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În memoria celor care au rămas
pentru totdeauna în inimile noastre
In loving Memory of those
who are forever in our hearts

CHEMAREA STELELOR
(mărturisiri ale unui basarabean despre cum a devenit astrofizician)
Dr. Ion HOLBAN, redactor-şef al revistei „Fizica şi tehnologiile moderne”
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, ion.holban@yahoo.com
în dialog cu
Dr. Dumitru GORODEȚCHI, astronom basarabean
Membru al Societății Europene de Astronomie, SUA, dgor2013@yahoo.com
Rezumat: Dialogul prezintă câteva crâmpeie din istoria dezvoltării astronomiei și astrofizicii în
spațiul basarabean (în prezent – R. Moldova): organizarea la Chișinău a unei Stații de monitorizare a
sateliților artificiali, cooperarea astronomilor moldoveni cu astronomi din lume; momente din viața și
activitatea astrofizicianului Dumitru Gorodețchi stabilit în SUA; starea actuală a cercetării
astronomice în R.Moldova.
Cuvinte-cheie: astronomie, astrofizică, astronomi, Basarabia, sateliți, comete, asteroizi.
Abstract. The dialog presents some episodes of the history of astronomy development in
Bessarabia: organising a satellite monitoring station in Chisinau; collaboration of Moldovan
astronomers with astronomers from around the world; short stories about the life and activity of the
astrophysicist Dumitru Gorodețchi, who currently lives in USA; the current state of astronomy in
Moldova.
Key words: astronomy, astrophysics, astronomers, Bessarabia, satellites, comets, asteroids.

Cuvânt introductiv de Ion Holban
Stimaţi cititori, am o deosebită plăcere să vă prezint pe
interlocutorul meu în acest dialog, dl Dumitru Gorodețchi (n.
1940), doctor în științe fizico-matematice, basarabean de
origine, în prezent stabilit în Atlanta, Georgia, SUA, dar
rămânând totodată același om pasionat de astronomie, vânător
de eclipse, bolizi, comete și alte fenomene astronomice.
Domeniul de cercetare al dr. Dumitru Gorodețchi cuprinde
dinamica și fizica cometelor și asteroizilor, fizica nebuloaselor
gazoase și a materiei interstelare, el fiind un promotor al ideilor
renumiților astronomi sovietici D.A. Rozhkovskii și K.I.
Churyumov. Este membru al Societății Europene de Fizică
(2013), Societății Europene de Astronomie (1998-prezent),
Societății Matematicienilor din România (1998-2000).

Astronomul Dumitru
Gorodețchi, SUA, 2016
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A fost și membru al Comitetului SOPROG (program sovietic de studiere a cometei Halley
în perioada apropierii acesteia de Terra, 1986).
Cum a apărut ideea acestui dialog? În perioada 24–27 mai 2018, la Universitatea Tehnică a
Moldovei s-au desfășurat lucrările Conferinţei Internaţionale „Telecomunicaţii, Electronică şi
Informatică”. Organizatorii Conferinței au avut inspirația de a consacra o sesiune specială
aniversării la 28 iulie 2019 a 100 de ani de la înfiinţarea Uniunii Astronomice Internaţionale
(UAI), organizaţie care are misiunea să promoveze astronomia prin cooperarea internaţională
a instituţiilor astronomice şi a astronomilor profesioniști și amatori. Unul din fondatorii UAI a
fost și astrofizicianul basarabean Nicolae Donici (1874-1960) de la Dubăsarii Vechi [1-3]. Cu
această ocazie, autorul acestor rânduri a prezentat o comunicare [4], în care a încercat să
urmărească cum au pătruns în Basarabia, apoi în R. Moldova ideile astronomice și astrofizice
dezvoltate în sec. XIX-XX în Europa de Vest şi SUA.
