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Rezumat.  Se face o scurtă trecere în revistă a vieţii şi activităţii astrofi zicianului 
Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifi ce la Nistru la începutul sec. XX,  mare 
personalitate a ştiinţei româneşti şi  mondiale. Au fost  întreprinse investigaţii prin 
arhivele Republicii Moldova, arhivele digitale europene şi americane, o călătorie 
de documentare prin locuri legate de viaţa şi activitatea astrofi zicianului şi a 
neamului donicesc, au fost realizate fotografi i, înregistrate mărturii, descoperite 
noi date de arhivă, care vin să întregească biografi a astronomului. În premieră, 
se prezintă, în traducere, un fragment dintr-o lucrare ştiinţifi că a lui Nicolae Donici 
de o reală valoare artistică.

Abstract. It reviews the life and works of Nicolae Donici, an astrophysicist 
and founder of a stronghold of science on Nistru river early 20th century, a great 
fi gure of Romanian and global science. Investigations were undertaken in the 
archives of the Rep. of Moldova and internet archives from around Europe and 
the US. A fact fi nding trip was taken to historical places connected to the life 
and work of the astrophysicist and to the Donici family. Pictures and testimonies 
of people who knew the scientist were taken during the trip. Certain new data 
from the archives have been brought to light, which can help to complete the 
astronomer’s biography. For the fi rst time ever a translated excerpt of a true 
artistic value from one of the Nicolae Donici’s scientifi c works is presented.

Résumé. La vie et l’activité de l’astrophysicien Nicolae Donici, qui est le 
fondateur d’une citadelle scientifi que à Nistru au début du XXème siècle, aussi 
bien qu’une grande personnalité de la science roumaine et mondiale. Des 
investigations dans les archives de la République de Moldavie et également dans 
celles digitales européennes et américaines ont été effectuées. On a aussi fait 
des voyages documentaires dans les lieux qui se rapportent à la vie et l’activité de 
l’astrophysicien et à la famille Donici. Pendant ces voyages on a fait des photos, 
on a écouté des témoignages et on a découvert des nouvelles informations dans 
les archives, qui viennent compléter la biographie de l’astronome. En première, 
un fragment traduit d’un travail scientifi que de Nicolae Donici est présenté, qui a 
également une véritable valeur artistique.
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Zusammenfassung. Das Leben und die Tätigkeit des Astrophysikers 
Nicolae Donici, Gründer einer wissenschaftlichen Zitadelle am Nistru am Anfang 
des 20. Jahrhunderts und eine Persönlichkeit von grosser Bedeutung in der 
rumänischen aber auch weltweiten Wissenschaft, werden auf den folgenden 
Seiten erläutert. Wir haben ein paar Nachforschungen in den Archiven Moldaus 
aber auch in den digitalen europäischen und amerikanischen Archiven gemacht. 
Wir haben ebenfalls einige Reisen zur Dokumentation einiger Informationen 
in Plätzen die etwas mit dem Leben und der Tätigkeit des Astrophysikers zu 
tun haben unternommen. Während der Reisen haben wir Fotos gemacht, uns 
die Erzählungen der Ansässigen angehört und neue Informationen im Archiv 
entdeckt. Zum ersten Mal wird ein Teil einer wissenschaftlichen Arbeit von 
Nicolae Donici präsentiert. Er wurde aus dem französischem übersetzt und hat 
einen bedeutenden artistischen Wert.

Резюме. Проведён обзор жизни и деятельности астрофизика 
Николае Донича, создателя цитадели науки на Днестре в начале ХХ 
столетия, выдающейся личности румынской и мировой науки. Были 
проведены исследования в архивах Республики Молдова, в европейских 
и американских интернет-архивах. Совершена ознакомительная поездка 
по местам связанным с жизнью и деятельностью учёного и всего его 
рода. Были сделаны фотографии, записаны свидетельства, раскрыты 
новые архивные данные, дополняющие биографию астронома. Впервые 
опубликован (в переводе) отрывок из научной работы Николае Донича, 
который представляет реальную художественную ценность.
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Consacrarea vieţii creaţiei

Viaţa unui popor se caracterizează prin dezvoltarea 
sa materială, dar mai ales prin înălţarea geniului său. 
Împlinirea poporului e legată de fapta sa creatoare, care-
i sporeşte forţele cosmice pe care le stăpâneşte, lucru 
ce îi permite să se plaseze dincolo de lumea rutinară, să 
dea vieţii sale un sens existenţial mai profund. Valoarea 
unei culturi este determinată în primul rând de cantitatea 
de ştiinţă retopită în procesul de formare a acesteia, dat 
fi ind faptul că la ridicarea edifi ciului ştiinţei îşi aduc obolul 
cei mai creativi şi mai temerari oameni ai societăţii. Pe 
deasupra, ştiinţa este domeniul de activitate umană care 
consolidează cel mai mult eforturile oamenilor, adăugând 
valoare sinergetică muncii lor. 

Despre fenomenul de creaţie, cu expresii de o rară frumuseţe, vorbeşte 
scriitorul Ion Druţă în nuvela „Sania”: „Sanie… Mare lucru-i o sanie… Şi abia 
atunci uiţi să-ţi numeri anii, să-ţi vezi iar prietenul pe care au început să ţi-l fure 

drumurile, şi pe pârtia făcută de tine 
mulţi drumeţi îşi găsesc calea, şi sa-
tul, şi casa” [1]. Fiecare cultură îşi are 
personalităţile sale creative inconfun-
dabile, ireductibile - înainte-mergătorii 
săi. Una dintre personalităţile ilustre 
ale ştiinţei româneşti este astrofi zici-
anul Nicolae Donici, creator deosebit, 
cu solide temeiuri cărturăreşti şi eti-
ce. El se numără printre marii astro-
fi zicieni ai secolului XX ce au trasat 
pârtii adânci în astrofi zica modernă, 
pe care mulţi drumeţi ai ştiinţei, veniţi 
după ei, şi-au găsit calea spre Casa 

Numai acolo unde își frământă mintea, și ziua 
și noaptea, oamenii cei mai înţelepţi ai unui popor, se 

poate aștepta să se producă idei înalte și idealuri. 
Ce fel de știinţă poate să fie aceia, care n-a fost ferecată 

la lumina geniilor celor mai mari ai unui popor?
Onisifor Ghibu

 Turnul Observatorului Astrofizic din
 Dubăsarii Vechi construit în 1908 de nobilul

Nicolae Donici, foto de arhivă
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Cosmică a Omenirii. Nicolae Donici, o voce a ştiinţei cu timbru distinct, a fost 
perceput la timp de ştiinţa mondială. Toate pietrele neostoitei sale munci inte-
lectuale, graţie faptului că au fost publicate în cele mai prestigioase reviste şti-
inţifi ce, au fost clădite la timp în zidul edifi ciului astrofi zicii moderne. În perioada 
primului pătrar al secolului XX, Nicolae Donici avea în 1908 la Observatorul 
său Astrofi zic de la Dubăsarii Vechi un echipament ştiinţifi c la nivelul celor mai 
vestite observatoare europene, cu ajutorul căruia efectua cercetări pe potriva 
unor întregi instituţii academice, în domeniul astronomiei de poziţie, astrofi zicii 
(fi zicii şi chimiei corpurilor cereşti) şi meteorologiei. De menţionat, că la acea 
dată continentul australian nu avea un observator pe potrivă. Observatorul lui 
Donici fusese acreditat internaţional şi inclus în Registrul observatoarelor as-
tronomice ale lumii [2].

Obligaţia de a ne cunoaște înainte-mergătorii 

Trebuie să recunoaştem că 
până în 2014 nu s-au ştiut prea 
multe despre Nicolae Donici. În 
URSS, Republica Moldova şi 
România, numele lui era unul 
tabu. În perioada comunistă pu-
ţini îndrăzneau să vorbească 
de astrofi zicianul Donici, şi chiar 
dacă îndrăzneau trebuiau să vor-
bească pe un ton minor. Dăm 
numele acestor câţiva curajoşi: 
Gheorghe Andonie [3], Andrei 
Baikov [4] şi O.A. Melnikov [5]. 
Abia în perioada postcomunistă 
au apărut o serie de articole ştiin-
ţifi ce, cu studii de arhivă, care au 
început să-l scoată pe astronom 
din anonimat, se are în vedere articolele semnate de Magda Stavinschi [6], Iurie 
Colesnic [7], Brighita Kovarsky [8], Alex Gaina [9] şi Haralambie Corbu [10]. La 
acestea s-ar mai putea adăuga şi câteva articole scrise cu colţul inimii, semnate 
de Tatiana Rotaru [11], Ştefan Tiron [12] şi Veaceslav Ursachi [13] şi alţi autori. 
Spre regret, există şi articole, care informativ nu aduc nimic nou, pe deasupra 
conţin o mulţime de erori, inexactităţi. Abia anul acesta, în preajma Simpozionul 
Internaţional „Astronomul Nicolae Donici – 140 de ani de la naştere” a avut loc o 

 O secvenţă din timpul lucrării Simpozionului
 consacrat savantului, avut loc la 8.09. 2014 în Aula
 Academiei Române în care academicianul Nicolae
 Donici raporta rezultatele obţinute la Observatorul
 Astrofizic din Dubăsarii Vechi și în multiplele sale

misiuni știinţifice [14], foto Valentin Grigore
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ruptură privind obţinerea de noi date referitoare la viaţa şi activitatea astrofi zicia-
nului de la Dubăsarii Vechi [14]. Tonul în această privinţă l-a dat doamna doctor 
profesor Magda Stavinschi, cercetător şi ex-director al Institutului Astronomic al 
Academiei Române, organizatoarea amintitului for ştiinţifi c.

