect, fenomen sau ansamblu unitar de obiecte și fenomene ce aparține lumii și care, 

după cum am văzut anterior, face obiectul științei. Ce înseamnă mai exact această explicare? 

Tocmai găsirea regulilor și principiilor ce definesc mecanismele obiectului nostru și ceea ce este 

el în esență. 

          Când vorbim despre revoluția einsteiniană din fizică, ne referim la Teoria specială și cea 

generală a relativității, la conflictul dintre viziunea newtoniană despre univers și cea einsteiniană 

și nu în ultimul rând la efectul pe care l-a produs această nouă teorie despre univers în rândul 

comunității științifice a vremii. Mobilul ce l-a determinat pe Einstein să pornească în căutarea 

unei noi teorii despre univers este bine-cunoscutul paradox al luminii. Voi prezenta esența 

acestui paradox în cele ce urmează. Fizicianul James Clark Maxwell, bazându-se pe 

experimentele lui Michael Faraday (cel care a observat pentru prima dată că magnetismul 

produce electricitate și vice-versa), a unit într-un cadru matematic aceste două fenomene, 

denumind noua forță ‚electromagnetism’. Pe lângă asta, el a arătat că undele electromagnetice se 

deplasează cu o viteză constantă, egală cu viteza luminii. Astfel, lumina era un tip de undă 

electromagnetică care se deplasa întotdeauna cu viteză constantă2. Problema era că aceste 

aspecte legate de undele electromagnetice și lumină nu puteau fi explicate prin teoria mișcării 

newtoniene. Acest lucru l-a preocupat și pe Einstein. Dar mai exact care era problema? De ce 
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teoria mișcării newtoniene nu putea explica aspectele descoperite de Maxwell? Voi încerca să 

explic în continuare acest lucru, deoarece este foarte important pentru a înțelege cum a dezvoltat 

Einstein Teoria specială a relativității. Acesta s-a întrebat ce se întâmplă dacă am călători cu 

viteza luminii după o rază de lumină; conform mecanicii newtoniene, raza de lumină ni s-ar 

părea staționară deoarece am avea aceeași viteză. Contrar lui Newton, teoria lui Maxwell afirmă 

că acest lucru este imposibil: nu a existat niciodată(conform observațiilor științifice) și nici nu va 

putea exista lumină staționară3. Pornind de la această inconsistență, Einstein a rezolvat paradoxul 

luminii și a dezvoltat ulterior Teoria specială a relativității. Este esențial de reținut aici că acest 

nou cadru de gândire se vrea a fi un cadru care explică, în principiu, mișcările și interacțiunile 

corpurilor pământești și cerești. Despre asta este, de fapt, Teoria specială a relativității. Teoria 

generală a relativității, pe de altă parte, reprezintă o continuare a acestui proiect einsteinian 

(proiect care îi va lua încă 10-11 ani lui Einstein, până în 1916), și o extindere în cadrul acesta de 

gândire, extindere care vrea să elimine lipsurile și să completeze explicația (cum ar fi, de 

exemplu, considerarea vitezelor accelerate). Cele mai notabile schimbări teoretice care au loc 

odată cu revoluția einsteiniană sunt următoarele: în primul rând, spațiul și timpul sunt relativizate 

și sunt integrate într-un construct numit spațiu-timp, care este de altfel constructul de bază al 

universului; în al doilea rând, mișcarea este relativă la perspectiva observatorului; și în al treilea 

rând, limita de viteză în univers este dată de viteza luminii, care este întotdeauna constantă 

indiferent de punctul de observație4.  

          Acum că am văzut care era problema teoretică ce a dus la revoluția einsteiniană și care 

sunt diferențele dintre viziunea newtoniană și cea einsteiniană despre univers (respectiv în ce a 

constat per se revoluția einsteiniană), voi discuta puțin despre impactul socio-cultural pe care 

aceasta l-a avut. Desigur că la momentul respectiv, noua teorie despre univers a fost întâmpinată 

cu mult scepticism de comunitatea științifică. Cât despre oamenii de rând, majoritatea nu 

înțelegeau noua viziune (în mare parte datorită caracterului ei abstract și inaccesibil persoanelor 

fără o diplomă universitară în domeniu). În privința fizicienilor și a celorlalți oameni de știință, 

părerile erau împărțite. Unii erau pro, alții erau contra (cei mai mulți). Cred că acest lucru se 

datorează impactului imens pe care îl avea noua teorie einsteiniană (practic, putem spune că 

schimba tot, ceea ce s-a și întâmplat ulterior). Pe de altă parte, relativitatea einsteiniană are un 

 
3 vezi Brian Greene- op.cit., p. 40 
4 pentru a înțelege mai bine diferența dintre cele două teorii, vezi Brian Greene- op.cit., p. 2, c. 2 



caracter abstract ridicat și, la timpul acela, nu fusese încă demonstrată empiric. Evenimentul care 

urma să realizeze acest lucru a fost celebra expediție a lui Sir Arthur Eddington din Africa de 

Vest (Insula Principe) de pe data de 29 Mai 1919. Aceasta urmărea să măsoare poziția razelor de 

lumină în timpul unei eclipse de Soare, pentru a demonstra că gravitația „îndoaie” lumina atunci 

când aceasta se află în prezența unui obiect masiv, așa cum prezicea teoria lui Einstein5. 

Expediția a fost un succes și teoria lui Einstein a fost, în cele din urmă, confirmată, și ulterior, 

acceptată6. Din punctul de vedere al cunoașterii științifice și al științei, teoria lui Einstein și-a 

îndeplinit rolul de revoluție: vechea viziune despre univers s-a schimbat, făcându-i loc celei noi, 

prezente. 

          De-a lungul acestor pagini am încercat să prezint marea revoluție einsteiniană ca o 

revoluție științifică, ca o revoluție din perspectiva cunoașterii științifice. Dar trebuie să ne punem 

întrebarea: ce face mai exact teoria einsteiniană să formeze o revoluție științifică? Despre asta 

voi discuta în acest ultim paragraf. În primul rând, este evident că revoluția einsteiniană este una 

științifică deoarece obiectul ei este cunoașterea științifică, știința (teoria einsteiniană încearcă să 

găsească principiile și regulile prin care putem explica interacțiunile din univers). Pe de altă 

parte, cred că cel mai important fapt de care am discutat și care face revoluția einsteiniană una 

științifică este tensiunea creată de vechea teorie despre univers (cea newtoniană) și incapacitatea 

ei de a explica în întregime problemele pe care ar trebui să le explice- inconsistența ei. Astfel, 

apare nevoia unei teorii noi și a unei revoluții. Mai mult, un alt aspect al revoluției einsteiniene 

(care ar putea fi inclus în prima remarcă pe care am făcut-o) ce ține de o revoluție științifică este 

schimbarea paradigmei sau a cadrului de gândire. Dincolo de toate aceste motive, nu putem găsi 

unul singur care să susțină că revoluția einsteiniană nu este de fapt una științifică.                                 

          Având în vedere toate cele spuse și discutate până acum, trebuie să concluzionez că scopul 

acestei lucrări s-a apropiat de final: teoria einsteiniană este, din punctul de vedere al cunoașterii 

științifice o revoluție iar această revoluție einsteiniană este una științifică. 
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