Cu puțin timp inainte de lansarea primului satelit artificial al Pământului în 1957 (URSS),
la iniţiativa constructorului principal de rachete din URSS, acad. S.P. Koroliov (1907-1966),
pe teritoriul URSS au fost create mai multe staţii de observare a sateliților, cu scopul
determinării cât mai precise a traiectoriei acestora. O asemenea stație a fost înființată și la
Universitatea de Stat din Chişinău (USC), fiind condusă de conf. univ. Mariana M. Lavrova,
care deşi nu era specialist în astronomie a reuşit să trezească interesul multor studenţi pentru
cercetări astronomice. Astfel, la USC au început să fie pregătiţi, facultativ, specialişti în
domeniul astronomiei din rândul studenţilor de la Facultatea de fizică și matematică.
În 1960, la conducerea Staţiei de observare a sateliților din Chişinău a fost invitat un
astronom, Vitalii M. Grigorevskii (1930-1981), de la Universitatea din Odesa. În același timp,
Staţia îşi schimbă sediul, trecând în Castelul de apă al Chişinăului din preajma Universităţii
(astăzi - Muzeul oraşului), arhitect Alexandru Bernardazzi (1831-1907). Între timp, Staţia este
dotată cu indtrumente moderne, iar V. M. Grigorevskii susţine teza de candidat în științe
(7.06.1962). Odată cu venirea la Chişinău a acestui astronom energic, Staţia devine cunoscută
în întreaga URSS.
Din 1963 V.M. Grigorevskii este membru al Consiliului ştiinţific al Planetariului din
Chişinău (deschis în incinta unei biserici), al cărui Preşedinţi au fost acad. Tadeuş
Malinovschi (1921-1996) şi acad. Sergiu Rădăuţanu (1926-1998). V.M. Grigorievskii câştigă
un proiect internaţional de cercetare (SPIN) și obţine dreptul de a construi un observator
astronomic. Locul pentru construcție a fost ales la 50 km
depărtare de Chişinău, în Rezervația naturală Codrii din
apropierea satului Lozova, la altitudinea de 333 m.
Observatorul a fost dat în folosinţă în 1972 și înzestrat cu
două telescoape, un astrograf şi alte echipamente
astronomice [5]. După susţinerea tezei de doctor în 1970, V.
M. Grigorevskii se întoarce la Universitatea din Odesa,
înainte de a se fi deschis Observatorul de la Lozova.
După lansarea cu succes a primului satelit artificial al
Pământului, mai mulţi participanţi la acest grandios
program au fost menţionaţi cu Diplome de Onoare din
partea Ministerului Învăţământului Superior din URSS şi a
Consiliului Astronomic al Academiei de Ştiinţe a URSS.
Dintre studenţii de la Chişinău, de asemenea diplome s-au
învrednicit Valentin Dushenko (1939-2004) şi Dumitru
Gorodeţchi, doi tineri care au dat dovadă de cunoştinţe Cu o asemenea diplomă a
fost menționat și studentul
profunde şi osârdie în muncă.
eminent Dumitru
Gorodețchi
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Ulterior V. Dushenko, pe care l-am cunoscut îndeaproape, a susţinut teza de candidat în
științe fizico-matematice în domeniul fizicii particulelor elementare. Era pasionat de
heliobiologie, de studierea relaţiilor existente între activitatea Soarelui (numărul de pete
solare) şi fenomenele terestre - furtunile magnetice, fenomenele meteorologice, cutremurele
de pământ, influența acestora asupra oamenilor etc. În cadrul Societăţii tehnico-ştiinţifice a
elevilor „Viitorul”, dumnealui a antrenat în observaţii astronomice sute de elevi din toată
republica. Era unul dintre cei mai activi lectori ai Planetariului din Chişinău.