  

Privirea de ansamblu asupra lumii a astrofizicianului basarabean

Nicolae Donici era un astronom de factură universală, multilateral dezvoltat, 
dublat de omul de cultură, citea mult, avea o bibliotecă ştiinţifi că bogată, era 
în curs cu noutăţile ştiinţifi ce, pe lângă astronomie cunoştea bine matematica, 
observaţiile sale totdeauna le însoţea cu analize şi sinteze cuprinzătoare, cu cal-
cule matematice detaliate efectuate în baza celor mai noi teorii în domeniu. Avea 
cunoştinţe profunde în domeniul fi zicii, cunoştea la perfecţie analiza spectrală, 
care avea la bază o fi zică nouă pe atunci - fi zica atomică, mecanica cuantică. 
Avea şi calităţi de inginer, îşi proiecta echipamentul ştiinţifi c (bunăoară, „tripletul 
de comete”, cu destinaţie triplă, cu ajutorul căruia putea să fotografi eze simultan 
atât cometa, cât şi spectrul ei, şi totodată să facă şi observaţii vizuale, în afară 
de aceasta, aparatul îi servea şi pentru observarea eclipselor solare şi lunare, 
pentru fotografi erea a altor corpuri cereşti în diferite regiuni spectrale), observa-
toarele din Pulkovo şi Odesa cu care colabora, de exemplu, nu aveau pe atunci 
un spectroheliograf atât de performant ca cel al lui Donici (motiv pentru care 
Academia Imperială Rusă mulţi ani la rând îl numea pe savantul basarabean şef 
al misiunilor sale ştiinţifi ce de observaţie a eclipselor totale de soare, în 1905 
acordându-i şi un premiu pentru investigaţiile sale). Astronomul mai era şi un 
mecanic bun, o parte din lucrările tehnice necesare pentru modernizarea echipa-
mentului ştiinţifi c le înfăptuia el însuşi, în atelierul său. Savantul avea şi calitatea 
de grafi cian, executa el însuşi desenele pentru articolele sale. Nicolae Donici era 
un om creativ. A inventat, de exemplu, o fantă circulară pentru spectroheliograful 
său [15], care ulterior a început să fi e folosită de toţi astrofi zicienii lumii [5, 16]. 
Interesantă este şi ideea de a face o fotografi e stroboscopică a coroanei solare în 
timpul eclipsei din 29–30 august 1905 [17], fotografi ind coroana din două puncte 
situate unul de la altul la o distanţă mare, de aproximativ trei mii de kilometri, unul 
situat în Spania şi altul în Egipt, idee ce se realizează astăzi cu ajutorul telescoa-
pelor amplasate în Cosmos. Metoda sa de observare a luminii zodiacale a fost 
recomandată la Congresul Uniunii Astronomice Internaţionale avut loc în 1938 la 
Stockholm tuturor astronomilor ce se interesează de problema dată [18]. 

Nicolae Donici avea o viziune de ansamblu asupra fenomenelor astrono-
mice, nu trecea cu vedere nici unul din ele, oricare ar fi  el, de eclipsă, de co-
metă, de bolid strălucitor, de crepuscul, de lumină zodiacală, meteorologic sau 
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cutremur [19]. Punea, prin intermediul telegrafului la curent cu ele forurile ştiin-
ţifi ce de vârf: Academia Imperială de la Sanct Petersburg, Academia Română, 
Societatea Astronomică Franceză. (Pe când Basarabia era în componenţa Rusiei, 
deseori telegrafi a de la Grigoriopol, orăşel situat pe celălalt mal al Nistrului, vizavi 
de Dubăsarii Vechi, ce poartă numele lui Grigorii Potiomkon, favoritul Împărătesei 
Ecaterina, fapt pentru care într-o serie de registre străine fi gurează ca adresă a do-
miciliului această localitate.). Astronomul vedea fenomenele din natură în strânsă 
legătură unele cu altele, încerca să le încadreze în canavaua fenomenelor univer-
sale, dorea să găsească legătură între cutremurele terestre şi cele solare.

Plugar al Universului

De câte ori privim tabloul 
pictorului Aurel David „Plugarul 
Universului” ne gândim la as-
trofi zicianul Nicolae Donici. 
Ordonat şi raţional în muncă, 
el ziua efectua cercetări asupra 
Soarelui (urmărea mişcarea 
granulelor fotosferice, fl oculelor 
cromosferice şi protuberanţelor 
ca să înţeleagă cum fi erbe ma-
teria solară), iar noaptea făcea 
observaţii asupra altor corpuri 
cereşti, ca să descifreze tainele 
pe care acestea le ascund [19]. 
(Munca sa se refl ectă în simbo-
lurile NASA şi UE.) 

A efectuat cercetări spectrale complexe asupra Astrului zilei în timpul a opt 
eclipse totale de Soare, numărându-se printre recordmanii lumii în această pri-
vinţă: 28 mai 1900 (Spania, Elche); 17–18 mai 1901 (Sumatra, Padang); 16–17 
martie 1904 (Cambodgia, Pnom-Penh); 29–30 august 1905 (Spania, Alcala de 
Chisvert); 16–17 aprilie 1912 (Portugalia, Ovar); 8 august 1914 (Rusia, Teodosia); 
31 august 1932 (SUA, Maine, Cap Porpoise); 19 iunie 1936 (Turcia, Ineboli). A 
stabilit existenţa heliului în coroana soarelui până la distanţa de 27604 km de la 
suprafaţa astrului, a hidrogenului – până la 44166 km şi a calciului până la distan-
ţa de 49135 km, a identifi cat liniile spectrale ale elementelor Mg, Fe, Ni.

A făcut observaţii şi asupra a opt eclipse de Lună, determinând raza 
Pământului după umbra acestuia lăsată pe Astrul nopţii, încerca în felul acesta 

 Coliba „unchiului Nick” (așa-i zicea nepoţica
 Mucha lui Nicolae Donici) din Padang, Sumatra,

 cu aparatajul pregătit de studierea activităţii Soarelui
în timpul eclipsei din 17–18 mai 1901,

 fotografie făcută de astronom
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să determine infl uenţa atmosferei terestre asupra măsurătorilor. Era un savant 
foarte răbdător, nu se grăbea să trăgea concluzii pripite, fără dovezi certe. De 
exemplu, la 14 noiembrie 1907, în Egipt, a făcut observaţii asupra trecerii plane-
tei Mercur pe discul Soarelui, dar avea şi unele îndoieli asupra unor măsurători. 
A aşteptat următoarea trecere a planetei pe discul Soarelui, avută loc la 24 mai 
1924, ca să repete măsurătorile şi să se convingă defi nitiv că cea mai apropi-
ată planetă de Soare într-adevăr nu are atmosferă. În ştiinţă contează foarte 
mult onestitatea cercetătorului. Şi la acest capitol astrofi zicianul basarabean era 
exemplu, datele sale le verifi ca cu multă minuţiozitate, astfel ca alţi savanţi să se 
poată folosi de ele cu încredere. (Nu întâmplător a fost inclus într-o comisie fi nan-
ciară a Uniunii Internaţionale de Cercetări Solare.) A cercetat şi planeta Saturn, 
evaluând perioada de rotaţie a acesteia după mişcarea unor pete luminoase, 
date care concordau cu ale altor astronomi. De asemenea, a studiat spectrele 
unui şir de stele de primă mărime: α Tauri, α Orionis, α Canis Majoris, α Bootis, 
α Canis Minoris, α Leonis, α Virginis [19]. Nu mai puţin însemnată este anga-
jarea astronomului de la Dubăsarii Vechi împreună cu alţi astronomi ai lumii în 
studierea mişcării cometei Halley, în 1910, pentru o determinare mai precisă a 
orbitei acesteia, mai mult, a mobilizat clerul din Basarabia [20], ca să facă obser-
vaţii asupra fenomenelor care urmau să fi e generate de intersecţia cozii cometei 
cu atmosfera terestră şi despre cele observate să relateze la Dubăsarii Vechi. 

Pe urmele lui Nicolae Donici

În primăvara lui 2014, în legătură cu pregătirea către Simpozionul Internaţional 
„Astronomul Nicolae Donici – 140 de ani de la naştere” [14], la îndemnul doamnei 
doctor profesor Magda Stavinschi, organizatoarea acestui for ştiinţifi c, am purces 
pe urmele ilustrului astrofi zician, despre care, după cum am spus mai înainte, prea 
puţin ce se ştia la noi. Nu se cunoştea cu siguranţă măcar cum arăta învăţatul la în-
făţişare, când şi unde a murit, regimul comunist avuseseră grijă să şteargă urmele 
acestui mare om de ştiinţă. Dar, vorba ceea, Dumnezeu e mare, până la sfârşitul 
anului, de rând cu doamna Stavinschi şi alţi cercetători, am izbutit să descoperim 
în arhivele noastre şi mai ales cele digitale ale universităţilor din apus o mulţime de 
lucruri noi, cum ar fi : informaţii despre mărimea moşiei de la Dubăsarii Vechi a mă-
tuşii sale (2483,704 deseatine = 2706,47 ha) [21], pe seama căreia se întreţinea 
Observatorul Astrofi zic din Dubăsarii Vechi, un autograf al astrofi zicianului [22], 
locul de vecinică odihnă al părintelui său (Bezen) şi alte lucruri, care vin să între-
gească datele biografi ce şi cele ce ţin de activitatea astronomului. Au fost făcute 
vizite de documentare în localităţile legate de numele savantului şi a neamului do-
nicesc (Chişinău, Petricani, Dubăsarii Vechi, Bezen, Micleşti, Camencea, Steţcani, 



10

Astro izicianul Nicolae Donici (1/14.09.1874 – 22.11.1960)

Bucureşti), au fost intervieva-
te persoane care au cunos-
cut oameni apropiaţi savan-
tului, au fost obţinute copiile 
a încă 12 lucrări ştiinţifi ce ale 
savantului publicate în diver-
se reviste, în total, savantul 
are peste 80 de publicaţii (nu 
suntem siguri că avem şti-
re de toate), autorii studiului 
de faţă consultând 53 dintre 
ele. Lista lucrărilor ştiinţifi ce 
ale savantului a fost alcătuită 
în baza lucrărilor [23, 3-9] şi 
publicată în lucrarea [24]. Au 
mai fost depistate şi 7 foto-
grafi i cu imaginea savantului 
imortalizată la diferite confe-
rinţe şi congrese internaţio-
nale. 

Locul de naștere al astrofizicianului

S-a născut viitorul astronom în localitatea 
Petricani. În apropierea blocurilor Universităţii 
Agrare de Stat din Moldova, situate acolo, exis-
tă astăzi o stradă numită oarecum neobişnuit: 
„Astronom Nicolae Donici”. Şi ea se învecinează 
sau intersectează cu străzi cu denumiri pe potri-
vă: „Voluntar Filip Lupaşcu”, „Voluntar Grigore 
Vârtosu”, „Zamolxe”, „Ipoteşti”. E fi resc ca strada 
ce poartă numele ctitorului unei citadele ştiinţifi ce 
la Nistru (la Dubăsarii Vechi) să se învecineze cu 
străzi ce poartă numele voluntarilor care au apărat 
în 1992 hotarul pe Nistru, numele baştinei „Magului 
călător în stele”, Eminescu, Ipoteşti, numele Zeului 
Zamolxe, care-i învăţa pe strămoşii daci să trăiască în nemurire prin cuvinte fru-
moase. Cu alte cuvinte, Nicolae Donici se afl ă la Petricani în cohorta celor viteji 
şi cu demnitate. 

