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Albert Einstein (b. March 14, 1879, Ulm - d. April 18, 1955, Princeton) 

was a theoretical physicist ethnic Hebrew, born in Germany, stateless since 
1896, Swiss 1899, emigrated in 1933 in the US, naturalized American in 1940, 
professor at Berlin and Princeton. He was the author of relativity theory and one 
of the most brilliant scientists of mankind. In 1921 I was awarded the Nobel 
Prize in Physics. It shows various mysteries personal life of the famous 
scientist, who apparently was at least as complicated and full of oddities as the 
theory that revolutionized the world of science. It is shown that Einstein's 
famous formula, E = mc2 has finally been established, thanks to a team effort of 
physicists from France, Germany and Hungary. 
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1. Principale evenimente biografice  

 
● 14 martie 1879 - s-a născut la Ulm, în Germania 
● 17 martie 1905 - a publicat articolul "Un punct de vedere 

euristic privind producerea și transformarea luminii", în care sugerează 



(din considerente termodinamice) că lumina poate fi considerată ca 
fiind compusă din cuante de energie independente. 

● 30 aprilie 1905: publică al doilea articol, în care arată cum se 
pot calcula Numărul lui Avogadro și dimensiunea moleculelor, studiind 
mişcarea lor într-o soluţie.  

● 11 mai 1905: - "Despre mişcarea particulelor mici suspendate 
în lichide staționare, conform cerinţelor teoriei cinetico-moleculare a 
căldurii". 

● 30 iunie 1905 - a publicat articolul "Despre electrodinamica 
corpurilor în mişcare" în care a dezvăluit și introdus teoria relativităţii 
(relativitatea specială) în Germania. 

● 1905 - şi-a publicat în revista de fizică "Annalen der Physik" 
lucrarea "Inerţia unui corp depinde de energia sa internă?", lucrare ce 
subliniază legătura dintre energie şi masa unui corp şi va conduce la 
formula E = mc² - la Berlin, în Germania. 

● 1916 - a publicat teoria relativităţii 
● 1921 - a primit Premiul Nobel pentru Fizică, "pentru serviciile 

sale de fizică teoretică, și în special pentru descoperirea legii efectului 
fotoelectric" – figura 1. Albert Einstein a primit Premiul Nobel un an mai 
târziu, în 1922, deoarece în timpul procesului de selecție din anul 1921, 
Comitetul Nobel pentru fizică a decis că nici unul dintre nominalizările 
făcute nu îndeplineau criteriile prevăzute de Alfred Nobel. Într-un astfel 
de caz, potrivit statutului fundației Nobel, Premiul Nobel poate fi 
rezervat până în anul următor. Aplicându-se această prevedere, Albert 

Einstein a primit Premiul Nobel 
pentru 1921 un an mai târziu, în 
1922. 

● 11 noiembrie 1930 - a 
primit patentul pentru sistemul de 
răcire Einstein în S.U.A. (împreună 
cu Leo Szilard) 

 

● 1932 - a primit viză 
americană în S.U.A. 

● 17 octombrie 1933 - a 
emigrat în SUA. A fugit din Germania 
şi a emigrat în SUA. În 1933, odată 
cu ascensiunea naziştilor în 
Germania, Einstein, ca evreu, ştia că 

Fig.1  Albert Einstein în anul 1921 



trebuia să plece. El a fost bine primit de Institute for Advanced Study de 
la Princeton, a devenit cetăţean american şi i s-a făcut o publicitate 
intensă care îl prezenta ca pe cel mai important geniu al naţiunii. 

● 11 octombrie 1939 - a scris o scrisoare preşedintelui Franklin 
Delano Roosevelt, îndemnându-l să înceapă proiectul Manhattan de 
producere a bombei atomice în S.U.A. (împreună cu Leo Szilard) 
Președintele american Franklin Delano Roosevelt a primit o scrisoare 
din partea lui Albert Einstein, cu privire la amenințarea reprezentată de 
armele nucleare. În fața imensei amenințări la adresa umanității venită 
din partea regimului nazist din Germania, Albert Einstein renunță la 
poziția sa pacifistă și, îndemnat de numeroși fizicieni, trimite celebra 
scrisoare către președintele SUA, Franklin Delano Roosevelt, insistând 
asupra necesitații producerii bombei atomice, deoarece exista 
posibilitatea ca și guvernul german să recurgă la acest plan. Scrisoarea 
lui Einstein a contribuit la precipitarea eforturilor pentru obținerea 
bombei atomice în Statele Unite.  

