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Cum aam aaflat dde NNicolae DDonici

Trebuie sã recunoaºtem, a trãi în Basarabia nu

e un lucru uºor, rãdãcinile dor. Rãmâne o datorie a

noastrã, a basarabenilor, de a ne cunoaºte înainte-

mergãtorii. Despre Dubãsarii Vechi am aflat (I.H.)

în copilãrie de la pãrinþi, fraþii ºi surorile mai mari.

În timpul rãzboiului multe familii din Dubãsarii Vechi

au fost evacuate din calea frontului la Bãcioi, satul

meu. Una dintre aceste familii ºi-a gãsit adãpost în

casa pãrinþilor. Din povestirile pãrinþilor, fraþilor ºi

surorilor mi-au rãmas în memorie prenumele membri-

lor acelei familii, ale pãrinþilor, Dochiþa ºi Chirilã, ale

fiicelor, Marusea ºi Anica, precum ºi numele unui

bãiat, gãzduit la unul dintre vecinii noºtri, Mihai.

Acesta din urmã, împreunã cu alþi consãteni ai lui,

au plecat într-o zi la baºtinã sã vadã dacã nu cumva

casele le-au fost distruse. De bucurie cã acestea

erau întregi, s-au întors cu raci prinºi în Nistru.

Datoritã Nistrului ºi a racilor, pe care nu-i mai

vãzusem pânã atunci, în memorie mi-a rãmas

denumirea satului acela. 

În 1961, la nici 16 ani, am devenit student la

Facultatea de Fizicã ºi Matematicã a Universitãþii din

Chiºinãu. Ca profesor de fizicã am avut norocul sã-l

am pe Vsevolod D. Platon (1928–1971), nãscut în

Bulboaca (centru raional, pe unde mã purtaserã grijile

ca locuitor al Bãcioiului), localitate cu staþie de cale

feratã, de unde, voi afla mai târziu, astrofizicianul

Nicolae Donici pornea cel mai frecvent cu trenul spre

Chiºinãu ºi în lungile sale misiuni ºtiinþifice în cele

mai îndepãrtate colþuri ale lumii. Profesorul Platon

era un om de rarã omenie. Mai târziu am aflat cã la

11 ani a fost deportat împreunã cu pãrinþii în Siberia;

18 ani a trãit cu „legitimaþie de lup” ºi s-a întors din

surghiun în 1958. Avea cunoºtinþe bogate în dome-

niul fizicii, astronomiei, þinea lecþii la Planetariul din

Chiºinãu, citea mult, era dublat cu omul de culturã,

lucruri care m-au marcat. De la dânsul am prins

gustul pentru fizicã ºi astronomie, de lecturã.

Biblioteca Republicanã, unde mã pregãteam,

lucra pânã la ora 21.00, inclusiv sâmbãta

ºi duminica, avea un fond de literaturã bogat,

lucru care fãcea sã mã cufund în lecturã pânã

la uitare. 

D
upã ttrei aani ººi jjumãtate de studii la Chiºinãu,

am avut norocul sã fiu trimis sã-mi continui

studiile ºi sã mã specializez în domeniul

fizicii nucleare la filiala de la Dubna a vestitei

Universitãþi „M.V. Lomonosov” de la Moscova.

În centrul nuclear de la Dubna, deºi eram student,

avem locul meu de lucru, biblioteca la fel lucra pânã

la ora 21.00, la o mare parte din literaturã aveam

acces liber. Acolo l-am avut profesor pe fizicianul

V.S. Baraºenkov (1929-2004), care se interesa ºi

de probleme de filosofie. De la dumnealui am aflat

cum s-a întâlnit în SUA cu astrofizicianul american

de origine rusã George Gamow (1904-1968),

cã bunicul acestuia

a fost comandant al

garnizoanei militare

din Chiºinãu. Tot

la Dubna m-am

împrietenit cu

cercetãtorul Mircea

Sabãu (1934-2009)

de la Bucureºti, care

tradusese în românã

o carte a lui Gamow,

Biografia fizicii,

sporindu-mi prin

aceasta ºi mai mult

interesul faþã

de astrofizicã.