 Nicolae Donici, primul rând, al treilea din stânga,
 printre participanţii la cea de a 4-a Conferinţă a Uniunii

 Internaţionale de Cercetări Solare avută loc la Mount Wilson,
 California, SUA, în perioada 30 august – 3 septembrie 1910,

 al treilea din dreapta este Edward C. Pickering,
 directorul Observatorului Harvard, foto din arhiva

Universităţii din Chicago
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S-a născut la 1 septembri1 1874 [25] în 
familia nobilului basarabean Nicolae Donici 
(1838 – 1878) şi a soţiei sale Limonia Donici 
(Macri) (1857 – 6 noiembrie 1882). A fost bo-
tezat la biserica „Sf. Haralambie” din Chişinău 
(str. Columna 50) de preotul Petru Perojinschi, 
„înalt, uscăcios, smolit” [26] (caracteristică dată de preotul Vasilie Guma (Humă) 
de la catedrala din Chişinău, fratele preotului Constantin Humă de la biserica din 
Dubăsarii Vechi, vecinul astrofi zicianului) şi cântăreţul Nicolae Ciolacu. 

Reproducem mai jos în premieră copia înscrierii în registrul bisericii, aceasta 
şi pentru a se vedea că clerul basarabean se străduia, în măsura posibilităţilor, 
să păstreze aprinsă candela limbii române. 

Naşi de botez i-au fost nobilul cavaler Andrei a lui Dimitrie Donici, bunicul 
său de pe tată, care îi va lăsa ca moştenire mai multe obiecte scumpe neamului 
lor, şi nobila domnişoară Elena (Ileta) a lui Nicolae Macri, ulterior Lâsacovschi (8 
august 1851 – 16 octombrie 1937), sora mai mică a mamei sale, care îi va fi  în 
viaţă ca o mamă adevărată, punându-şi toată averea ei în slujba Observatorului 
Astrofi zic de la Dubăsarii Vechi. Am căutat să dăm de cristelniţa în care a fost bo-
tezat astrofi zicianul, dar fără rezultat. În perioada dezmăţului comunist biserica a 
fost transformată în depozit, iar inventarul bisericesc furat sau distrus.
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Trecut prin furtunile vieţii

Copilăria savantului a fost zguduită 
de două nenorociri. Pe când avea pa-
tru ani, în circumstanţe încă neclare, 
părintele său, om cu multă carte, care 
absolvise Liceul Richelieu de la Odesa 
şi Universitatea din Sanct Petersburg 
[27, 28], facultatea de drept, îşi înche-
ie socoteala cu viaţa. După acest caz 
tragic, Limoniţa, că aşa îi zicea ei sora 
mai mică, a luat băieţelul şi s-a mutat cu 
traiul la soră. Peste 4 ani Limonia se îm-
bolnăveşte de tifos exantematic şi este 
izolată într-o cameră aparte. După cum 
spun legendele satului, auzite de noi de 
la dl Ion Novac (1952) şi dna Nadejda 
Chetruşca (1950), copilul dorea mult 
să-şi vadă mama, dar nu i se permi-
tea, ca să nu se molipsească. În cele 
din urmă mătuşa n-a rezistat, încălcând 
canoanele medicale, i-a întredeschis 
uşa şi el şi-a privit mama de departe, 
şi a plâns. Nu mult timp după aceasta, 
la 6 noiembrie 1882, la numai 35 de 
ani, Limonia se stinge din viaţă. Nicolae 
avea 8 ani, la această vârstă evenimentele tragice se întipăresc adânc în minte. 
Corpul ei neînsufl eţit a fost îmbălsămat şi aşezat într-un cavou din curtea bisericii 
din Dubăsarii Vechi, ctitorită de Nicolae Macri, bunicul savantului după mamă, 
om de viţă nobilă, care se refugiase în 1823 din Grecia în Basarabia (posibil să fi  
fost aromân) [28], cavou construit după schiţa arhitectului Alexandru Bernardazzi 
(1831 - 1907), de meşterul Tuzini de la Odesa. În interiorul cavoului în permanen-
ţă ardeau două candele, într-un sicriu de sticlă, închis ermetic, se vedea „o feme-
ie tânără, cu faţa fi nă, palidă, parcă era vie, îmbrăcată într-o rochie sălăţie şi în-
călţată în pantofi  de culoarea cafelei cu lapte, pe cap avea o coroniţă albă, iar pe 
mână – un ineluş fi n” (aşa a văzut-o copilul Nadejda Chetruşca). După pierderea 
părinţilor Nicolae este înfi at de sora mamei sale, Elena, care la crescut în dragos-
te şi grijă. Cu ce traumă în sufl et s-a ales băiatul în urma acestor evenimente tra-
gice, nu v-a mai cunoaşte nimeni. După cum povesteşte dna Nadejda Chetruşca, 
din cele auzite de la Liuba Trifon (1922 – 1995), o prietenă de a mamei sale, în 

 Cavoul din curtea bisericii „Arhanghelul
 Mihail” de la Dubăsarii Vechi în care
se odihnește mama astrofizicianului

  Nicolae Donici, Limonia,
foto Mugur Ioan Grigoriţă
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camera savantului atârna un portret 
mare, cât peretele, în care se vedea 
o femeie frumoasă, luminoasă, care 
parcă cobora din cer, ca Hristos din 
tablourile biblice. Probabil că astro-
nomul intra periodic în cavou şi, la 
lumina candelelor, medita asupra 
celor veşnice. Cavoul se păstrează 
şi azi, fi ind adus în ordine de preo-
tul Teodor Pelin, după ce prin anii 
1960 fusese vandalizat şi osemin-
tele pângărite de oameni ticăloşi. 
Aici, alături de mama sa, îşi dorea 
şi astrofi zicianul să-şi afl e locul de 
veşnică odihnă, dar din cauza re-
gimului comunist şi-a sfârşit zilele 
departe de casă, în azilul de bătrâni 
de la Puget-Téniers din apropiere de Nisa, Franţa, unde Nicolae Donici a lucrat 
la Observatorul Astronomic, după cum a stabilit cercetătoarea Stavinschi [29]. 

Om cu caracter de mic

Nicolae Donici s-a dovedit a fi  de mic un om cu caracter. După pierderea 
părinţilor şi-a canalizat întreaga energie spre carte, iar mai apoi spre cercetare. 
Parcă îşi înţelesese de mic menirea - să facă lucruri durabile. A fost captivat de 
astronomie de cărţile ilustrului astronom şi popularizator 
al ştiinţei francez Camile Flammarion (1842 – 1925), care 
a scris peste 50 de cărţi. Flammarion, după cum constata 
profesorul de astronomie de la Universitatea din Cernăuţi 
din perioada interbelică Constantin Pârvulescu (1890 – 
1945), este „omul care a trezit interesul unei întregi pla-
nete pentru astronomie”, astronomul care a adus cerul 
aproape de oameni, mai mult, „a băgat cerul în capul lor”, 
cum a fost şi cazul cu Nicolae Donici. Flammarion avea 
un observator particular la Juvisy-sur-Orge, nu departe 
de Paris. Imitând savantul francez, Donici la vârsta de 
16 ani, după cum mărturiseşte el însuşi [19], avea deja 
înjghebat acasă un observator astronomic. Posibil, că 
dragostea de astronomie a luat naştere dintr-o nevoie a 

Autorii discutând cu preotul bisericii
 „Sf. Arhanghel Mihail” din Dubăsarii Vechi

 Teodor Pelin despre Nicolae Donici
și despre cele veșnice, foto din arhiva părintelui

 Astronomul
 Camile Flammarion

26.02.1842 – 3.06.1925,
 foto Wikipedia
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sufl etului de a înţelege mai în-
deaproape problemele existen-
ţiale, de a învinge frica de ne-
ant. Dar băiatul se interesa nu 
numai de astronomia de pozi-
ţie, ci şi de cea ce ţine de esen-
ţa lumii, de procesele fi zice şi 
chimice ce au loc în stele, de 
geneza şi evoluţia Universului. 
Cea mai mare atenţie o acorda 
studierii Astrului dătător de via-
ţă, care într-o măsură oarecare 
îl caracterizează şi pe savant: 
curat la sufl et şi liber la gând. 
Surprinzător a fost pentru autori 
să descopere simbolul soarelui 
pe frontoanele caselor şi pe por-

ţile oamenilor din Dubăsarii Vechi, chiar şi pe uşile altarului din biserica satului 
(foto Mugur Ioan Grigoriţă). 

Astfel că putem spune, că Dubăsarii Vechi este o comună a Soarelui. Ce 
bine i-ar sta să devină cu adevărat o comună a Astronomiei, cum a fost până în 
1940, un centru astronomic, să aibă două străzi care să poartă numele celor doi 
mari astronomi francezi, pragurile cărora le-a ros înţeleptul de la Dubăsarii Vechi. 
A lui Flammarion, cu recomandările căruia trecea peste hotarele ţărilor aparatajul 
său ştiinţifi c, cu care a efectuat observaţii asupra eclipselor de soare, omul de 
omenie la funeraliile căruia de la Juvisy-sur-Orge Donici a participat în iunie 1925 
împreună cu soţia sa Maria. A lui Janssen, omul care a inventat analiza spectrală 
şi la observatorul căruia, situat pe cel mai înalt pisc de pe Mont Blanc, astrono-
mul basarabean şi-a testat aparatajul. Potrivit ar fi  ca unele străzi şi stradele din 
localitate să poarte numele fenomenelor astronomice studiate de Nicolae Donici: 
a Soarelui, a planetelor Mercur şi Saturn, a Bolidului, a Meteorilor, a Luminii zo-
diacale, a Crepusculului… 

 O gravură dintr-o carte de popularizare a știinţei
 de Camile Flammarion, care, probabil,

se afla în biblioteca savantului de la Dubăsarii Vechi.
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Bineînţeles, că în primul rând va trebui de restabilit conacul boierului şi de 
deschis în el un muzeu: „Astrofi zicianul Nicolae Donici”, iar alături, pe locul ve-
chiului observator, de deschis un miniobservator astrofi zic. Aici ar trebui să func-
ţioneze o tabără de vară pentru elevi, în care copii ar putea în timpul vacanţelor 
să se recreeze şi să studieze pe viu fenomenele astronomice, astrofi zice, mete-
orologice, fi zice din jurul nostru.