● 18 aprilie 1955 - a murit la Princeton, în New Jersey, S.U.A. 
● Alte scrieri ale lui Einstein: • "Relativitatea: teoria specială şi 

generalizată" (1916), • "Despre sionism" (1931), • "Constructori ai 
universului" (1932), • "De ce război?“- scrisă împreună cu Sigmund 
Freud • "Lumea aşa cum o văd eu" (1934), • "Evoluţia fizicii" (1938), • 
"Din ultimii mei ani" (1950). 

● Aspecte inedite. În grandioasa cronică a iubirilor secolului 
(Edward al VIII-lea al Marii Britanii şi Wallis Simpson, Elizabeth Taylor 
şi Richard Burton, Sophia Loren şi Carlo Ponti), cuplul cel mai trist 
dintre toate pare a fi cel al lui Albert Einstein şi soţiei lui de origine 
sârbă, Mileva Maric. Geniul lui Albert Einstein nu s-a răsfrânt și asupra 
vieții sale personale, celebrul fizician având o viață amoroasă plină de 
neîmpliniri, căsătorii nefericite și despărțiri, așa cum reiese din 
corespondența dintre Einstein și femeile din viața lui. 

În 1903, când el se însoară cu unica studentă la matematică de 
la Politehnica din Zürich, ea adusese deja pe lume, undeva în Balcani, 
primul lor copil: o fetiţă, botezată Lieserl. Îndată după naştere, fetiţa 
fusese încredinţată rudelor mamei, ieşind astfel pentru totdeauna din 
viaţa soţilor Einstein. 

Se pune şi astăzi întrebarea, care e contribuţia reală a Milevei 
la teoria relativităţii?  

Unii o atribuie în totalitate eminentei matematiciene. Varianta 
cea mai plauzibilă ar fi că lui i-a aparţinut ideea, iar ei – calculele 
matematice. Convieţuirea lor, care debutase ca o alianţă 
nonconformistă, eşuează în cel mai banal clişeu. Albert devine un mic 



tiran, sufocându-şi soţia într-un trai anodin, pretinzând să fie înconjurat 
cu grijă şi atenţii. 

  
Mileva naşte încă doi fii şi nu se mai ocupă de matematică, ci 

doar de gospodărie. Mileva îşi creşte singură copiii şi îşi consacră 
ultimele decenii de viaţă îngrijirii fiului ei, Eduard, care suferă de o 
gravă psihoză. 

După 16 ani, în 1919, Albert Einstein divorţează, având de mult 
o legătură cu verişoara sa Elsa, ce-i va deveni apoi soţie. 

Einstein a fost un om care a spus la un moment dat că s-a 
vândut cu totul, trup și suflet, pentru știință. Un titan al fizicii care însă 
ducea o viață personală cu nimic ieșită din comun, marcată de aceleași 

Fig. 2 
Einstein și Mileva 
Maric 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3  Einstein cu a 
doua soție, Elsa 



frământări și neîmpliniri ca majoritatea oamenilor. “Un astfel de geniu ar 
fi trebuit să fie o personalitate ireproșabilă din orice punct de vedere. 
Dar natura nu acționează așa. Natura îți dă pe de-o parte, enorm de 
mult, dar îți și ia pe altă parte la fel de mult”, scris Elsa despre soțul ei 
într-o altă scrisoare. 
 

2. Înțelepciune. Unele ciudățenii - sinteză 
 

Atunci când auzim numele lui Albert Einstein mintea ne fuge 
imediat la teoria relativităţii de care mulţi au auzit, dar ale cărei taine 
puţini le cunosc. Mult mai accesibile tuturor sunt însă tainele din viaţa 
personală a celebrului savant, care se pare că a fost cel puţin la fel de 
complicată şi plină de ciudăţenii ca şi teoria care a revoluţionat lumea 
ştiinţei. 