D
upã aabsolvirea uuniversitãþii, în ianuarie

1967, m-am întors la Chiºinãu ºi m-am

angajat la Institutul de Fizicã Aplicatã.

ªi aici petreceam mult timp în bibliotecã. Consultând

fiºierele bibliotecii, am dat peste un set de lucrãri

din domeniul astronomiei semnate de un autor

necunoscut mie, Nicolae Donici. Denumirea unei

lucrãri suna cu totul neobiºnuit: „Observatorul de

astronomie fizicã din parcul de la Dubãsarii Vechi

(Basarabia)”. Curiozitatea m-a fãcut sã comand toate

lucrãrile, dar, din pãcate, ele nu erau pe raft, erau

împrumutate. Am reþinut numele cititorului, pe care

nu-l cunoºteam, ºi aºteptam ca acesta sã înapoieze

lucrãrile. Am aºteptat mult ºi bine, dar n-a fost sã

fie. Apoi, din bibliotecã au dispãrut ºi fiºele. Mult

mai târziu mi-am dat seama cã acesta era o „cârtiþã”

care urmãrea ca prin biblioteci sã nu existe materiale

antisovietice sau scrise de „duºmani ai poporului”,

gen George Gamow. Atunci am încercat sã obþin

copiile acelor lucrãri prin intermediul schimbului

interbibliotecar. Am reuºit sã obþin doar microfilmul

unui mic articol publicat de Nicolae Donici în Buletinul

Academiei Imperiale de ªtiinþã din Sankt Petersburg

de la Biblioteca Academicã din Leningrad.

Treceau anii, dar nu puteam afla nimic, nici despre

astronom, nici despre lucrãrile lui. La începutul anilor

‘70 a apãrut în Enciclopedia Sovieticã Moldove-

neascã un articol de câteva rânduri semnat de I.

Suhov, din care am aflat cã astronomul s-a nãscut

în 1880 (greºit) ºi a murit în 1960 (corect). Nimeni

dintre cunoscuþii mei nu ºtia de autorul articolului.

Mã gândeam în sinea mea cã unii dintre lucrãtorii

mai în vârstã ai redacþiei enciclopediei ºtiu ceva

despre astrofizician, dar se tem sã vorbeascã.

Tot ce þinea de trecutul nostru era supravegheat

de securitate, cititorul nu avea acces la literatura

publicatã pânã la 1940. S-au scurs anii, a început

restructurarea, griji o sumedenie, nevoi ºi mai

multe. Cu toate acestea, am avut parte ºi de noroc,

a fost declaratã independenþa Republicii Moldova.

În toamna lui 1991 însoþesc un grup de tineri

moldoveni care plecau la învãþãturã în România.

Auzind cã plec la Bucureºti, matematicianul

Gheorghe Bostan (1944–2003) mã roagã sã trec

pe la un unchi al sãu, Vladimir Holban (1917–1994),

feciorul membrului Sfatului Þãrii ªtefan Holban

(1886–1961). Cunoscând nostalgia dupã baºtinã

a basarabenilor retraºi dupã 28 iunie 1940 în Þarã,

am fãcut tot posibilul sã trec pe la Vladimir Holban.

O noapte întreagã am stat de vorbã. Printre altele,

dumnealui mi-a povestit cã pe când era elev la

Liceul „Alexandru Donici” din Chiºinãu a plecat

împreunã cu un coleg cu bicicletele la Dubãsarii

Vechi, ca sã priveascã cerul prin telescop. În prag

le-a ieºit un valet cu o tipsie ºi aºtepta scrisoarea

de recomandare, pe care ei n-o aveau. În cele din

urmã, a ieºit astronomul Nicolae Donici ºi, aflând

ce doresc copiii, le-a arãtat bucuros Observatorul

ºi le-a dat posibilitatea sã priveascã prin telescop

petele de pe Soare. 

