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Rezumat 

Călătoria în timp implică deplasarea într-un timp diferit de cel prezent, în trecut sau în 

viitor, în principiu fără o deplasare în spațiu cu referire la un sistem de coordonate local. Călătoria 
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în timp poate fi făcută de un corp material care poate fi sau nu o ființă vie, și pentru care se folosește 

de obicei un dispozitiv special denumit mașina timpului. Călătoria în timp este un concept 

recunoscut în filosofie și știință, dar a cărui posibilitatea este foarte disputată, dând naștere la 

numeroase paradoxuri atât în filosofie cât și în știință. Călătoria în timp este considerată de unii 

acceptată atât de relativitatea generală cât și de mecanica cuantică, dar există un consens unanim 

că nu este fezabilă cu tehnologia actuală. Problemele ridicate sunt diferite pentru călătoria în timp 

în trecu față de călătoria în timp în viitor. 

Cuvinte cheie: timp 

 

Călătoria în timp 

Călătoria în timp implică deplasarea într-un timp diferit de cel prezent, în trecut sau în 

viitor, în principiu fără o deplasare în spațiu cu referire la un sistem de coordonate local. Călătoria 

în timp poate fi făcută de un corp material care poate fi sau nu o ființă vie, și pentru care se folosește 

de obicei un dispozitiv special denumit mașina timpului. 

Călătoria în timp este un concept recunoscut în filosofie și știință, dar a cărui posibilitatea 

este foarte disputată, dând naștere la numeroase paradoxuri atât în filosofie cât și în știință. 

Călătoria în timp este considerată de unii acceptată atât de relativitatea generală cât și de mecanica 

cuantică, dar există un consens unanim că nu este fezabilă cu tehnologia actuală. (Hawkins 2010) 

Problemele ridicate sunt diferite pentru călătoria în timp în trecu față de călătoria în timp în viitor. 

De remarcat faptul că nu se consideră ca fiind călătorie în timp următoarele aspecte: 

somnul, coma înghețarea criogenică, simulatorul de realitate virtuală, predicții cu bila de cristal, 

izolarea, zborul în care se modifică fusul orar, etc. 
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Cea mai cunoscută definiție a călătoriei în timp este dată de Lewis (Lewis 1976) pp. 145-

6: 

”Ce este călătoria în timp? Inevitabil, aceasta implică o discrepanță între timp și timp. Orice călător 

pleacă și ajunge la destinație; timpul scurs de la plecare până la sosire ... este durata 

călătoriei. Dar dacă este un călător în timp, separarea în timp între plecare și sosire nu este 

egală cu durata călătoriei sale ... Cum poate fi ca aceleași două evenimente, plecarea și 

sosirea lui să fie separate de două timpuri inegale ? ... Răspund prin diferențierea timpului 

în sine, a timpului exterior, așa cum o voi numi și el, de timpul personal al unui anumit 

călător timp: aproximativ, ceea ce se măsoară prin ceasul său de mână. Călătoria lui durează 

o oră din timpul său personal, să zicem ... Dar sosirea este mai mult de o oră după plecare 

în timp extern, dacă călătorește spre viitor; sau sosirea este înainte de plecare în timpul 

extern ... dacă călătorește spre trecut.” 

O altă definiție a călătoriei în timp (Arntzenius 2006) (Smeenk and Wüthrich 2011) 

echivalează călătoria în timp cu existența curbelor CTC (closed timelike curves), respectiv o linie 

în spațiu-timp, care este temporală dacă reprezintă transportul unui corp și este închisă dacă se 

întoarce la punctul de plecare.  

Unii autori acceptă existența a două dimensiuni temporale (Meiland 1974), iar alții 

consideră scenarii cu universuri multiple "paralele", fiecare cu propriul spațiu-timp patru-

dimensional (Deutsch and Lockwood 1994). Dar se pune întrebarea dacă o călătorie în o altă 

dimensiune temporală sau într-un alt univers paralel ,este într-adevăr o călătorie în timp, sau una 

virtuală. 

Examinarea posibilității călătoriei înapoi în timp într-un univers ipotetic descris de o 

metrică Gödel a condus pe Kurt Gödel să afirme că timpul ar putea fi un fel de iluzie, (Yourgrau 

2005) doar o altă dimensiune ca spațiul, rezultând un "bloc" 4-dimensional. 

Istoria conceptului de călătorie în timp 

Gânditorul egiptean Ptahhotep (2650-2600 î.Hr.) afirma: "Nu micșora timpul după cum 

dorești, pentru că pierderea timpului este o urâciune pentru spirit". (Bartlett 2014) 
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Incașii au privit spațiul și timpul ca un singur concept numit pacha. (Atuq Eusebio Manga 

Qespi 1994) 

Filosofia antică a avut două concepții diferite legate de timp: adepții filozofului grec 

Heraclit consideră că lumea este flux continuu., pe când cei ai metafizicii Parmenidelor susțin că 

adevărul și realitatea sunt stabile și eterne. Pe baza acestor concepții metafizice, McTaggart a 

dezvoltat un argument pentru ne-realitatea timpului care a ajuns un punct obișnuit de plecare pentru 

discuții despre natura sa. (Lewis 1976) Doar filosofia parmenideană, conform căreia trecutul, 

prezentul și viitorul sunt la fel de reale ca și prezentul, poate accepta călătoriile în timp. (Grey 

1999) 

Aristotel a susținut că schimbarea trecutului depășește chiar și puterea lui Dumnezeu. Din 

acest motiv, "nimeni nu se gândește la trecut, ci la ceea ce este viitor și poate fi altfel". (Aristotle 

1941) 

În mitologia hindusă, Mahabharata există povestea regelui Raivata Kakudmi, care 

călătorește în cer pentru a se întâlni cu creatorul Brahma și este surprins să afle când se întoarce 

pe Pământ că trecuseră multe veacuri. 