Pe studentul astronom Dumitru Gorodeţchi l-am cunoscut în 1962, când eram student la
Universitatea de Stat din Chișinău. Îmi amintesc cum într-o zi a venit la căminul unde locuiam
un student chipeş, inteligent și ne-a vorbit despre Observatorul Universităţii, despre sateliţi,
planete, comete, asteroizi etc. Avea un limbaj elevat, se vedea că însușise bine fizica și
astronomia, ne explica multe fenomene și în română, deși pe atunci cursurile se țineau doar în
limba rusă. Am rămas cu toții încântați de el. Nu l-am mai văzut mult timp după aceea, eu
fiind plecat să-mi continui studiile la Dubna, apoi a urmat serviciul militar. Auzisem doar că
D. Gorodețchi a plecat să lucreze la un Observator Astrofizic din Kazahstan. L-am întâlnit
abia prin anii ‘90, când Moldova și-a proclamat independența. Mai târziu, a prezentat un
articol pentru publicare în „Revista de fizică”, la care eram redactor-șef adjunct. Atunci mi-a
mărturisit că dorește să emigreze în SUA, apoi iar a dispărut.
De la astronomul Ion Nacu (n. 1947) am aflat, în 2018, că D. Gorodeţchi s-a stabilit în
SUA, mi-a dat și adresa electronică. De îndată am și luat legătura cu Domnia sa prin poșta
electronică ca să aflu câte ceva din laboratorul său de creație și cât de ușor i-a fost drumul în
astronomie. Anterior realizasem asemenea interviuri cu doi astronomi de la Observatorul din
Paris: acad. Zadig Mouradian (n.1930)[6] (un efect astronomic descoperit de savant îi poartă
numele) și dr. Mirel Birlan (n.1963)[7], (asteroidul nr.10034 îi poartă numele).
În perioada sovietică apăruse o carte a unui autor, pare-mi-se din Estonia, intitulată
„Spovedania lupului bătrân”, o carte cu mărturisiri despre rătăcirile sale prin viață. Parcă
amintindu-și de acea carte, protagonistul nostru a ales să-și intituleze mărturisirile
„Spovedania unui astronom basarabean”. La început acest titlu nu mi s-a părut reușit, mai apoi
i-am propus să-l schimbăm, pentru că în cazul dumnealui este vorba de mărturisire, nu de
spovedanie. Domnia sa a acceptat.
Totodată, dl Gorodeţchi a adresat și un mesaj emoționant participanților la Conferința
amintită: „Înalți oaspeți, stimați colegi, dragi prieteni și entuziaști ai uneia din cele mai vechi
științe, astronomia! Onorată Asistență! În preajma aniversării, în vara anului 2019, a celor 100
de ani de la înființarea Uniunii Astronomice Internaționale, permiteți-mi și mie, unui
basarabean rătăcit pe undeva peste ocean, la Atlanta, Georgia, SUA, împreună cu familia,
soția și fiul, să vă adresez câteva cuvinte de la inimă. Vă doresc tuturor dumneavoastră și
poporului Moldovei multă, multă sănătate, belșug, prosperitate, succes în toate activitățile
pozitive pe care le-ați conceput în mișcarea spre Europa. Poporul meu, frumos, talentat și
harnic, are toate drepturile la o viață decentă, prosperă, stabilă si fericită în marea familie a
țărilor europene. Sunt și eu basarabean și nu-mi este indiferentă soarta pământului unde m-am
născut și unde mi-am petrecut o parte semnificativă din viața mea și a poporului din care fac
parte și care a avut multe de suferit pe parcursul istoriei. Dar vreau să vă spun că vă mișcați,
încetul cu încetul, într-o direcție corectă. De aici, de departe se vede mai bine, mai clar, cu
toate că uneori scăpați din mână firul Ariadnei”.
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I.H. În perioada sovietică rula un film cu priză la public: „Cine sunteți, doctor Sorge?”
Parafrazând titlul filmului, vă întreb și eu: Cine sunteți, doctor Dumitru Gorodețchi?
D.G. Familia mea: eu, soția Nelly și fiul Sergiu, e un mic colectiv dar toți trei am contribuit
într-un fel sau altul la realizarea visurilor
noastre. Cel mai important pas este că ne-am
stabilit cu traiul acolo unde eu am insistat și am
visat încă de pe vremurile lui Papură Vodă, pe
când eram pionier sovietic cu cravată roșie la
gât, pe care am pierdut-o pe undeva, cățărândumă cu prietenii pe acoperișurile bisericilor
părăsite sau distruse din Sofia (Bălți),
Mărculești, Ghindești (Florești). Vă trimit și un
set de fotografii ale membrilor familiei mele.
