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Deşi născut în capitala Vietnamului, a cărui memorie beligerantă nu priveşte cu ochi 

buni spiritul american, Trinh Xuan Thuan nu poartă ranchiună culturii omonime, 

dovadă doctoratul de astrofizică obţinut la Princeton, alături de activitatea didactică la 

Universitatea din Virginia. 

 

Singurul detaliu care te poate duce cu gîndul la o reacţie de împotrivire e opţiunea de 

a-şi scrie cărţile în limba franceză, idiom în care a publicat şase volume, dintre care cel 

de faţă a apărut primul, în 1988 la Libraire Arthème Fayard din Paris. Melodia secretă 

e varianta epică, de o simplitate atrăgătoare, a teoriei cosmologice: un model de 

expansiune a universului în urma „marelui bobîrnac” (big bang), expansiune guvernată 

de patru forţe fundamentale: gravitaţia, electromagnetismul, forţa nucleară tare şi forţa 

nucleară slabă. Un cosmos aflat sub jurisdicţia cifrei patru, în virtutea unei tetrade 

căreia specialiştii nu-i cunosc decît superficial îmbinările intime. O tetradă a cărei 

melodie o auzim fără a-i discerne decît arareori partitura. 

  

Ce dă distincţie Melodiei secrete e tonul sigur al specialistului, Trinh Xuan Thuan 

nefiind un eseist povestind după ureche teme care au intrat în zestrea cunoştinţelor de 

cultură generală, ci un fizician care, tocmai pentru că a înţeles, poate face bucle de 

interpretare, propunînd analogii, exemple surprinzătoare sau cazuri de reducere la 
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absurd. Vietnamezul vorbeşte dinlăuntrul temelor, jucîndu-se cu ele după pofta 

inspiraţiei, senzaţia fiind că face slalom printre ele. Asupra cititorului comentariul 

inteligent are efect de persuasiune treptată, chiar dacă mai toate subiectele ţi-au mai 

trecut pe dinainte. Mai mult, oricîte reţineri ai avea faţă de cosmologie, o virtute nu i se 

poate contesta vietnamezului: aporiile pe care le pune în lumină îţi dau prilej de 

gimnastică a minţii, întocmai unor probe ce au darul de a-i întreţine tonusul. După 

cîteva capitole despre inflaţia universului, găurile negre şi expansiunea cosmosului, 

imaginaţia ţi se mişcă singură în ţesătura unor perplexităţi tenace.  

Prima perplexitate e „radiaţia fosilă“, o expresie cît se poate de nimerită spre a sugera 

prezenţa unei vibraţii de fond care străbate universul în toate direcţiile. Radiaţia cu 

pricina e singurul vestigiu rămas de pe urma „creaţiei“, un fel de viitură care ajunge la 

noi sub forma unui mănunchi de fotoni a cărui temperatură e de 3 grade Kelvin, 

mănunchi ce e perceput ca un foşnet permanent de orice radio sau televizor. Fotonii cu 

pricina sunt bătrîni cît universul (15 miliarde de ani, şi nu 15 miliarde de „anilumină“, 

cum am scris în cronica anterioară sub imperiul unei neglijenţe crase), şi în fiecare 

clipă ne aflăm sub bătaia lor: cînd ţin pagina aceasta sub ochi sau cînd merg pe stradă, 

cînd mă aşez în pat sau cînd zbor cu avionul, radiaţia fosilă mă loveşte mereu, atîta 

doar că puterea îi e atît de inofensivă că nici măcar n-o simt. Dar gîndul că în fiecare 

moment sunt în atingere cu nişte particule care au aceeaşi vîrstă cu universul (singurele 

particule care nu se dezintegrează sunt fotonii şi electronii, restul particulelor fiind 

supuse uzurii instituite de principiul entropiei), gîndul acesta nu are cum să nu 

predispună la umori metafizice. Chiar dacă condiţiile iniţiale ale big bang-ului nu pot 

fi reproduse pe Pămînt, ceva din primordiile creaţiei ajunge pînă la noi, ca o adiere de 

fotoni reci şi cvasi-eterni, caz în care mintea îţi fuge la energiile necreate ale lui 

Grigore Palama, teolog care habar nu avea de cosmologie şi de radiaţii fosile. Fotonii 

aceştia cărora le lipseşte timpul de înjumătăţire vin din toate direcţiile, formînd un 

foşnet ubicuitar şi egal sieşi, care reprezintă temelia simplă, omogenă şi izotropă a 

lumii. Ideea că, efemer fiind, te scalzi într-o clipoceală de unde originare, nu poate să 

nu-ţi trezească intuiţii bizare. 