Budistul Pāli Canon afirmă că Payasi Sutta spune despre unul dintre discipolii lui Buddha, 

Kumara Kassapa, că i-a spus că "în Cerul celor Treizeci și Trei Devas, timpul trece într-un ritm 

diferit și oamenii trăiesc mult mai mult. 'În secolul nostru; o sută de ani, doar o singură zi; douăzeci 

și patru de ore ar fi trecut pentru ei.'" (Chattopadhyaya 1964) 

Filozofii și teologii medievali au dezvoltat conceptul de univers având un trecut finit cu un 

început, acum cunoscut sub numele de finitism temporal. (Craig 1979) 

Relativitatea generală sugerează că o geometrie adecvată a spațiu-timpului sau anumite 

tipuri de mișcare în spațiu pot permite călătoria în timp dacă aceste geometrii sau mișcări ar fi 
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posibile. (Thorne, Braginsky, and Ginzburg 1994) Posibilitatea curbelor închise în timp (linii ale 

universului care formează bucle închise în spațiu), precum spațiu-timp Gödel, pentru care există 

soluții la ecuațiile relativității generale, ar permite călătoria în trecut, dar plauzibilitatea soluțiilor 

este nesigură. 

Pentru călătoria în timp este necesară o deplasare mai rapidă decât viteza luminii, ca în 

cazul corzilor cosmice, a găurilor de vierme și a metricii Alcubierre. (Gott 2002) Hawking a 

formulat conjenctura protecției cronologice, sugerând că legile fundamentale ale naturii împiedică 

călătoria în timp (S. W. Hawking 1992), dar o decizie clară se poate lua numai într-o teorie complet 

unificată a gravitației cuantice. (Stephen W. Hawking et al. 2003) 

Găurile de vierme sunt un spațiu-timp ipotetic curbat, permise de ecuațiile câmpului 

Einstein de relativitate generală. (Visser 1996) Călătoria în timp este posibilă în acest caz dacă un 

capăt al găurii de vierme este accelerat la o fracțiune semnificativă a vitezei luminii și apoi adus 

înapoi în punctul de origine. Alternativ, se poate folosi o singură intrare a găurii de vierme 

deplasând-o în câmpul gravitațional al unui obiect care are o gravitație mai mare decât cealaltă 

intrare și apoi se readuce într-o poziție aproape de cealaltă intrare. În ambele cazuri dilatarea 

timpului determină ca acel capăt al găurii de vierme care a fost mutat să aibă o vârstă mai mică 

decât capătul staționar. 

Construcția unei găuri de vierme traversabile ar necesita existența unei substanțe cu energie 

negativă, și o distribuție a energiei care încalcă diferite condiții de energie, dar călătoria în timp ar 

fi totuși posibilă datorită efectului Casimir în fizica cuantică. (Visser, Kar, and Dadhich 2003) 

În cazul emiterii unui semnal cu viteza mai mică sau egală cu viteza luminii, transmisia s-

a întâmplat înainte de recepție. Dacă viteza este mai mare decât viteza luminii, semnalul este 
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recepționat înainte de a fi trimis. (Jarrell 2006) Se poate spune că semnalul s-a deplasat înapoi în 

timp (antitelefon tahionic). (Kowalczyński 1984) 

În mecanica cuantică există fenomene, precum teleportarea cuantică, paradoxul Einstein–

Podolsky–Rosen sau inseparabilitatea cuantică, care ar putea permite călătoria în timp. 

Interpretarea Bohm presupune că unele informații sunt schimbate instantaneu între particule pentru 

a menține corelațiile între ele, (Goldstein 2017) efect denumit de Einstein "acțiune înfricoșătoare 

la distanță". Dar teoriile moderne nu permit călătoria în timp datorită conservării cauzalității. 

Lumile multiple ale lui Everett în mecanica cuantică oferă o rezolvare a paradoxului 

bunicului, implicând ideea călătorului în timp care sosește într-un univers diferit de cel din care 

vine; dar într-un astfel de caz, aceasta nu este o călătorie "în timp real". (Arntzenius and Maudlin 

2013) Interpretarea acceptată a multiplelor lumi sugerează că toate evenimentele cuantice posibile 

pot apărea în istorii reciproc exclusive. (Arntzenius and Maudlin 2013) Stephen Hawking susține 

că fiecare călător ar trebui să experimenteze o singură istorie auto-consecventă, astfel încât 

călătorii în timp rămân în lumea lor, mai degrabă decât să călătorească către alta. (S. Hawking 

1999) 

Daniel Greenberger și Karl Svozil au propus un model cuantic pentru călătoria în timp fără 

paradoxuri: (Greenberger and Svozil 2005) trecutul observat din prezent este determinist (are doar 

o singură stare posibilă), dar prezentul observat din trecut are multe stări posibile până când 

acțiunile noastre (inevitabile) le fac să colapseze într-o singură stare. 

Călătoria în viitor presupune dilatarea timpului, o consecință directă a invarianței vitezei 

luminii, (Ferraro 2007) prin deplasarea la viteze relativiste sau prin efectele gravitației. (Serway, 

Beichner, and Jewett 2000)  
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