Pe Nelly, o tânără moldoveancă din
Nelly Gorodețchi în biroul astrofizicianului
Grigoriopol (partea stângă a Nistrului), cu o
minunată cosiță aurie, grea, lungă până la pământ, am întâlnit-o întâmplător pe bulevardul
Moscovei din Chișinău, în 1977, când eram în vizită la mama mea, Maria. Acea cosiță mi-a
căzut tronc la inimă. Mi-am zis atunci: „Burlac hoinar bătrân (împlinisem 37 de ani, iar ea
avea doar 23 de ani neîmpliniți și absolvise de curând Universitatea) – „aceasta îți va fi
consoarta” - și n-am greșit.
I.H. Transmiteți soției Dvs. multă, multă sănătate și prosperitate. Am fost de câteva ori pe
la Grigoriopol, ne-am întâlnit cu profesorii din școala moldovenească de acolo. Mi-au lăsat
bune impresii oamenii și orașul. Apropo, din Grigoriopol astronomul Nicolae Donici
telegrafia la Sorbona despre măsurătorile realizate de el la Observatorul astrofizic propriu
din Dubăsarii Vechi. Trecea Nistrul cu dubasul pentru a ajunge la Grigoriopol, la telegraf.
Originară din Grigoriopol a fost și mama fraților fizicieni, academicienii Vsevolod (19282018) și Sveatoslav (n.1928) Moscalenco.
D.G. Mulțumesc frumos. În privința căsătoriei, pășeam pe urmele tatălui meu, basarabean
cu rădăcini poloneze, profesor de matematică la un gimnaziu sau liceu din Basarabia. Când sa însurat, în 1939, avea 32 de ani, iar mama mea, Maria Gorodetchi (Corobceanu) (19222011), pe atunci o fetișcană drăgălașă cu ochii albaștri, ca cerul senin, nici nu împlinise 17.
Mama ei vitregă, Natașa, a căutat să scape mai degrabă de fiica sa vitregă Maria, deoarece
avea încă doua fete și un băiat cu bunicul meu, Ilie Corobceanu. Menționez că bunica mea pe
linia mamei, Varvara, a decedat la vârsta de numai 22 de ani, după o scurtă și nemiloasă
boală. Mama avea atunci doar doi anișori. Peste un an bunelul, inginer feroviar, s-a recăsătorit
cu bunica mea vitregă Natalia, care i-a dăruit două fete (Rica și Claudia) și un băiat, Senia.
După 28 iunie 1940, ei toți au fugit de sovietici în Regat. Mama însă cu mine în brațe a
întârziat la trenul care-i dusese în Transilvania, Banat sau Oltenia, nu aveam știre. Tatăl meu,
Ion Anton Gorodetchi, era atunci înrolat în Armata Română, la infanterie.
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Așa s-a întâmplat că, părăsind în grabă Basarabia, bunicul n-a reușit s-o anunțe pe mama
mea, unde se vor stabili în România. Mama cu mine în brațe a reușit să prindă un alt tren care
ne-a dus în grabă și pe noi spre vest. Oamenii lăsau casele cu tot ce au agonisit o viață, poate
mai multe generații - livezi cu fructe, grădini cu zarzavaturi și fugeau din calea urgiei, doar să
scape cu viață. Bineînțeles, toate astea nu le-au fost restituite după deportarea forțată din
România socialistă în Moldova Sovietică.
I.H. Și cum s-a întâmplat că ați ajuns apoi în Uniunea Sovietică?
