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Scrisoarea lui Einstein despre Dumnezeu,
vanduta pentru o suma astronomica
Scrisoarea lui Albert Einstein, in care acesta spune ca Dumnezeu este
"produsul slabiciunii umane", a fost vanduta la licitatie de casa Christie's din
New York pentru aproape 2,9 milioane de dolari. Suma este aproape dubla
fata de cat s-a estimat initial, transmite BBC, potrivit Mediafax.
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Scrisoarea lui Einstein a fost evaluata la 1-1,5 milioane de dolari, atunci cand casa Christie's din
New York, a anuntat scoaterea acesteia la licitatie.
Redactata cu un an inainte sa moara, in 1955, in limba germana, scrisoarea a fost trimisa de
Einstein, aflat la Universitatea Princeton din New Jersey, SUA, filosofului Eric Gutkind.
"Cuvantul «Dumnezeu» nu inseamna nimic pentru mine decat expresia si produsul slabiciunii
umane, iar Biblia este o colectie de legende pline de intelepciune, dar mai degraba primitive", a
scris fizicianul, celebru pentru teoria relativitatii, in acest document, care se intinde pe o pagina si
jumatate.
"Nicio interpretare, oricat ar fi de subtila, nu schimba nimic pentru mine", a mai scris Einstein,
care a vorbit si despre iudaism, ce era, pentru el, "ca toate celelalte religii, o expresie a
superstitiilor primitive".
"Iar poporul evreu, din care fac parte cu bucurie si in a carui mentalitate ma simt profund ancorat,

nu mi se pare mai demn decat alte popoare", era de parere Einstein, care a adauga: "Din
experienta mea, nu sunt mai buni decat alte grupuri umane, chiar daca sunt protejati de cele mai
rele excese de o lipsa de putere. Nu simt nimic in ceea ce ii priveste care ar putea justifica
termenul de (popor, n.r.) «ales»".
Scrisoarea a mai fost scoasa la licitatie in 2008, cand a fost cumparata de un colectionar pentru
suma de 404.000 de dolari.
in octombrie 2017, o nota redactata de Einstein, privind teoria relativitatii, a fost vanduta la
licitatie pentru 1,56 de milioane de dolari.
Albert Einstein a publicat, in 1905, teoria relativitatii restranse, completata, in 1915, cu teoria
relativitatii generalizate, in care a afirmat ca timpul accelereaza sau incetineste in functie de
viteza de deplasare a unui obiect in spatiu, relativ la pozitia unui alt obiect. Teoria relativitatii a lui
Einstein se afla la originea a numeroase romane science-fiction, care pun accentul pe
distorsiunea timpului si a spatiului.
Albert Einstein a fost recompensat in 1921 cu premiul Nobel pentru fizica.
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