A
nii ffug, nnimic nnou nnu ppot aafla despre

astronom, nu puteam da mãcar de o

fotografie a lui. În URSS, Republica Moldova

ºi România numele lui era tabu, puþini îndrãzneau

sã vorbeascã de astrofizician ºi, chiar dacã o fãceau,

spuneau puþin ºi pe un ton minor. Odatã, pe când

mã întorceam cu trenul de la Bucureºti, m-am nimerit

într-un vagon cu un tânãr din Dubãsarii Vechi. Aflând

acest lucru, l-am întrebat dacã ºtie cã acolo a trãit

ºi a activat un astronom pe nume Nicolae Donici.

La care acesta mi-a rãspuns cã ºtie ºi cã acolo se

aflã mormântul astronomului. ªi atât. Mi-a venit atunci

ideea sã vizitez satul de pe Nistru, posibilitãþi însã

nu aveam, eram în perioada prozaicei „tranziþii”

spre economia de piaþã, când nu primeam salariul

cu lunile. Tot prin acea perioadã, graþie primarului

Chiºinãului, Nicolae Costin (1936-1995), au fost

redenumite multe strãzi, iar în cartierul Petricani

a apãrut strada Nicolae Donici, memoria colectivã

pãstrând vie amintirea astronomului.

În primãvara lui 2014, doamna profesor Magda

Stavinschi, cercetãtor ºi ex-director al Institutului

Astronomic al Academiei Române, mã îndeamnã

sã particip cu o contribuþie la Simpozionul Interna-

þional „Astronomul Nicolae Donici – 140 de ani de la

naºtere”, pe care îl organiza în toamnã la Bucureºti.

Ce sã-i rãspund? Dupã cum am spus, nu cunoºteam

nici cum arãta savantul la înfãþiºare, când ºi unde

a murit ºi multe alte lucruri. M-am gândit, mare

e Dumnezeu, poate pânã la eveniment izbutesc

sã aflu câte ceva, planificându-mi sã rãscolesc

prin arhive, sã caut pe Internet informaþii despre

învãþat ºi lucrãrile lui, sã moºesc informaþii din

memoria colectivã. Între timp, nepotul, Mugur

Ioan Grigoriþã, ajunsese în clasa a 10-a. Este bine

ºcolit, prin ºcoli din Moldova, Germania ºi Belgia,

cunoaºte la perfecþie germana, engleza ºi franceza,

de ce sã nu-l atrag ºi pe el în lucru.

Astrofizicianul NNicolae DDonici,

ctitorul uunei ccitadele ººtiinþifice lla NNistru ((I)
Ion HHOLBAN, MMugurr IIoan GGRIGORIÞÃ

Înãlþarea ggeniului 

unui ppopor

Viaþa uunui ppopor sse ccarac-

terizeazã pprin ddezvoltarea ssa

materialã, ddar mmai aales pprin

înãlþarea ggeniului ssãu. ÎÎmplinirea

unui ppopor ee llegatã dde ffapta llui

creatoare, ccare-ii ssporeºte pputerea

asupra fforþelor nnaturii, ccare-ll

plaseazã ddincolo dde llumea

ruti/narã, ddã vvieþii uun ssens mmai

profund. VValoarea cculturii uunui

popor eeste ddeterminatã dde

cantitatea dde ººtiinþã rretopitã îîn pprocesul dde fformare aa aacesteia, llucru lla ccare

îºi aaduc oobolul ccei mmai ccreativi ooameni aai ssocietãþii. FFiecare ppopor aare

personalitãþile ssale ccreative iinconfundabile. 