Vulturul caută piscurile munţilor

De la vârsta de 12 ani (1886) 
Nicolae Donici se afl ă la Odesa, în-
vaţă. Când s-a prezentat la Liceul 
Richelieu (promoţia 1893), apoi la 
Facultatea de fi zică şi matematică 
a Universităţii de acolo (promoţia 
1897, absolvită cu distincţie), ade-
vărate bijuterii ale învăţământului de 
atunci din Imperiul Rus, Nicolae avea 
programul său de studii şi de cerce-
tare. La Universitate a avut norocul 
să dea de profesori-oameni de ştiin-
ţă, cu care interesele lui au intrat în 
rezonanţă. Este vorba de profesorul 
de fi zică F.N. Şfedov (1840 – 1905), 
născut în Chilia, Valahia, posibil că 
ştia şi româna, care avea un crez al 
său de neclintit: „fi zicianul trebuie să poată face toate celea” şi cel de astronomie, 
A.K. Kononovici (1850 - 1910), care a avut meritul să transforme o instituţie de 
învăţământ într-un mare centru ştiinţifi c: dădea studenţilor nu numai cunoştinţe 
de manual, ci îi punea în curs cu cele mai noi achiziţii ale ştiinţei şi îi implica în 
cercetare, având ferma convingere, că învăţarea prin cercetare este cea mai 
bună metodă de însuşire profundă a materiei. 

Kononovici a fost unul din pionierii cercetărilor de astrofi zică din Rusia. Graţie 
lui, Donici a prins gust de ştiinţă. În scurt timp Observatorul astronomic univer-
sitar din Odesa s-a transformat într-un adevărat cuib de vulturi ai astrofi zici. În 
afară de Nicolae Donici, de aici şi-au luat zborul mulţi alţi vulturi ai astrofi zicii ai 
lumii, printre care am dori să-l menţionăm pe George Gamow (1904 – 1968), 
autorul vestitului model de Univers fi erbinte, al cărui bunic a fost comandant de 
garnizoană la Chişinău. 

 Primăvara anului 1919, Nicolae Donici, al doilea
 din dreapta, printre astronomii Observatorului

 Astronomic din Odesa. În centru se află directorul
 Observatorului, A Ia. Orlov, foto din arhiva

 Observatorului din Odesa
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Donici a avut putere să se lanseze singur în ştiinţă. Încă de pe băncile uni-
versităţii a căutat să aibă acces la marea lume a ştiinţei, să cunoască personal 
pe marii astronomi ai lumii. Reieşind din faptul, că în domeniul analizei spec-
trale înainte erau francezii, el i-a contactat pe cei mai versaţi astronomi fran-
cezi. Aceştia, văzând că au de a face cu un tânăr de o rară inteligenţă, bine 
pregătit profesional, l-au cooptat, în 1897, în Societatea Astronomică Franceză 
(SAF) (numărul de înregistrare fi ind 1787, adresa iniţială fi ind indicată Odesa, 
iar în 1903, 1910 – de acum Grigoriopol, probabil că din această localitate si-
tuată pe celălalt mal al Nistrului telegrafi a el la SAF ). Ca să însuşească mai 
bine analiza spectrală, face rost de un fragment de meteorit căzut în localitatea 
Grossliebenthal, din regiunea Odesa, locuită de colonişti germani, îi cercetea-
ză componenţa chimică, iar rezultatele le formulează într-un articol: „Uber das 
Spectrum des Meteoriten von Grossliebenthal”, pe care îl expediază prestigioa-
sei reviste germane „Astronomimische Nachrichten”, unde vede lumina tiparului 
în 1898 [30]. Peste un an îi apare încă un articol la aceeaşi temă, mult mai am-
plu, în Buletinul Societăţii Astronomice Franceze „Le spectre d’un aerolithe” [31]. 
Frumoasă şi cu demnitate intrare în Catedrala Ştiinţei, la doar 24 de ani. 

În 1904 este ales membru al Societăţii Astronomice Ruse, ceva mai târziu 
a celei germane, apoi membru al Uniunii Internaţionale pentru Cercetări Solare, 
desemnat din partea Uniunii Internaţionale pentru Cercetări Solare responsabil 
de organizarea observaţiilor asupra eclipsei de Soare din 8 (21) august 1914 de 
la Feodosia [32], membru fondator al Uniunii Astronomice Internaţionale, fi ind 
inclus în câteva comisii de specialitate: Fizica soarelui, Observaţii fi zice asupra 
planetelor, cometelor şi sateliţilor (Leiden, 1928), chemate să analizeze lucru 
făcut şi să determine direcţiile prioritare de dezvoltare ale compartimentelor re-
spective ale astrofi zicii, membru al comitetului astronomic român. În 1922 a fost 
ales Membru de Onoare al Academiei Române.

Personalităţile cresc printre personalităţi

Din demersurile ştiinţifi ce ale lui Nicolae Donici, reiese că el de tânăr a în-
suşit povaţa biblică: „În viaţă să rozi pragurile înţelepţilor”. Savantul şi azi poate 
servi de model de mobilitate, de cooperare şi de integrare a omului de ştiinţă în 
comunitatea ştiinţifi că mondială. De rând cu româna şi rusa, cunoştea la perfec-
ţie franceza, germana, engleza, lucru care-i permitea uşor să comunice cu cele 
mai mari personalităţi ale astrofi zicii contemporane lui (Flammarion, Janssen, 
Bredihin, Poincare, Eddington, Oort, Chretien, Belopolski, Slipher, Pokrovski, 
Baklund, Kostinski, Glazenap, Hertzsprung, Schwarzschild, De la Baume 
Pluvinel, Pickering, Costa Lobo ş.a.) Într-adevăr, personalităţile cresc printre per-
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sonalităţi. Practic toţi cei cu care 
a interacţionat savantul basara-
bean, de rând cu el însuşi, au 
pe cer cel puţin un corp ceresc 
ce le poartă numele, o constela-
ţie întreagă de asteroizi-oameni 
de ştiinţă, cununaţi cu stelele şi 
înrudiţi cu infi nitul, horesc prin 
Univers, chemând prin aceas-
ta oamenii să fi e mai aproape 
de Cer. Şi încă un lucru intere-
sant, asteroidul ce poartă nume-
le Nicolae Donici are numărul 
9494, în ordine numerică este 
alături de cel ce poartă numele 
Eminescu, 9495.

În privinţa învăţatului de la 
înaintaşi, astrofi zicianul pare 
a fi  urmat poveţele pravilistu-
lui Andronache Donici (din fântâna de la Micleşti a căruia au băut „apă vie” 
autorii acestui studiu în vara anului 2014): de a „a se învăţa prin profesor”, 
de a căuta pricina primă: „căci omul după ce au apucat odată a câştiga în-
ceputurile cele obşteşti, atuncea singur se îndeletniceşte întru cele mai de-
săvârşite, şi nu este îndoială că va putea să ajungă săvârşirea cunoştinţei 
asupra a feluri de pricini”. Păcat că nu s-a păstrat biblioteca savantului, căci 
din primele sale lucrări ştiinţifi ce se simte că el de mic a citit cărţile iluştrilor 
francezi Camile Flammarion şi Jules Janssen (1824 – 1907), cel care în 1868 
a descoperit elementul heliu pe Soare şi de la care începe dezvoltarea astro-
fi zicii, savanţi pe care în multe privinţe i-a imitat, şi probabil cele ale marilor 
fantaşti francezi. Din ceea ce am izbutit să afl ăm, ne dăm seama că Nicolae 
Donici era un om de o rară nobleţe sufl etească, poseda un dar aparte de a 
comunica cu oamenii. Se simte, că înainte de a urca pe piscurile Astrofi zicii, 
el izbutise deja să urce pe Piscul Omeniei, onestitatea lui de savant era mult 
apreciată de comunitatea ştiinţifi că mondială, rezultatele lui de fi ecare dată 
erau credibile. Numai astfel putem explica faptul că numele său se întâlneşte 
în amintirile sau arhivele mai multor astronomi renumiţi ai timpului: Chretien, 
Janssen, Costa Lobo, Ricco, Kostinski, Puiseux ş.a., de la care azi afl ăm mai 
multe lucruri despre înaintaşul nostru. 

Este cutremurător de plăcut să citeşti cum Janssen îl prezintă la Paris pe 
tânărul astronom Nicolae Donici, de 29 de ani marelui chimist Mendeleev şi 
altor somităţi ale ştiinţei şi culturii timpului. 

 Nicolae Donici, în centru, privește spre noi, împreună
 cu Costa Lobo, la teodolit, și alţi astronomi, înainte de
 începerea eclipsei totale de soare din 17 aprilie 1912,

 în preajma localităţii Ovar, Portugalia, foto din arhiva
 Universităţii din Coimbra, Portugalia, care i-a acordat

  lui Nicolae Donici titlul Doctor Honoris Causa
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Om progresist în toate

Deşi activa la Dubăsarii Vechi, o localitate rurală, astrofi zicianul era unul 
din cei mai progresişti savanţi al timpului său, în investigaţiile sale apela la cele 
mai noi şi mai veridice teorii, se interesa, de exemplu, de teoria relativităţii, care 
schimba cardinal concepţiile omului despre spaţiu şi timp, utiliza cele mai efi -
ciente metodologii şi tehnologii de pe atunci, cum ar fi  folosirea aparatului de 
fotografi at. A participat, împreună ci mulţi astronomi ai lumii, la alcătuirea Hărţii 
Fotografi ce a Cerului, iar în perioada 24.09. – 30.09.1923 la studiul „Săptămâna 
internaţională a norilor”, în rezultatul căruia a fost alcătuit şi primul Atlas al 
Norilor, aici găsindu-şi loc şi contribuţia astrofi zicianului şi meteorologului de la 
Dubăsarii Vechi. Împreună cu Onisifor Ghibu (1883 - 1972), preşedintele fi lialei 
din Basarabia a „Astrei”, propagau ideea deschiderii unei universităţi la Chişinău 
[33], considerând că înainte-mergătoarea studiilor universitare trebuie să fi e şti-
inţa, făcută la nivel mondial. Bun vis. În viaţa sa Nicolae Donici a participat la cele 
mai reprezentative conferinţe şi congrese din domeniul astrofi zicii, de multe ori 
avea funcţia de moderator, lucru ce atesta competenţa sa în astrofi zică. Umblând 
mult prin lume şi multe văzând, Nicolae Donici la întoarcere împărtăşea practicile 
bune văzute celor din ţară. Bunăoară, văzând cum olandezii şi germanii gospo-
dăresc pământul, a dezvoltat la Dubăsarii Vechi legumicultura, meserie cu care 
a molipsit sătenii, care continuă să se îndeletnicească şi azi. 

Punerea în valoare a vieţii şi activităţii acestei mari personalităţi a ştiinţei ro-
mâneşti şi mondiale, care a interacţionat cu cele mai mari personalităţi ale ştiinţei 
din domeniu în timpul său, şi stabilirea locului acesteia în ştiinţa mondială, este o 
datorie a oamenilor de ştiinţă şi de cultură din întreg arealul de cultură românesc. 