- Deşi este considerat unul dintre cele mai mari genii ale tuturor 
timpurilor, Albert Einstein nu a vorbit până la vârsta de trei ani, ceea ce 
contrazice teoriile oamenilor de ştiinţă legate de copiii supradotaţi. 

- Cercetătorului german nu i-a plăcut niciun fel de joc, nici 
măcar cele de logică. "Nu-mi place să mă joc. N-am timp de aşa ceva. 
Când termin de muncit, nu vreau să-mi solicit creierul în niciun fel", a 
explicat Einstein într-un interviu pentru "New York Times". Albert 
Einstein în 1893 (14 ani), înainte de a pleca în Italia. 

- Einstein a susţinut că descoperirile sale nu s-au datorat 
vreunui talent special pe care l-ar fi avut, ci "curiozităţii mistice" pe care 
a avut-o. "Cel mai important lucru e să nu încetezi să-ţi pui întrebări", a 
spus pentru revista "Life". „Nu am nici un talent anume. Sunt doar 
extraordinar de CURIOS”.  ”Curiozitatea e o plantă mică şi delicată care 
are nevoie, în afară de stimulare, mai ales de libertate“. “Vreau doar să 
aflu ce principii fundamentale a urmat Dumnezeu în crearea 
Universului. Altceva nu mă interesează”. 

- Einstein, care nu a fost niciodată capabil să-şi reţină propriul 
număr de telefon, era faimos pentru faptul că nu memora nimic ce 
putea fi repede şi uşor căutat şi găsit într-un volum. "Nu memora 
niciodată ceva ce poţi găsi în cărţi", spunea el. ▪ "Nu e foarte important 
ca cineva să înveţe date. Pentru asta n-are nevoie de facultate. Le 
poate afla din cărţi. Importanţa unei educaţii într-o facultate de arte 
liberale nu constă în învăţarea multor date, ci în antrenarea minţii 
pentru a cunoaşte ce nu se poate afla dintr-un manual". 

- A fost foarte bun prieten cu actorul de comedie Charlie 
Chaplin. Mulţimi de oameni îi urmau pe cei doi, şi când erau separat, şi 
când erau împreună, la diferite evenimente. Însă din motive cu totul 



diferite, credinţă împărtăşită şi asumată de Chaplin era: "Oamenii mă 
ovaţionează pentru că mă înţeleg toţi, însă pe tine te aplaudă pentru că 

nu te înţelege niciunul.", spunea Chaplin, 
cu admiraţie făţişă. 

- Lui Einstein îi plăcea foarte mult 
să se plimbe cu barca, însă n-a învăţat 
niciodată să înoate. Îi plăcea să-şi asume 
mici riscuri, aşa că nu purta niciodată 
vestă de salvare când se afla pe barcă. 

- Nu purta niciodată şosete. "Când 
eram tânăr, am observat că degetele mari 
de la picioare ajung tot timpul să 
găurească şosetele. Aşa că am încetat să 
le port", a povestit odată Einstein. 

- Einstein adora într-atât de mult 
să fumeze pipă încât ajunsese să se 
întrebe şi el de unde această pasiune. În 
cele din urmă a ajuns la concluzia că "a 
fuma pipă calmează şi ajută la o gândire 
obiectivă", după cum cugeta el în 1950, 
când, la vârsta de 71 de ani, a devenit 

membru al unui club exclusivist al fumătorilor de pipă din Montreal. 
Cuvinte memorabile 
- ”Relativitatea se aplică la fizică, nu la etică” ▪ “Pune mâna pe 

o sobă fierbinte un minut şi ţi se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă 
o oră şi ţi se va părea un minut. Asta este relativitatea”. 