Una ddintre ppersonalitãþile iilustre aale ººtiinþei rromâneºti eeste aastrofizicianul

Nicolae DDonici, oom ccreativ ccu ssolide ttemeiuri ccãrturãreºti ººi eetice. EEl sse nnumãrã

printre mmarii aastrofizicieni aai ssecolului XXX. SSavantul aa ccontribuit mmult ººi lla

unificarea eeforturilor ssavanþilor ddin llumea îîntreagã ppentru ssoluþionarea

problemelor aastrofizice, vvãzând ttotodatã îîn ccomunitatea ººtiinþificã ººi oo fforþã

de ddetensionare aa rrelaþiilor ddintre þþãri. FFigurã ddistinctã aa ººtiinþei, NNicolae

Donici aa ffost pperceput lla ttimp dde ººtiinþa mmondialã, rrezultatele mmuncii ssale,

graþie ffaptului ccã aau ffost ppublicate îîn ccele mmai pprestigioase rreviste ººtiinþifice aale

timpului, aau ffost iincluse îîn ccircuitul iinternaþional dde vvalori ººtiinþifice ººi cculturale

(din ppãcate, nnu ººi îîn ccel nnaþional). 

Nicolae DDonici eeste uunul ddintre ssavanþii ccare ººi-aa ppus îîntreaga ssa aavere

în sslujba ººtiinþei, ddemonstrând pprin aaceasta ccã ssectorul pprivat ppoate ccontribui

esenþial lla ddezvoltarea ccunoaºterii. ÎÎn pperioada pprimului ppãtrar aal ssecolului XXX,

Observatorul ssãu AAstrofizic dde lla DDubãsarii VVechi, ffondat îîn 11908, aavea eechi-

pament ººtiinþific lla nnivelul ccelor mmai vvestite oobservatoare eeuropene, ccu aajutorul

cãruia eefectua ccercetãri ppe ppotriva uunor îîntregi iinstituþii aacademice: îîn ddomeniul

astronomiei dde ppoziþie, aastrofizicii ((fizicii ººi cchimiei ccorpurilor ccereºti) ººi mmeteo-

rologiei. OObservatorul eera aacreditat iinternaþional ººi iinclus îîn rregistrul oobser-

vatoarelor aastronomice aale llumii, oo aadevãratã ccitadelã aa ººtiinþei lla NNistru. PPrin

activitatea ssa ººtiinþificã vvaloroasã, NNicolae DDonici ddemonstra ccã ssuntem eeuropeni,

suntem ppopor ccreativ, ccapabil ssã sstrãbatã pprin mmilenii. PProgresist îîn ttoate, ssavantul

era cconºtient ccã ffãrã oo ººtiinþã aavansatã nnu ppoate eexista uun îînvãþãmânt pprosper, ººi

cã ººcoala ttrebuie ssã uurmeze ººtiinþa lla ddistanþã mmicã. ÎÎmpreunã ccu OOnisifor GGhibu

(1883-11972), ppreºedintele ffilialei ddin BBasarabia aa „„Astrei”, ppromovau iideea

deschiderii uunei uuniversitãþi lla CChiºinãu. 

Nicolae DDonici eeste uun eexemplu dde sslujire ccu oonestitate ººi ddevotament aa ccauzei

ºtiinþei, aa PPatriei. DDe aaceea, ppunerea îîn vvaloare aa

vieþii ººi aactivitãþii aacestei mmari ppersonalitãþi aa ººtiinþei

româneºti ººi mmondiale eeste oo ddatorie aa ooamenilor

de ººtiinþã ddin îîntreg aarealul dde cculturã rromânesc. 
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Î
n ddoi ss-aa ddovedit aa ffi mmult mmai uuºor. S-a depus
o muncã enormã: examinare de documente
de arhivã ºi memorii, studierea arhivelor digitale