  

A doua perplexitate se numeşte „platitudinea universului“. Dacă ni se cere să ne 

închipuim spontan cosmosul, cu miliardele lui de roiuri de galaxii, ni-l imaginăm ca pe 

ceva mare şi tridimensional, întinzîndu-se în neştire în toate părţile. Cu alte cuvinte, 
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monstrul acesta gigantic nu are direcţii privilegiate de înaintare în spaţiu, imperiul lui 

fiind ceva global, rotund şi pauşal. E vîrtejul vîrtejurilor în accepţia înspăimîntătoare a 

termenului. Din păcate, intuiţia aceasta e contrazisă de observaţii, universul avînd 

direcţii privilegiate de orientare, ceea ce înseamnă că el nu e o sferă atotcuprinzătoare, 

ci un disc turtit (o clătită) care conţine în interior o puzderie de spirale (vîrtejuri) 

răsucindu-se în jurul propriilor axe, fiecare spirală fiind o megagalaxie cuprinzînd alte 

galaxii mai mici etc. Pe scurt, universul e plat, strivit din două părţi de ceva 

necunoscut, singura explicaţie pe care fizicienii o pot da fiind gravitaţia: cosmosul nu 

conţine suficientă materie pentru ca forţa de atracţie să-şi exercite efectul de curbare a 

spaţiului. Dacă materia ar fi existat în cantitate mai mare, atunci atracţia ar fi curbat 

universul pînă la formarea unei sfere, dar cum gravitaţia e învinsă de o forţă 

misterioasă care face ca universul să se extindă, forma lui e de disc plat conţinînd alte 

discuri mai mici. În mijlocul fiecărui disc se află un „mare atractor“, expresie cu 

evidentă tentă metaforică, căci e un fel de a spune că discul se roteşte sub imboldul 

atracţiei exercitate de centru. Că în centru e o gaură neagră sau altă fantomă întunecată 

nu se ştie. 

  

A treia perplexitate se numeşte „baletul universului“ sintagmă sugerînd că părţile lumii 

se mişcă unele faţă de altele fără putinţa de a preciza dacă există un centru nemişcat al 

întregii butaforii. Privit dinspre Pămînt, baletul acesta îţi dă fiori prin lipsa unui reper 

stabil. Pleroma universului nu are puncte cardinale. De pildă, Pămîntul se mişcă cu 30 

km/s în jurul Soarelui, Soarele se mişcă cu 230 km/s spre centrul Căii Lactee, aceasta 

cade la rîndul ei cu 90 km/s spre galaxia Andromeda, care se deplasează cu 6000 km/s 

spre roiul Fecioarei, care face parte din supraroiul Centaur, iar Centaurul cade iarăşi 

spre Marele Atractor, a cărui masă e echivalentă cu zeci de mii de galaxii, şi despre a 

cărui natură e inutil să ne întrebăm, fiindcă oricum nu vom primi răspuns. Acestor 

rotiri, rostogoliri şi balansuri cosmice nu li se poate găsi un punct fix. Ne legănăm 

printre vîltori şi clătinări gigantice. 

  

Cînd fizicianul francez Leon Foucault şi-a pus pendulul în mişcare sub cupola 

Panteonului din Paris, intenţia lui era să dovedească că Pămîntul se învîrte în jurul axei 

sale, detaliu confirmat de constatarea că planului vertical de oscilaţie al pendulului 
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pivota în jurul unei forţe neştiute. Fără să ştie, Foucault atinsese dilema pe care 

cosmologii o resimt azi ca pe un mister: forţa care dictează pendulului să-şi rotească 

planul de oscilaţie nu poate fi depistată. La prima vedere, pivotarea pendulului se face 

în direcţia impusă de planul Soarelui, dar experimentele arată că după o lună Soarele 

iese din planul de oscilaţie al pendulului. La fel se întîmplă cu galaxia Andromeda şi 

cu supraroiul Centaur: axele lor nu coincid cu planul de rotire al pendulului. În 

disperare de cauză, fizicienii au ales un roi de galaxii aflat la cîteva miliarde ani-

lumină şi rezultatul i-a liniştit: pendulul lui Foucault se roteşte în planul de rotaţie ale 

acestui roi, despre care însă nu ştim mai nimic. 

  

În fine, a patra perplexitate e că 96% din natura universului ne este necunoscută: nu-i 

ştim esenţa şi nici ce efect are asupra noastră. Dar ştim că în aceste 96 de procente se 

ascunde o forţă care neutralizează gravitaţia, caz în care tetrada forţelor cosmice 

trebuie înlocuită cu o pentadă, din nevoia de a face loc celei de-a cincea puteri. Şi 

atunci melodia cincimii se va desfăşura după o cheie muzicală pe care speranţa ne 

îndeamnă s-o căutăm, în vreme ce bunul-simţ ne şopteşte să fim mai smeriţi.  

 

 