 Nicolae Donici împreună cu participanţii la Congresul Uniunii Astronomice Internaţionale,
avut loc în 1925 la Cambridge, Marea Britanie, foto: arhiva UAI
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Nicolae Donici este un exemplu de slujire cu onestitate şi devotament a cauzei 
ştiinţei. Savantul a dat dovadă de un elan tineresc de invidiat pe parcursul întregii 
sale vieţi, a fost cu misiuni ştiinţifi ce în Indo-China, SUA, Africa, Europa, prima 
lucrare apărându-i în 1898, la vârsta de 24 de ani, iar ultima de care avem ştire, 
în 1955, la 82 de ani [34]. 

Iubitor de oameni, de baștină, de Patrie

Şi memoria colectivă a locuitorilor din Dubăsarii Vechi (Nadejda Chetruşca, 
Ion Novac) spune aceleaşi lucruri, că boierul era un om cumsecade şi curat la 
sufl et. Nu suferea minciuna, se supăra rău pe cei care încercau să-l mintă sau 
să-l fure. Totdeauna se evidenţia prin simplitate, modestie şi inteligenţă. Nu se 
ruşina nici de o muncă, iar când lucra nu se sfi a să îmbrace haine simple, cizme 
şi pufoaică (când era glod - cizme de cauciuc). Odată, pe când se întorcea cu 
trăsura de la Chişinău, i-a prins o ploaie torenţială, drumurile erau toate desfun-
date, la trecerea peste pârăul Recea au dat de nişte ţărani cu un car împotmolit. 
Donici împreună cu vizitiul şi-au sufl ecat pantalonii şi au ajutat ţăranii să scoată 
carul din glod. Având echipament meteorologic, astrofi zicianul, când era pe loc, 
informa sătenii cum va fi  timpul, ca ei să ştie când să cosească fânul, când să 
lase grâul în brazde, când să-l strângă în snopi şi să-l clădească în picioare, când 
să pună vrav de grâu. Toamna, îi anunţa când se aşteaptă brumă, ca ei să se 
grăbească să strângă sau să-şi protejeze roadele, fapt pentru care sătenii îi erau 
recunoscători. Lucruri asemănătoare citim şi în mărturisirile astronomului Andrei 
Baikov (1886 – 1958) [35] şi ale compozitorului Constantin Romanov (1895 – 
1961) [36], oameni apropiaţi astrofi zicianului. 

Donici era un om foarte sociabil, cu dânsul oricui îi era interesant să discute, 
povestea ce a văzut peste hotare, istorioare amuzante din viaţa oamenilor de ştiin-
ţă, întâmplări din timpul misiunilor sale ştiinţifi ce. În lucrările sale nu uita să mulţu-
mească celor care l-au ajutat cu ceva, fi e acesta savantul care i-a sugerat o idee, 
mătuşa Elena, care i-a pus la dispoziţie o nouă încăpere, mecanicul care i-a ajustat 
nişte instrumente sau ghidul care l-a condus pe munte. Nu se ruşina să spună 
că observaţiile le-a făcut la Observatorul din Dubăsarii Vechi, ba se mândrea cu 
aceasta. Îşi iubea mult baştina. Având simţ istoric, ţinea mult la pădurea sa de la 
Pohorila, o pădure istorică de stejari, de vreo 600 de ani, pe sub care, spunea el, 
soldaţii lui Potiomkin strângeau ghinde pentru a le trimite la Sankt Petersburg, ca 
să fi e sădite în grădina Împărătesei, o păstra pentru generaţiile viitoare, nu permi-
tea nici să se pască vitele în ea. Când dl Ion Novac şi-a întrebat bunica, cum arăta 
pădurea aceasta când era ea mică răspunsul a fost scurt:. „Cum o vezi, aşa era”, 
răspuns pe care bunicii din Dubăsarii Vechi îl dau nepoţilor timp de secole. 
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Ori de câte ori se întorcea din în-
delungatele sale misiuni ştiinţifi ce, 
Nicolae Donici făcea o plimbare în ju-
rul păduri, cu mâinile la spate, îi plă-
cea să respire ozonul, iar primăvara şi 
parfumul fl orilor pădurii, se încărca de 
energie, ca să poată continua munca 
de creaţie. Spunea că-i cânta fi inţa de 
puterea acestui pământ, simte că se 
adaugă neamului său. Zicea că nu exis-
tă în toată Europa o asemenea pădure 
de stejari. Îşi iubea mult Patria, chiar 
după ce a fost nevoit să părăsească 
România, în toamna lui 1944, în artico-
lele sale menţiona că este colaborator 
al Academiei Române.

Om de duh, om de pace 

Din spusele sătenilor, boierul iubea mult animalele, avea mai mulţi câini, 
care îl însoţeau peste tot. Câinii îi ţinea dintr-o necesitate, localitatea era la hotar 
şi aici în permanenţă aveau loc provocări din partea bolşevicilor. Bunăoară, la 
28 decembrie 1922 la Dubăsarii Vechi a fost înmormântat soldatul Petre Marcu, 
originar din comuna Bordeşi, judeţul Râmnicul Sărat, „împuşcat de bolşevici la 
26 decembrie în timpul serviciului” (slujba de pomenire: preot Gheorghe Harega, 
dascăl Luca Nagacevschi) [37]. De aceea astronomul îşi păzea Observatorul ca 
ochii din cap. Compozitorul Constantin Romanov, de la care astronomul lua lecţii 
de muzică, vorbeşte de 7 câini (numele a trei din ei au fost stabilite: Rex, Dingo 
şi Bublinschi). Ştiindu-se despre acest lucru, Societatea chinologilor din Chişinău 
l-a ales Preşedinte al ei. Odată, savantul a făcut o surpriză conducerii acestei so-
cietăţi, i-a invitat la un picnic la el acasă [36]. A venit un camion întreg de iubitori 
de patrupezi. Soţia savantului, Maria, o femeie foarte ospitalieră, le-a organizat o 
petrecere cu adevărat boierească, bucatele, vinul şi rachiul veneau ca pe bandă 
rulantă, spre seară mulţi din oaspeţi mergeau în patru labe, savantul botezând 
evenimentul „Festivalul câinilor”. 

Boierul însuşi nu făcea abuz de băutură. Deşi avea 6 ha de vie europeană, 
bea vin cu un păhăruţ mic. Via cu soiuri europene se afl a lângă pădurea de ste-

 Dl Ion Novac și Mugur Ioan Grigoriţă încearcă
 să cuprindă un stejar secular din pădurea
 boierului Nicolae Donici de la Pohorila în

 preajma căreia astrofizicianul se încărca de
energie, foto Ion Holban
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jari de la Pohorila, alături de cea 
a bunicului de pe mamă a dlui 
Ion Novac, Radion Coadă, şi a 
fratelui acestuia, Vasile. Acolo îi 
era şi vinăria, străjuită de câţiva 
pini, azi s-a păstrat doar denu-
mirea locului - Boiereasca. La vi-
nărie boierului îi plăcea să savu-
reze cu cei doi oameni (cu care 
conlucra) şi cu preotul satului, 
Constantin Guma (Humă), câte 
un păhăruţ de vin şi să „discute 
bărbăteşte”. Pe lângă faptul că 
era om învăţat, mai era şi om de 
duh. Aceste povestiri ale bunici-
lor atât de mult l-au impresionat 
pe dl Novac, încât domnia sa a 
sponsorizat în zilele noastre in-
stalarea unui bust al astronomului în faţa conacului afl at azi în ruine. Din neferi-
cire, nişte oameni ticăloşi au distrus bustul. 

Nicolae Donici ducea o viaţă interioară bogată: iubea să citească, să medite-
ze, să cânte arii din opere. Îi plăceau sărbătorile religioase, în mod deosebit cea 
de Paşti, pe cea de Crăciun o adora mai puţin, poate că îi amintea de greutăţile 
pe care le-a înfruntat în timpul cercetărilor efectuate pe piscul înzăpezit de pe 
Monte Blanc.

 De Paşti totdeauna se străduia să fi e acasă, de joi până duminică era la 
biserică, asculta slujbele, cânta împreună cu coriştii bisericii În biserică se păs-
trează icoane la care s-a închinat astrofi zicianul, la care s-au închinat şi autorii 
acestui articol. 

Idila vieţii sale ştiinţifi ce şi culturale a fost însă curând curmată de nefastul 
28 iunie 1940. Astronomul s-a văzut nevoit să părăsească Basarabia. Nu i s-a 
permis să-şi i-a echipamentul ştiinţifi c, doar biblioteca personală, pe care a încăr-
cat-o în două trăsuri şi a dus-o la gara din Bulboaca. După eliberarea Basarabiei 
de către Armata Română în 1941, Donici revine la Dubăsarii Vechi, dar găseşte 
casa şi observatorul răvăşite, în ea se instalase Sovietul sătesc, echipamentul 
ştiinţifi c fuseseră demontat şi, se spune, dus la Observatorul Astronomic din Kiev. 
În toamna lui 1944, când sovieticii au început vânătoarea basarabenilor stabiliţi 
în România, Nicolae Donici părăseşte România şi, prin Polonia şi Germania, 
ajunge în Franţa. Spre sfârşitul vieţii a lucrat la Observatorul din Nisa. 

 Altarul bisericii „Sfântul Arhanghel Mihail”
 din Dubăsarii Vechi, cu simbolul Soarelui,

 în preajma căruia cânta astrofizicianul Nicolae Donici,
foto Mugur Ioan Grigoriţă
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Vechiul neam Donici – neam de înţelepţi, neam de poeţi

În lucrările savantului [19] am descoperit mai multe fragmente poetice. 
Protuberanţele observate de Nicolae Donici au forma: de „arborete”, de „pira-
midă”, „unei limbi de foc”, „valurilor de fum ale unui incendiu”. Paginile scrise cu 
măiestrie artistică trădează într-un fel obârşia sa din neamul donicesc, „cuib de 
înţelepciune” al poporului nostru. Geniul Eminescu nu spun nimic la întâmplare. 
Neamul Donici este o „veche familie boierească, cu conştiinţa naţională trează, 
care a slujit cu credinţă neamul” (Bezviconi [38]), sunt „rari bărbaţi”, „statornici” 
(Negruzzi [39]), cu tradiţii mari cărturăreşti, fi ecare din ei aducându-şi obolul pro-
priu la arborul secular al culturii româneşti (şi chiar la cel al culturii europene). 
Astrofi zicianul îşi cunoştea bine istoria neamului său, la el apelau cei care scriau 
despre spiţa Donici (de exemplu, antropologul Moroşan [40]). Din lipsa de spaţiu 
vom aminti aici doar de doi, în scrierile cărora se refl ectă bine neimitabila frumu-
seţe a limbii române. Este vorba de Alexandru Donici (1806 - 1865), fabulistul, 
„vrednic … de toată lauda şi pomenirea” (Negruzzi), „o mărturie de biruinţă a spi-
ritului românesc” (Boga [41]), care împreună cu Negruzzi l-au adus acasă (bine 
tradus) pe primul poet rus Antioh Cantemir (1708 – 1744). Fabulistul era frate 
cu bunicul astrofi zicianului, Andrei (Andronache) Donici (1811 – 1897). Al doilea 
nume este cel al pravilistului Andronache Donici (1760 - 1829), de la Micleşti, 
frate de acum cu străbunicul astrofi zicianului, marele clucer Dimitrie Donici (1773 
– 1819). 