ale universitãþilor europene pe unde a umblat savan-
tul, vizite de documentare în localitãþile legate de
numele savantului ºi de neamul donicesc, Chiºinãu,
Petricani, Dubãsarii Vechi, Bezen, Micleºti, Steþcani,
Camencea, Bucureºti, interviuri cu persoane care
au cunoscut oameni apropiaþi savantului, corespon-
denþã, în germanã ºi englezã, cu nepoata de soþie a
savantului, Maria (Mucha) Roemmich-Brunswig (are
peste 80 de ani, e stabilitã în Argentina), traducerea
din englezã a memoriilor ei despre savant: Unchiul
Nick (a se vedea cartea doamnei Magda Stavinschi
la temã). Ca rezultat s-a reuºit sã se afle multe lucruri
noi. S-a gãsit înscrierea naºterii savantului în registrul
bisericii, s-a aflat mãrimea moºiei mãtuºii de la
Dubãsarii Vechi (2483,704 deseatine = 2706,47 ha),
pe seama cãreia se întreþinea Observatorul Astrofizic
din Dubãsarii Vechi, s-a descoperit un autograf al
astrofizicianului cu menþiunea „membru al Academiei
Române”, s-a aflat locul de veºnicã odihnã al pãrin-
telui sãu (la Bezen), au fost obþinute copiile a 12
lucrãri ºtiinþifice ale savantului publicate în diverse
reviste (a publicat peste 80 de lucrãri, nu suntem
siguri cã avem ºtire de toate, 53 dintre ele le-am
consultat, majoritatea sunt scrise în francezã), au
fost depistate 7 fotografii cu imaginea savantului
imortalizatã la diferite manifestãri ºtiinþifice. Multe
dintre datele obþinute încã nu sunt prelucrate din
diverse motive, unul dintre ele fiind plecarea la
studii la Viena a celui de-al doilea autor. Aºteptãm
momentul potrivit pentru a duce lucrul la bun sfârºit.

Locul dde nnaºtere 
al aastrofizicianului
Viitorul astronom s-a nãscut în localitatea

Petricani, azi un cartier al Chiºinãului. În apropierea
blocurilor Universitãþii Agrare de Stat din Moldova,
situate în preajmã, existã astãzi o stradã cu un nume
scris oarecum neobiºnuit: „Astronom Nicolae Donici”.
Dar ea se învecineazã sau se intersecteazã cu strãzi
cu denumiri pe potrivã: „Voluntar Filip Lupaºcu”,
„Voluntar Grigore Vârtosu”, „Zamolxe”, „Ipoteºti”.
Ni se pare un lucru firesc ca strada ce poartã numele
ctitorului unei citadele ºtiinþifice la Nistru (la Dubãsarii
Vechi) sã se învecineze cu strãzi ce poartã numele
voluntarilor care în 1992 au apãrat hotarul de pe
Nistru, numele baºtinei Magului cãlãtor în stele,
Eminescu, Ipoteºti, numele Zeului Zamolxe, care-i
învãþa pe strãmoºii daci sã trãiascã în nemurire
prin cuvinte frumoase. O cohortã de strãzi care
poartã nume de oameni viteji ºi cu demnitate. 

S-a nãscut la 1/14 septembrie 1874 în familia
nobilului basarabean Nicolae Donici (1838–1878)
ºi a soþiei sale Limonia Donici (nãscutã Macri,
1857–1882). A fost botezat la Biserica „Sf.
Haralambie” din Chiºinãu (str. Columna 50).
Naºi de botez i-au fost nobilul Andrei a lui Dimitrie
Donici, bunicul sãu din partea tatãlui, care îi va
lãsa moºtenire mai multe obiecte scumpe neamului
lor, ºi nobila domniºoarã Elena (Ileta) a lui Nicolae
Macri, ulterior Lâsacovschi (1851–1937), sora mai
mare a mamei sale, care îi va fi în viaþã ca o mamã
adevãratã, punându-ºi toatã averea ei în slujba
Observatorului Astrofizic de la Dubãsarii Vechi. 

