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TREcuT șI 
PREZENT 
Toate componen-
tele din interiorul 
vechiului mecanism 
erau realizate din 
bronz. Până în zilele 
noastre, acesta 
rămâne cea mai 
bună soluție pentru 
problema fricțiunii 
dintre piese.

grecești au permis identificarea peri-
oadei și a indicațiilor de pe discuri, 
Buttet a avut nevoie să-și recalibreze 
propriul mecanism de gândire pentru 
a putea începe să înțeleagă măcar Anti-
kythera. ,,Mi-a luat șase luni doar ca să 
încep să gândesc așa cum gândeau grecii 
acum 2.000 de ani”, explică el. 

În varianta modernă, elvețianul a trans-
format întreaga mașinărie într-un ceas, 
adăugând, pe lângă funcțiile originale, ora, 
minutul și un tourbillon, acesta din urmă 
pentru ,,a-i da viață”. Toate acestea deși scopul 
inițial al Antikytherei nu era cel de orologiu în 
sens clasic, ci de mecanism de calcul astronomic, 
cu manivelă: întorcând maneta înainte și înapoi se 
putea vedea cu incredibilă precizie când au avut 
sau vor avea loc eclipsele de lună și de soare, fazele 
Lunii și, pentru fiecare fază, pozițiile tuturor 
constelațiilor din spatele acesteia la momentul 
respectiv. Marja de eroare la calculul ciclurilor 
Lunii era incredibil de mică: 0,12 secunde pe zi (o 
zi la 76 de ani). ,,Civilizația noastră a avut nevoie 
de sateliți ca să atingă din nou acel tip de precizie”, 
punctează Buttet. Ca și mecanismul original, cel 
realizat de către Hublot are două fețe și păstrează 
manivela, pentru a putea vizualiza exact eclipsele 
și fenomenele astronomice din trecut și viitor.

Pe prima față a mecanismului original se 
aflau, în centru, Fazele Lunii (etalonul pentru 
măsurarea timpului), precum și două cercuri 
concentrice, reprezentând calendarul egiptean 
și, respectiv, semnele zodiacale în accepțiune 
astronomică. (În varianta modernă, tot pe 
această fațetă s-au adăugat ora, minutul și calen-
darul gregorian.) Pentru oamenii Antichității, 
timpul se raporta invariabil la astronomie, în 
special la etapele și ciclurile Lunii, preocupările 

lor și dilemele profunde legate de timp și spațiu 
fiind chestiuni pe care noi, oamenii prezentului, 
nici nu le-am mai băga în seamă. 

Ca de exemplu: ,,Dacă în grădina mea luna 
cade astă-seară între acoperișul casei veci-
nului și zidul casei mele, peste cât timp o să 
mai cadă în același loc?”. Răspunsul, oferit cu 
acuratețe incredibilă de Antikythera: 235 de luni 
pline, adică aproximativ 19 ani. „În ziua de azi”, 
conchide trist Buttet, ,,Luna nu mai e interesantă 
decât cel mult pentru îndrăgostiți.” Nimeni nu 
o mai privește și cu siguranță nu ne mai batem 
capul cu asemenea întrebări. 

Tot fazele Lunii aduc și prima mini-revoluție 
a percepției noastre vizavi de cunoștințele din 
Antichitate: Luna are un traseu eliptic în jurul 
Pământului, iar angrenajele, tehnic vorbind, sunt 
liniare și regulate. Grecii descoperiseră, însă, o 
formă de a prinde roțile în același angrenaj și, 
în timp ce se învârt, de a le îndepărta axele sufi-
cient pentru ca procesul de angrenare să dureze 
mai mult. În limbajul vremurilor noastre, s-ar 
numi angrenaje diferențiale cu geometrie vari-
abilă. ,,E ceva fabulos, ce nu se mai întâlnește în 
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