În scrierile sale legiuitorul pornea de la „învăţătura instituţiilor” câştigată „în 
vârsta tinereţilor”, adăugând la aceasta „obiceiurile aprobăluite ale pământului 
Moldavii”. Scria atât de îngrijit (am rămas vrăjiţi văzându-i scrisul în documentele 
de arhivă) şi într-o limbă română neaoşă, curată: „în puţine cuvinte mult cuprinză-
toare”, scria „ca să fi e spre înţelegerea şi ştiinţa tuturor”, „spre afl area adevărului 
şi a lămuritei a fi inţei lucrului”, căci vedea în cititorii săi „doritorii binelui”, pe care 
îi „povăţuieşte spre a face alegerea dreptăţii din strâmbătate”, le „porunceşte a 
face binele”, îi „opreşte a face răul”, punând accentul pe comportamentul etic al 
omului: „nu poate fi  mai iscusit judecătoriu decât mustrarea cugetului omenesc”. 
„Întru a neamului rânduială”, dorea „înţelegerea fi ecărui om” că trebuie să trăias-
că pentru „a ţării trebuinţă şi folos”, aducea „laudă patriei, şi povestirea de laudă 
celor veniţi după noi”. Ostenelile sale le-a jertfi t „pentru datoria cea către Patrie, 
şi dragostea cea către ai mei patrioţi”, semnând prefaţa la cartea sa „Adunare 
cuprinzătoare în scurt de pravilele cărţilor împărăteşti”, apărută la Iaşi în 1814 
[42]: „Sârguitorul pentru Patrie, Andronache Donici”. Această carte, dat fi ind va-
lorii sale, se retipărea şi după o sută de ani de la apariţia ei. 
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Ar fi  un păcat să nu pomenim aici pe încă doi reprezentanţi ai neamului 
Donici, Matei Donici (1847 - 1921), general de armată şi poet, care a făcut drum 
până la Iaşi ca să se întâlnească cu regele Ferdinand şi să-i vorbească despre 
necesitatea Unirii Basarabiei cu Ţara şi pe poeta Elena Donici, care a apărat 
cauza Basarabiei la Conferinţa de pace de la Paris în 1919 – 1920, savantul fi ind 
într-un gând cu ei. Slavă Neamului Donici, sârguitorii pentru Patrie.

Poetica cercetării

Faptul că Nicolae Donici a moştenit harul strămoşilor îl vom argumenta în 
cele ce urmează printr-un fragment din lucrarea astrofi zicianului: „Încercări de 
studiere a cromosferei în afara eclipselor de soare cu un spectrograf cu des-
chidere circulară la Evian-les-Bains (Haute-Savoie) şi la observatorul Janssen 
din vârful muntelui Mont Blanc” [43], în traducere din franceză de Mugur Ioan 
Grigoriţă. Donici a experimentat spectroheliograful cu fentă circulară, gândit de 
sine, în laboratoarele Universităţii din Odesa, dar a dorit să-l experimenteze şi în 
condiţii în care infl uenţa atmosferei e redusă la minim. 

În acest scop i-a scris o scrisoare lui Jules Janssen (avem ştire că această 
scrisoare se păstrează în arhiva astronomului francez [44]), în care i-a solici-
tat sprijinul. În felul acesta în 1903 
Donici a ajuns la Observatorul 
Janssen de la Evian-les-Bains 
(Haute-Savoie), situat pe cel mai 
înalt pisc al muntelui Mont Blanc, la 
altitudinea de 4810   m. A fost o în-
treprindere destul de îndrăzneaţă 
şi după cum veţi vedea riscantă, să 
urci acolo sus şi călare (pe catâr) şi 
pe jos, cu întreg echipamentul şti-
inţifi c, cu cort, provizii…şi să faci 
cercetări într-o atmosferă rarefi ată 
de oxigen, care provoacă rău de 
munte, aritmie, vome, pe un vânt 
puternic, gata în orice moment să 
te arunce jos de pe pisc, la ger nă-
prasnic, care coboară acolo până la 
– 43°C. Dar dorinţa de a cunoaşte 
a fost atât de mare, încât a învins 
toate greutăţile. 

 Echipamentul știinţific al astrofizicianului de
 la Dubăsarii Vechi, pregătit pentru efectuarea
 observaţiilor asupra eclipsei totale de soare din
 16-17 martie 1904, Pnom-Penh, Cambodgia,

 în imagine pare a fi astronomul german Baron
 E. von der Pahlen (probabil că cu acest aparataj
 a urcat astrofizicianul pe muntele Mont Blanc).

Foto: Nicolae Donici
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Urcând pe cel mai înalt pisc al muntelui, scrutând de deasupra lumii me-
terezele de argint ale piscurilor îndepărtate, zările albastre, meditând în nopţi 
stăpânite de ger aspru, întuneric dens şi lumină stelară clară, savantul şi-a învins 
slăbiciunea din sine, a dobândit putere de voinţă, şi-a deşteptat sentimentul su-
blimului şi nostalgia revenirii, a căpătat o conştiinţă nouă: că înaltul şi adâncul 
se învecinează, că numai această vecinătate poate să explice geneza lumii, că 
numai efortul propriu poate să-ţi asigure succesul în viaţă, că numai lupta cu gre-
utăţile vieţii dă sens existenţei omului. După ce a trudit câteva zile în „altarul de 
zăpadă”, a coborât de pe munte mai curat, mai bun, mai omenos. Săpând scări 
în Mont Blanc, Donici de fapt a săpat scări în Granitul Necunoscutului. Urcând 
pe Piscul muntelui, el de fapt s-a urcat pe Piscul Cunoştinţelor şi ne-a luat şi pe 
noi cu dânsul. Apropiindu-se acolo de stele, ne-a apropiat şi pe noi de ele. Ce 
vremuri înalte există în istoria noastră. 

Impresionat de cele văzute, Nicolae Donici uită pe un moment că e astrofi -
zician, devine poet, evadează în frumuseţe, lăsându-ne mărturii de o rară splen-
doare artistică despre ascensiunea pe Mont Blanc, despre priveliştile ce se des-
chid privitorului odată cu ascensiunea pe munte, despre răsăriturile de soare şi 
jocurile fermecătoare de lumini ce se văd „de deasupra lumii”, descrieri compa-
rabile doar cu cele despre aurora polară ale lui Constantin Stere (1865 – 1936) 
din cartea „În preajma revoluţiei” [45], observată de scriitor în apropiere de Polul 
Nord, în timpul surghiunului în Siberia. 

Nicolae Donici. Fragment din lucrarea „Încercări de studiere a cromosfe-
rei în afara eclipselor de soare cu un spectrograf cu deschidere circulară la 
Evian-les-Bains (Haute-Savoie) si la observatorul Janssen din vârful mun-
telui Mont Blanc” [43], traducere din franceză de Mugur Ioan Grigoriţă.

Planul de cercetări și alegerea staţiunilor de observare

Îmi propusesem să diminuez intensitatea spectrului luminii difuze a cerului 
folosind cea mai mare dispersie de care dispuneam şi stabilind staţia de obser-
vare pe un munte înalt. Pentru a putea constata dacă diminuarea intensităţii 
spectrului cerului este satisfăcătoare, am hotărât să fac observaţii numai asupra 
liniilor cele mai slabe ale spectrului cromosferei.

În ceea ce priveşte mijloacele de excludere a vibraţiilor de pe imagini, savan-
ţii cu care am discutat subiectul dat nu aveau opinii identice. Totuşi, ei considerau 
că aceste vibraţii se datorează straturilor de joasă amplitudine ale atmosferei 
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terestre, dar că înălţimea stratului deranjant ar putea de-
pinde de o mulţime de factori locali. În acelaşi timp, unii 
dintre ei, printre care dl Janssen şi dl Bélopolski, erau de 
părere, că vârfurile munţilor înalţi se afl a în afara acelui 
strat, indiferent, este vorba de regiunile temperate sau de 
cele toride ale globului. 

Prin urmare, opinau aceşti savanţi, pot fi  obţinute 
imagini absolut clare ale aştrilor pe vârfurile înalte ale 
munţilor Europei, Asiei şi Africii. Alţi savanţi, din contra, 
considerau că numai munţii înalţi din ţările călduroase 
se înalţă deasupra stratului deranjant al atmosferei te-
restre. Astfel că orice tentativă de a efectua observaţii în 
Europa, ei o considerau fără sorţi de izbândă şi mă sfătu-
iau să-mi instalez staţia de observare pe unul din înaltele 
platouri algeriene. Pentru mine, această ultimă opinie era 
discutabilă, deoarece se baza pe un singur fapt, printre 
altele destul de vag, şi anume, că cele mai bune imagini 
ale corpurilor cereşti sunt în general observabile numai 
în ţările calde. Din această cauză am decis să încerc că-
utările în Europa.

După multiplele ascensiuni cu misiuni ştiinţifi ce pe 
vârful muntelui Mont Blanc, organizate cu multă energie 

şi în cunoştinţă de cauză de către dl Janssen, dar mai ales după construirea 
observatorului de pe vârful muntelui Mont Blanc, acesta din urmă a devenit o 
staţie de observare de o importanţă capitală, fapt pentru care l-am şi ales pentru 
investigaţiile mele.

Pentru a evalua aproximativ cu cât se diminuează intensitatea spectrului ce-
rului din apropierea soarelui, la fel şi vibraţiile imaginii astrului pe vârful muntelui 
Mont Blanc, am hotărât să studiez pentru început capacităţile instrumentului meu 
la o altitudine mai joasă. Dat fi ind faptul că condiţiile meteorologice de observare 
la Pulkovo sunt, fără îndoială, cu mult mai rele decât cele de la Haute-Savoie, am 
decis să profi t de ocazia şederii mele în această ţară pentru a face acest lucru. 
Mi-am stabilit staţia de observare la Evian-les-Bains, oraş situat la o altitudine de 
400 de metri, cu intenţia de a studia liniile cromosferice Hα, D3 şi Hβ. 