Din nneam vvrednic
Neamul Donici este o „veche familie boiereascã,

cu conºtiinþa naþionalã treazã, care a slujit cu credinþã
neamul” (Gheorghe Bezviconi, 1910-1966), „cuib de
înþelepciune” (Eminescu), „rari bãrbaþi”, „statornici”
(Costachi Negruzzi, 1808-1868), cu tradiþii mari
cãrturãreºti, fiecare dintre ei aducându-ºi obolul la
arborele secular al culturii româneºti ºi chiar la cel
al culturii europene. Astrofizicianul îºi cunoºtea bine
istoria neamului, la el apelau cei care scriau despre
spiþa Donici. Din lipsã de spaþiu, vom aminti aici doar
de doi Donici, în scrierile cãrora se reflectã cel mai
bine inimitabila frumuseþe a limbii române. Este vorba
de fabulistul Alexandru Donici (1806-1865), „vrednic
…de toatã lauda ºi pomenirea” (Negruzzi), „o mãr-
turie de biruinþã a spiritului românesc” (Leon T. Boga,
1886-1974), care, împreunã cu Negruzzi, l-a adus
acasã (bine tradus) pe primul poet rus Antioh
Cantemir (1708–1744). Fabulistul era frate cu
bunicul astrofizicianului, Andrei (Andronache)
Donici (1811–1897). Al doilea Donici este pravilistul
Andronache Donici (1760-1829), de la Micleºti, frate
cu strãbunicul astrofizicianului, marele clucer Dimitrie
Donici (1773–1819). În scrierile sale, legiuitorul

pornea de la „învãþãtura instituþiilor” câºtigatã „în
vârsta tinereþilor”, adãugând la aceasta „obiceiurile
aprobãluite ale pãmântului Moldavii”. Scria atât
de îngrijit (am rãmas vrãjiþi vãzându-i scrisul în
documentele de arhivã) ºi într-o limbã românã
neaoºã, curatã: „în puþine cuvinte mult cuprinzã-
toare”, scria „ca sã fie spre înþelegerea ºi ºtiinþa
tuturor”, „spre aflarea adevãrului ºi a lãmuritei a fiinþei
lucrului”, cãci vedea în cititorii sãi „doritorii binelui”, pe
care îi „povãþuieºte spre a face alegerea dreptãþii din
strâmbãtate”, le „porunceºte a face binele”, îi „opreºte
a face rãul”, punând accentul pe comportamentul etic
al omului – „nu poate fi mai iscusit judecãtoriu decât
mustrarea cugetului omenesc”. „Întru a neamului
rânduialã”, dorea „înþelegerea fiecãrui om” cã trebuie
sã trãiascã pentru „a þãrii trebuinþã ºi folos”, aducea
„laudã patriei, ºi povestirea de laudã celor veniþi
dupã noi”. Ostenelile sale le-a jertfit „pentru datoria
cea cãtre Patrie, ºi dragostea cea cãtre ai mei
patrioþi”, semnând prefaþa la cartea sa Adunare
cuprinzãtoare în scurt de pravilele cãrþilor împãrãteºti,
apãrutã la Iaºi în 1814, cu „Sârguitorul pentru Patrie,
Andronache Donici”. Aceastã carte, datã fiind valorea
sa, se retipãrea ºi dupã o sutã de ani de la apariþie. 

Trecut pprin ffurtunile vvieþii
Copilãria savantului a fost zguduitã de douã

evenimente tragice. Pe când avea patru ani, în
circumstanþe încã neclare (a pierdut la cãrþi moºia
dãruitã de pãrinþii sãi), tatãl sãu, om bine ºcolit
(absolvise Gimnaziul din Chiºinãu, Liceul Richelieu
de la Odesa,
Universitatea
din Sankt
Petersburg,
facultatea
de drept),
ºi-a încheiat
socoteala cu
viaþa. Dupã