- "Învățământul ar trebui astfel conceput încât ceea ce oferă să 
fie perceput ca un dar nepreţuit şi nu ca o datorie apăsătoare" ▪ “Şcoala 
trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu 
ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă” ▪ "Scopul educaţiei ar 
trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească 
independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii 
realizarea supremă a vieţii lor" ▪ "Majoritatea profesorilor îşi pierd 
vremea punând întrebări care urmăresc să dezvăluie ce nu ştie elevul, 
în vreme ce adevărata artă a examinării constă în a afla ce ştie de fapt 
elevul sau ce poate să ştie" ▪ "Arta suprema a profesorului este de a 
trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii". 

- ”Sunt două feluri de a-ţi trăi viaţa: UNUL - de a crede că nu 
există miracole, ALTUL - de a crede că totul este un miracol” ▪ “Viaţa 
este ca o bicicletă, ca să-ţi menţii echilibrul trebuie să înaintezi”. 

Fig. 4  Charlie Chaplin și 
Einstein, la premiera la 
Hollywood a filmului 
”Luminile orașului”, ianuarie 
1931 [2] 



- ”O masă, un scaun, un vas cu fructe şi o vioară; ce altceva îi 
mai trebuie unui om ca să fie fericit?” FORMULA FERICIRII: Dacă A 
înseamnă fericire, atunci formula este: A = X+Y+Z unde X = muncă; Y 
= Joacă; Z = a-ţi ţine gura închisă” ▪ FORMULA SUCCESULUI: s = m + 
t + o + l. Succesul (s) se compune din muncă (m), t - talent (t), arta de a 
te odihni (o) şi …capacitatea de a-ţi ţinea limba după dinţi (l).  
 

3. Celebra formulă a lui Einstein, E = mc2 
 
A durat mai mult de un secol, dar celebra formula a lui Einstein, 

E = mc2, a fost în sfârşit demonstrată, mulţumită unui efort de echipă al 
fizicienilor din Franţa, Germania şi Ungaria. 

Un consorţiu intelectual, guvernat de Laurent Lellouch de la 
Centrul Francez de Fizică 
Teoretică a stabilit cu 
ajutorul unora dintre cele 
mai puternice 
supercomputere existente, 
calculele necesare estimării 
masei de protoni şi de 
neutroni din cadrul nucleului 
atomic. Potrivit modelului 
convenţional al fizicii 
particulelor, protonii şi 
neutronii conţin particule mai 

mici, numite quarci, legate între ele de gluoni. Bizar la prima vedere 
este faptul că masa gluonilor este zero, iar cea a quarcilor reprezintă 
numai cinci la sută din masa unui proton sau a unui neutron. Unde se 
află, deci, cele 95 de procente lipsă ? Răspunsul, potrivit studiului 
publicat în jurnalul “Science”, vine de la energia creată de mişcările şi 
interacţiunea quarcilor şi a gluonilor. Altfel spus, energia şi masa sunt 
echivalente, aşa cum Einstein propunea în Teoria Relativităţii, emisă de 
el în 1905.  

Formula E = mc2 arată că masa poate fi transformată în 
energie, iar energia poate fi transformată în masă. Arătând cât de multă 
energie poate fi eliberată dacă o anumită cantitate de masă este 
transformată în energie, ecuaţia a fost folosită în repetate rânduri, mai 
ales la realizarea armelor atomice. Însă rezolvarea E = mc2 la scară de 
particule subatomice, a fost foarte dificilă şi abia în prezent soluţionată.  

“Până acum, au fost emise numai ipoteze”, a declarat un 
membru al Centrului Francez de Cercetare Ştiinţifică, într-un comunicat 



de presă referitor la recenta realizare. “Acum teoria a fost demonstrată 
pentru prima oară”, a mai adăugat omul de ştiinţă.  

 
*  *  * 

Există marea posibilitate că descoperirile care se vor face în 
anii ce vin vor arata noi metode de producere a energiei la un preţ 
extraordinar de mic. Această energie ieftină va pune economiile ţărilor 
care se bazează pe exportul de gaze naturale şi petrol (ţările arabe 
care sunt cele mai mari exportatoare de petrol din lume, Rusia - gaz 
natural etc.) în impas. 

Și ordinea mondială a lumii se va schimba, odată ce energia nu 
va mai costa nimic. 
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