Ședere în Savoie. Ședere la Evian-les-Bains 

Am ajuns în acest oraş la mijlocul lunii iulie. După ce am dat o raită hotelurilor 
şi vilelor pe care le puteam închiria, am ales hotelul „Splendid”, unde directo-
rul, dl. Defferrière, mi-a propus cu amabilitate să-mi instalez instrumentele într-o 

 Jules Janssen
(1824 – 1907),

  părintele astrofizicii,
 descoperitorul elementului

 chimic heliu pe Soare,
 ctitorul Observatorului
 de pe Mont Blanc situat

 la altitudinea  de 4810 m,
 savantul adorat de

 Nicolae Donici, portret
de Jean-Jacques Henner
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mică grădină din apropiere, care nu era vizitată de călători. În afara de acest 
mare avantaj, grădina mai avea pentru mine încă unul: avea un chioşc pus la 
dispoziţia mea. Această construcţie mică îmi servea drept debara pentru cutiile 
aparatelor mele. În timpul nopţii, dădeam acolo la adăpost luneta şi spectrosco-
pul, lăsând afara doar montura ecuatorială, pe care o acopeream cu o pânză.

Datorită condiţiilor meteorologice relativ bune, pe parcursul unei luni am re-
uşit să realizez întregul plan de investigaţii pe care mi-l făcusem, şi cam pe la 
15 august am plecat la Chamonix.

Ședere în Savoie. Ședere la Chamonix și construirea cortului 

De îndată ce am ajuns la Chamonix, am 
mers să-l văd pe dl Janssen, care se afl a acolo 
deja de câteva zile. El m-a informat că a pri-
mit o scrisoare de la preşedintele Academiei 
Imperiale de Ştiinţe din St. Petersburg, în care 
Măria Sa îl încredinţa că va face tot ce-i stă în 
putere ca să asigure succesul investigaţiilor 
mele pe vârful muntelui Mont Blanc, după care 
dl Janssen a adăugat că se pune totalmente la 
dispoziţia mea pentru a mă ajuta în eforturile 
mele cu expediţia pe munte. De asemenea, am 
avut parte de sfaturile sale preţioase, îmi stă în 
datorie să mulţumesc aici ilustrului savant.

Mai întâi de toate, trebuia de găsit un mijloc practic de a pune aparatajul 
meu în afara pericolului vântului, după ce îl voi instala pe vârful muntelui Mont 
Blanc. În timpul când instrumentul este îndreptat spre soare, la amiază, înălţimea 
lui este de 3 metri, un cort care l-ar acoperi ar rezista cu greu vântului de acolo 
şi, în opinia dlui Janssen, probabilitatea unui accident ar fi  foarte mare. Această 
problemă prezenta difi cultăţi serioase, dar dl Janssen a găsit repede o soluţie, 
pe cât de ingenioasă pe atât de simplă. M-a sfătuit să dau ordin însoţitorilor mei 
să sape în zăpadă o groapă circulara, de doi metri în diametru şi un metru în 
adâncime, şi să instalez în ea montura ecuatorială a instrumentului. Cortul de 
acum urma să aibă numai doi metri în înălţime şi doi pe trei metri la bază. Un ase-
menea cort, prins bine cu funii, putea să reziste deja şi unui vânt foarte puternic. 
Am urmat sfaturile pe care dl Janssen a binevoit să mi le dea la acest subiect, iar 
rezultatele obţinute de mine confi rmă felul său subtil de a vedea lucrurile.

Pe 29 august, la Chamonix au ajuns şi contele de la Baume Pluvinel cu asis-
tentul său dl. Senouque. Şi aceşti domni intenţionau să urce pe Mont Blanc tot cu 
scop ştiinţifi c: ei si-au propus să instaleze la observatorul de pe vârful muntelui 

 Imaginea coroanei solare fotografiată
 de Nicolae Donici în timpul eclipsei de
 Soare din 28 mai 1900 în localitatea

Elche, Spania [46]
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un aparat meteorologic capabil să înregistreze temperatura aerului şi presiunea 
atmosferică timp de 10 luni. Am decis să urcăm pe munte împreună. În afară de 
marea plăcere pe care am avut-o în timpul urcării în campania acestor doi astro-
nomi minunaţi, pe vârful muntelui am mai avut norocul să examinez împreună 
cu ei, observatori iscusiţi, spectrul astrului nostru. În dimineaţa zilei următoare, 
dl Janssen ne-a recomandat ghizi şi cărători de poveri (şerpaşi-n.t.). Apoi ne-am 
pus pe cântărirea şi distribuirea poverilor. Către seară aproape totul era pregătit, 
rămânea doar de făcut câteva cumpărături.

Urcarea pe Mont Blanc și șederea la Observatorul Janssen 

Pe 31 august, dimineaţa, ne-am pornit la drum; câţiva oameni cu catâri tre-
buiau să ne ducă pana la cabana de la Pierre-Pointue, situată la 1000 de metri 
mai sus de Chamonix. Am avut parte de un timp splendid, nici tu bătaie de vânt, 
nici tu nor. Cu cât urcam mai sus, cu atât aerul devenea tot mai limpede. Detaliile 
munţilor îndepărtaţi, care la începutul ascensiunii erau aproape invizibili din ca-
uza învelişului albăstriu care îi acoperea, 
apăreau din ce în ce mai clar. Aureola, 
care înconjura soarele, devenea din ce în 
ce mai slabă, iar diametrul ei tot mai mic 
şi mai mic.

În sfârşit, pe la amiază, am ajuns la 
cabana de la Pierre-Pointue (2050m), 
unde am luat prânzul. Am pornit din nou la 
drum la ora două. Începând cu acest mo-
ment a trebuit să lăsăm catârii şi să con-
tinuam urcarea pe jos. La o ora de mers, 
am ajuns la poalele gheţarului Bossons. 
Aici începe partea cea mai complicată a 
drumului, dar totodată şi cea mai frumoa-
să, o frumuseţe de nedescris: din toate 
părţile se ridicau pante de gheaţă, de o 
arhitectură fantastică, peste crestele al-
băstrii, de o profunzime enormă. Arunc o 
privire spre cer, aspectul său mă uimeşte 
şi în acelaşi timp mă sperie. La orizont se 
întinde un albastru clar, în care se zăresc 
plutind pe ici colo câte un nor roz, restul 
cerului însă este destul de sumbru. Am 

  „Scara la Cer”, scara metalică pe care urca
 Nicolae Donici în laboratorul său ca să nu

 deranjeze pe ai casei în timpul observaţiilor
 sale diurne și nocturne. Astăzi ea nu duce

 nicăieri, ca și istoria noastră.
Foto: Mugur Ioan Grigoriţă
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impresia că mă afl u în faţa neantului.
După ce am parcurs jumătate din gheţar am 

făcut un popas pentru a ne odihni puţin. Ce aspect 
straniu prezenta caravana noastră! Toţi cărătorii noş-
tri, în costume de alpinişti, stăteau întinşi pe gheaţă, 
iar alături de ei bagajul ciudat pe care ceva timp mai 
înainte ei îl duceau în spate.

Cu puţin înaintea apusului soarelui, am ajuns la 
Grands Mulets (Catârii Uriaşi – n.t.), o stâncă situată 
intre doi gheţari, la altitudinea de 3050m. Am mâncat şi am dormit în hotelul con-
struit de oraşul Chamonix.

Pe la ora două dimineaţa am pornit din nou la drum, luminându-ne calea 
cu lanternele. Noaptea e frumoasă, stelele sunt de o intensitate uimitoare. Trei 
ore mai târziu admirăm un răsărit de soare de o frumuseţe nemaivăzută. Astrul 
se ridică din ce în ce tot mai sus, dar cerul continuă să rămână sumbru; acest 
spaţiu obscur şi fără limită care se întinde în faţa mea readuce în memorie 
încă o dată imaginea neantului. Aureola luminoasă din jurul soarelui este roză. 
Diametrul ei este de doar trei sau patru ori mai mare decât cel al astrului. La 
4000 de metri înălţime rarefi erea aerului începe să se facă simţită într-o manieră 
foarte pronunţată: o oboseală mare mă copleşeşte, doar datorită unor eforturi 
extreme am reuşit în sfârşit, pe la amiază, să ajung pe vârful muntelui.

Ajungând la observatorul Janssen, mi s-a făcut foarte rău, mă sufocam, ini-
ma bătea neregulat, vomitam. Dl de la Baume şi dl Rotch, un învăţat meteorolog 
american, care au ajuns pe vârf cu puţin timp înaintea mea, de asemenea, au în-
ceput să simtă primele simptome ale răului de munte şi au decis să coboare ime-
diat. Dl Senouque, care se simţea relativ mai bine, instalează meteorograful dlui 
de la Baume. Cât mă priveşte pe mine, sunt hotărât să rămân pe vârf . Cărătorii 
mei încă nu au ajuns. Mă culc, aşteptându-i, dar oboseala îi atât de mare încât 
este imposibil să adorm. Puţin înainte de apusul soarelui, ghidul meu şef, Paul 
Cachat, mă anunţă de sosirea ultimului meu cărător. Era imposibil să fac în acea 
zi careva observaţii, totuşi, ceva am făcut, am instalat cortul.

Continui să simt răul de munte, orice tentativă de a mânca ceva eşuează. La 
ora 11 seara sunt din nou copleşit de un atac al acestui rău de munte şi mă văd 
nevoit sa ies afară din observator. Luna, care se afl ă aproape de orizont, la vest, 
luminează încă destul de bine vârfurile argintii ale munţilor, cerul este presărat 
de o mulţime de stele de o strălucire fantastică. Văile sunt camufl ate de un voal 
subţire albăstriu, iar Chamonix se vede ca un roi de lumini sclipitoare.

Petrec foarte rău restul nopţii, somnul este întrerupt. Pe la ora 5, unul din că-
rătorii mei mă trezeşte ca să admir răsăritul soarelui. Cerul este la fel de limpede 
ca şi în ziua precedentă, dar vântul, care s-a pornit în toiul nopţii, devine din ce 
în ce mai puternic. La vest, proiectată pe orizont, se vede în gri umbra gigantică 

 Semnătura astrofizicianului
 Donici descoperită de autori

 în Registrul bisericii de la
Dubăsarii Vechi [22]
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a muntelui Mont Blanc. 
Mă simt relativ bine şi încep să 

lucrez. Oamenii mei sapă în zăpadă 
groapa în care trebuie să-mi insta-
lez instrumentele. Datorită devota-
mentului excepţional al personalului 
care mă deserveşte, totul este in-
stalat repede, la ora 10:30 încep să 
fac observaţiile.