acest eveniment tragic, Limonia ºi-a luat bãiatul ºi
s-a mutat la sora sa, la Dubãsarii Vechi. Peste 4 ani,
se îmbolnãveºte de tifos exantematic ºi este izolatã.
Dupã cum spun legendele satului, auzite de noi de
la Ion Novac (1952) ºi Nadejda Chetruºca (1950),
copilul tânjea dupã mamã. În cele din urmã, mãtuºa
n-a rezistat, a încãlcat canoanele medicale ºi i-a
întredeschis uºa ca sã-ºi vadã mama. Bãiatul a pri-
vit-o de departe ºi a plâns tare. La 6 noiembrie 1882,
la numai 35 de ani, Limonia se stinge. Nicolae avea
8 ani, vârstã la care pierderea mamei s-a întipãrit
adânc în minte. Corpul ei neînsufleþit a fost îmbãl-
sãmat, pus într-un sicriu de sticlã ºi aºezat într-un
cavou din curtea bisericii din Dubãsarii Vechi, ctitoritã
de Nicolae Macri, bunicul savantului dupã mamã,
om de viþã nobilã, care se refugiase în 1823 din
Grecia în Basarabia. Cavoul era construit dupã
schiþa arhitectului Alexandru Bernardazzi (1831-
1907), arhitectul clãdirii primãriei din Chiºinãu.
Cavoul se pãstreazã ºi azi, fiind adus în ordine
de preotul Teodor Pelin, dupã ce prin anii 1960
fusese vandalizat ºi osemintele pângãrite de oameni
nemernici. Dupã pierderea ambilor pãrinþi, Nicolae
este înfiat de sora mamei sale, Elena, care l-a
crescut în dragoste ºi grijã. Se spune cã astronomul
intra periodic în cavou ºi, la lumina candelelor, privea
mama parcã vie aºezatã în sicriul de sticlã ºi medita
asupra celor veºnice. Spun legendele satului cã
în camera savantului atârna un portret mare, cât
peretele, în care se vedea o femeie frumoasã,
luminoasã, care parcã cobora din cer, ca Hristos
din tablourile biblice. La Dubãsarii Vechi, alãturi
de mama sa, îºi dorea astrofizicianul sã-ºi afle
locul de veºnicã odihnã, dar din cauza regimului
comunist s-a stins din viaþã departe de casã. 

De ttânãr, ccu ccaracter 
Nicolae Donici s-a dovedit a fi de mic un caracter

puternic. Dupã pierderea pãrinþilor, ºi-a canalizat
întreaga energie cãtre carte, cãtre cercetare,
dãdea dovadã de o curiozitate ieºitã din comun
ºi de o sete nepotolitã de a cunoaºte. Se evidenþia 

prin inteligenþã, înþelepciune, intuiþie, gândire liberã,
fantezistã. Onest, responsabil, cu simþ critic, muncea
totdeauna cu pasiune ºi era perseverent în a-ºi atinge
scopul, parcã îºi înþelesese menirea – sã facã lucruri
durabile. Pe lângã astronomie, iubea mult fizica ºi
matematica. A fost captivat de astronomie, de cãrþile
ilustrului astronom ºi popularizator al ºtiinþei francez
Camile Flammarion (1842-1925), care avea scrise
peste 50 de cãrþi (multe dintre ele se aflau cu
siguranþã ºi în biblioteca lui Donici), „omul care a
trezit interesul unei întregi planete pentru astronomie”
(Constantin Pârvulescu, 1890–1945), a adus cerul
aproape de oameni, „a bãgat cerul în capul lor” (cum
a fost 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, mãrturisirea îi aparþine, avea acasã
înjghebat un observator astronomic. Posibil cã
dragostea de astronomie a luat naºtere ºi dintr-o
nevoie a sufletului, dupã dramele vieþii, de a înþelege
mai îndeaproape problemele existenþiale, de a
învinge frica de neant. Bãiatul se interesa nu numai
de astronomia de poziþie, ci ºi de ceea ce þine de
esenþa Lumii, de procesele fizice ºi chimice care
au loc în stele, de geneza ºi evoluþia Universului.
Cea mai mare atenþie o acorda studierii Soarelui,
care într-o mãsurã oarecare îl caracterizeazã ºi
pe dânsul ca savant: curat la suflet ºi liber la gând.
Surprinzãtor a fost pentru autori sã descopere
simbolul Soarelui pe frontoanele caselor ºi pe porþile

oamenilor de la Dubãsarii Vechi,
inclusiv pe uºile altarului din
biserica satului. Dubãsarii Vechi
este o comunã a Soarelui,
bine i-ar sta sã devinã ºi o
comunã a Astronomiei, un
centru astronomic, cum a fost
pânã în 1940. Sã aibã cel puþin
douã strãzi care sã poarte

numele a doi mari astronomi ai lumii, ale cãror lucrãri
au agitat spiritele marilor scriitori fantaºti ºi pragurile
cãrora le-a ros înþeleptul Donici: Flammarion, pe care
într-atât îl venera încât în iunie 1925, împreunã cu
soþia Maria, a participat la funeraliile astronomului
avute loc la Juvisy-sur-Orge, ºi Jules Janssen
(1824–1907), savantul care a inventat analiza
spectralã, iar în 1868 a descoperit elementul heliu
pe Soare, moment de la care începe dezvoltarea
astrofizicii. La observatorul acestuia, situat pe
Mont Blanc, la înãlþimea de 4810 m, astronomul
basarabean ºi-a testat aparatele. Iar vara, la
Dubãsari sã funcþioneze o tabãrã pentru elevi,
în care aceºtia sã se recreeze ºi sã studieze
pe viu fenomenele astronomice, astrofizice,
meteorologice etc. care-l interesau pe Donici.

Vulturul ccautã ppiscurile mmunþilor
De la vârsta de 12 ani (1886) Nicolae Donici se

aflã la Odesa. Învãþa, avea programul sãu de studii
ºi de cercetare. A absolvit Liceul Richelieu (promoþia
1893), apoi Facultatea de Fizicã ºi Matematicã a
Universitãþii de acolo (cu distincþie, promoþia 1897),
douã adevãrate bijuterii ale învãþãmântului de atunci
din Imperiul Rus. La Universitate a avut norocul sã
dea de profesori-oameni de ºtiinþã, cu care interesele
lui au intrat în rezonanþã. Este vorba de profesorul
de fizicã F.N. ªfedov (1840–1905), nãscut în Chilia,
Valahia, posibil cã ºtia ºi româna, care avea un crez
al sãu de neclintit, „fizicianul trebuie sã poatã sã facã
toate celea”, ºi cel de astronomie, A.K. Kononovici
(1850-1910), care a avut meritul sã transforme o
instituþie de învãþãmânt într-un mare centru ºtiinþific:
dãdea studenþilor nu numai cunoºtinþe de manual, ci
îi punea la curent cu cele mai noi achiziþii ale ºtiinþei
ºi îi implica în cercetare, având ferma convingere cã
învãþarea prin cercetare este cea mai bunã metodã
de însuºire profundã a materiei. Kononovici a fost
unul dintre pionierii cercetãrilor de astrofizicã din
Rusia. Graþie lui, Donici a prins gust de ºtiinþã. În
scurt timp, Observatorul astronomic universitar din
Odesa s-a transformat într-un adevãrat cuib de vulturi
ai astrofizicii. De aici ºi-au luat zborul nume mari ale
astrofizicii, printre care ºi George Gamow, autorul
vestitului model de Univers fierbinte în expansiune. 

(Fig. 1: Imaginea coroanei solare fotografiatã de
Nicolae Dinici în timpul eclipsei de Soare din 28 mai
1900, în localitatea Elche, Spania)

(Va urma)
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