Constat repede absenţa com-
pletă a vibraţiilor de la marginea 
soarelui, şi văd liniile spectrului cro-
mosferei, în toată splendoarea lor, 
pe fundalul foarte sumbru al spec-
trului cerului, nu pe un fundal sclipi-
tor, cum eram deprins să văd până acum. Dl Senouque, urmându-mi exemplul, 
face şi el observaţii şi confi rmă ceea ce am văzut eu, şi mă sfătui să extind 
programul observărilor, să caut în spectrul cromosferei noi linii strălucitoare. Din 
păcate, căutările nici nu au putut fi  începute, vântul puternic care a pornit răz-
bătea în cort şi făcea instrumentul să vibreze şi să-l umple de zăpadă. Repet de 
mai multe ori observaţiile în diferite regiuni ale spectrului, fi ecare nouă experienţă 
dădea o nouă fundamentare a soluţiei găsite a problemei.

Anunţ personalului care mă asista, că scopul penibilei noastre urcări este 
atins. Această ştire îi face pe toţi fericiţi, toţi se felicită, demontăm instrumentele 
şi le împachetăm. La amiază părăsim vârful muntelui. Dar dl Senouque, care nu 
terminase de instalat meteorograful, mai rămâne la observator, în pofi da răului 
de munte care nu-i dădea pace. După cum am afl at mai târziu, unul din cărătorii 
lui nu a putut suporta afl area îndelungată în atmosfera rarefi ată a acestor înălţimi 
şi a murit la coborâre.

După cinci ore de mers, ne-am întors la Grands Mulets. Îl anunţ pe dl de la 
Baume, care mă aştepta acolo, despre rezultatele observaţiilor pe care le făcu-
sem. În ziua următoare, dl de la Baume şi cu mine ne-am întors la Chamonix.

 Observatorul Jules Janssen, situat la latitudinea
 de 4810 m, unde în 1903 Nicolae Donici a studiat

 spectrul Soarelui în condiţiile unei atmosfere
rarefiate și a unui cer senin, foto Wikipedia
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Concluzii

Nobilul basarabean Nicolae Donici a fost un pionier al astrofi zicii moderne, a 
efectuat cercetări care se afl au la avanposturile științei despre Lume. De tânăr dă-
dea dovadă de o curiozitate nemaipomenită şi de o sete nepotolită de a cunoaşte. 
Pe lângă astronomie, iubea mult fi zica şi matematica. Se evidenţia prin inteligen-
ţă, înţelepciune, intuiţie, gândire liberă, fantezistă, generatoare de idei noi. Onest, 
responsabil, perseverent în aşi atinge scopul, cu simţ critic, totdeauna muncea 
cu pasiune. Avea o viziune de ansamblu despre Lume, simţul problemelor funda-
mentale, era stăpânit de dorinţa de a pătrunde în esenţa lucrurilor. În activitatea 
sa se orienta după Piscuri, ale ştiinţei şi inteligenţii. Rezultatele investigaţiilor sale 
– ce se refereau la fi zica proceselor ce au loc pe Soare, planete, comete, stele, la 
natura luminii zodiacale … - le publica în cele mai prestigioase reviste din lume, 
fapt ce a făcut ca ele să fi e puse la timp în zidul edifi ciului astrofi zicii moderne. 
Experimentator iscusit, permanent îşi perfecţiona instrumentele şi metodele de 
cercetare, acestea fi ind apreciate şi luate la înarmare de alţi cercetători, trăgea 
concluzii numai în baza unui material experimental bogat şi a unor teorii moderne.

Nicolae Donici a construit o adevărată citadelă a ştiinţei la Nistru, care să ne 
apere de ignoranţă, incultură, uitare de istorie şi de sine. Prin fondarea în 1908 a 
Observatorului Astrofi zic de la Dubăsarii Vechi, înzestrat cu cel mai modern apara-
taj ştiinţifi c de pe atunci şi acreditat internaţional, de asemenea, prin lucrările sale 
ştiinţifi ce valoroase, savantul a dovedit că suntem europeni, suntem popor cugetă-
tor, capabil să străbată prin milenii. Construind Observatorul din mijloace proprii, a 
demonstrat că sectorul privat poate contribui esențial la dezvoltarea științei.

Astrofi zicianul Donici a înţeles la timp că o ştiinţă este vivace numai în cazul 
în care savanţii fac schimb de idei, sunt mobili. Din tinereţe, de la 27 de ani, până 
la adânci bătrâneţe, la 82 de ani, a participat la cele mai importante foruri ştiin-
ţifi ce mondiale. Era un savant cu vizibilitate mare în lumea ştiinţei, fi ind ales pe 
parcursul întregii sale vieţi în cele mai prestigioase comisii de specialitate, care 
trasau direcţiile prioritare de dezvoltare ale astrofi zicii moderne. A prezentat mulţi 
ani Rusia, apoi România, în știința mondială, promovând aceste ţări pe cele mai 
înalte culmi ale cunoaşterii. 

Astrofi zicianul Nicolae Donici a fost omul de ştiinţă dublat cu omul de cultură, 
în afară de limba română, cunoştea limbile rusă, franceză, engleză şi germană, 
istoria ţării, îi plăcea muzica, mereu cânta arii din opere, îi plăceau sărbătorile re-
ligioase, în mod deosebit cea a Paştelui, la care totdeauna se străduia să fi e aca-
să. În săptămâna Paştelui de joi până duminică se afl a la biserică, asculta slujbe-
le şi cânta împreună cu coriştii bisericii. În viaţa cotidiană, se evidenţia prin sim-
plitate, modestie şi inteligenţă. Având staţie meteorologică, informa cu regularita-
te ţăranii despre cum va fi  timpul, când să cosească fânul, când să lase grâul în 
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brazde sau să-l strângă în snopi şi să-l clădească în picioare, să pună vraf, să 
păzească roadele de brume. În timpul sărbătorilor religioase le organiza tinerilor 
din sat distracţii: dansuri şi scrânciob. În malul abrupt al Nistrului a zidit scări ca 
oamenii să poată coborî la râu, la apa dătătoare de viaţă.

Nicolae Donici a fost savantul care a înţeles de timpuriu, că fără o ştiinţă 
avansată nu poate exista un învăţământ prosper, că şcoala trebuie să urmeze 
ştiinţa în toate privințele la distanţă mică. Averea sa a pus-o în slujba ştiinţei, nu 
a distracţiilor sterile. Permanent s-a exprimat și a contribuit pentru unifi carea 
eforturilor savanților din lumea întreagă, pentru valorifi carea părţii sinergetice a 
muncii lor. A văzut în comunitatea științifi că o forță capabilă să contribuie şi la 
distensionarea relațiilor dintre țări. 

Nicolae Donici poate servi şi azi de model al omului de ştiinţă şi de cultură. 

Soluții 

Pentru înveşnicirea memoriei savantului şi pentru valorifi care efi cientă a pa-
trimoniului ştiinţifi c şi cultural al republicii este necesar:

 a) de a stimula instituţiile de cercetare din Republica Moldova de a efectua 
cercetări istorice privind dezvoltarea ramurilor corespunzătoare ale ştiinţelor și 

 Astrofizicianul Nicolae Donici  împreună cu cei apropiaţi în faţa conacului de
 la Dubăsarii Vechi, fotografie făcută probabil pe data de 14 septembrie 1939,

 când savantul a împlinit 65 de ani,  fotografie din arhiva inginerului Gheorghe
 Teodoreanu, nepotul preotului bisericii „Sf. Arhanghel Mihail” Gheorghe Harega,

foto reprodusă de  Cătălin Mosoia [47]
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includerea acestora în circuitul național şi internaţional de valori culturale, de a 
moderniza arhivele Republicii Moldova (digitaliza, înlesni accesului cercetătorilor 
la documente…);

b) de depus în bibliotecile academiilor de ştiinţă de la Bucureşti şi Chişinău 
copiile tuturor lucrărilor lui Nicolae Donici, de tipărit în tiraj mic şi de depus în 
bibliotecile centrale ale Republicii Moldova și ale României amintirile despre sa-
vant ale astronomului Andrei Baikov, ale compozitorului Constantin Romanov, 
alte documente de interes general, ca la ele să aibă acces toţi doritorii;

c) de restabilit bustul astrofi zicianului din faţa conacului de la Dubăsarii 
Vechi, de atribuit prin decret prezidenţial numele Nicolae Donici unui observator 
astrofi zic care funcţionează efi cient;

d) de sporit eforturile pentru scientifi carea societăţii, un rol important atribuind tu-
rismului științifi c: de găsit o fotografi e sau o schiţă a conacului Donici de la Dubăsarii 
Vechi în baza căreia de reconstruit edifi ciul şi de restabilit în parte Observatorul 
Astrofi zic, de organizat acolo un muzeu „Astrofi zicianul Nicolae Donici” şi o tabără 
de cunoaştere a fenomenelor astronomice şi fi zice şi de recreaţie pentru elevi, de 
dat unor străzi din preajma conacului numele astronomilor francezi Flammarion şi 
Janssen, adoraţi de savantul basarabean, şi ale subiectelor de cercetare ale as-
trofi zicianului: str. Soarelui, str. Eclipselor, str. Mercur, str. Saturn, str. Bolidului, str. 
Meteorilor, str. Luminii zodiacale, str. Crepusculului, str. Mont Blanc…

Mulțumiri

Autorii sunt recunoscători: doamnei doctor profesor Magda Stavinschi, cer-
cetător al Institutului Astronomic al Academiei Române, ex-director, omul care a 
pus cel mai mult în valoare viaţa şi opera astrofi zicianului Nicolae Donici, pentru 
îndemnul de a investiga viaţa şi opera savantului; domnului Ion Novac, pentru 
dragostea care o poartă consăteanului său, rezultată cu înălţarea unui bust în 
memoria savantului în faţa conacului, ghidul de nădejde care ne-a purtat pe lo-
curile doniciene din preajma satului Dubăsarii Vechi; domnului Iurie Colesnic, 
cercetătorul arhivelor moldoveneşti, care a trezit în noi gustul de istorie; preotului 
Teodor Pelin de la biserica „Sf. Arhanghel Mihail”, omul care sfi nţeşte locul, care 
a adus în ordine cavoul familiei Donici şi mereu ţine aprinsă candela memoriei 
savantului. 
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