D.G. Trecuseră vreo șapte ani de când noi ne refugiaserăm peste Prut și căutam peste tot
prin Transilvania, Banat, Oradea, în toată România, părinții, frații și surorile, bunicii, rudele
de care ne-au despărțit cei doi tirani și criminali, Hitler și cu Stalin. Erau mii și mii de
basarabeni ca noi. Autoritățile comuniste ale României socialiste, în parteneriat cu
reprezentanții autorităților sovietice (NKVD), „pieptănau” toată România socialistă, îi
prindeau pe basarabenii ascunși prin țară și îi deportau în URSS: „Marș acasă, în patria
sovietică”.
I.H. Și ați revenit la Soroca?
D.G. Nu la Soroca, ci undeva în Moldova Sovietică, acum nici nu mai țin minte toate
localitățile în care ne-am mutat de mai multe ori. Prima localitate a fost satul Sofia, județul
Bălți, unde m-am născut. Acolo erau rudele tatălui meu. Pe urma împreună cu mama ne-am
stabilit pe un timp oarecare la Vădeni, Soroca, unde mama avea multe rude, dar care au murit
aproape toate de foame, frig și de mizeria anilor 50, pe timpul când era încă în viață „Marele
Dictator”. Am vazut multe la Vădeni. Cum veneau NKVD-iștii cu pistoale și luau de la
oameni până la ultimul kilogram de grâu și porumb, oiță, cal; cum sicrie după sicrie erau duse
la cimitir.
Așa s-a întâmplat că am fost nevoiți să trăim câțiva ani și în Caucazul de Nord, în apropiere
de Tuapse. Fiecare dimineață trebuia să merg la școală în altă staniță, la aproximativ 5-6 km
depărtare de a noastră, Chernomorskaya (în Kubani), deoarece era doar o singură școală
primară în zona aceea. Mergeam singur, pe o cărare, printr-o pădure deasă și plină de vipere.
Iar vara, împreună cu alți băieți, pășteam caii, oile, culegeam și duceam cu o cotigă veche cu
două roți ruginite saci plini cu ciuperci, pere, mere, ghindă și alte daruri ale pădurii. Și predam
toate acestea pentru câteva copeici sau o rubla-doua la punctele de uscat la soare sau loznițe
săpate în pământ. Noi, băieții, eram fericiți - ne ajungea de-o înghețată (iar unora, din cei mai
mari - și de un pachet de țigări) sau de un bilet de cinema (stăteam în clubul satului întinși pe
podea sub pânza albă a ecranului și holbam ochii la ce se petrecea pe ecran). Mecanicul,
sărmanul, alerga cât ședea afară la generatorul care aproviziona instalația cu electricitate,
trăgând cu disperare de o funie care pornea motorul. Vreo două ore cât rula filmul, mecanicul
schimba 10-12 casete cu pelicule. Cu toate acestea, pentru noi, copiii, filmul era o mare
minune, un mister. Spune-le toate acestea azi celor care au vârsta noastră de atunci și ei vor
râde de tine! Uimit de frumusețea locurilor de pe acolo, când am plecat acasă, în Moldova
socialistă, eu, un elev în clasa a șasea sau a șaptea, am plâns, m-am gândit că mai mult nu voi
vedea locuri atât de frumoase. Uitaserăm deja cât de frumoși erau Carpații, Transilvania,
Oltenia, Banatul, unde rătăciserăm împreună cu mama în căutarea tatălui, bunelului și a
rudelor. În 1945, locuind la București, ocazional l-am văzut pe Regele Mihai (1921-2017).
Mama mi-a zis: „Uită-te, acesta-i Regele Nostru”. Cu unele dintre rude, din Vădeni, ne-am
revăzut întâmplător în 1947, la Sibiu. Cu tata ne-am reîntâlnit după război la Sofia.
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Despre bunel și fratele mamei, Senea, am aflat abia în 1961, când nu se putea de dus la ei.
Bunelul, Ilie Corobceanu, căruia îi seamăn la înfățișare, locuia la Ploiești și își amintea în
scrisori că mie îmi plăcea să mă dea huța-huța pe picioarele sale. Au plecat din viață fără să-i
mai văd. Pe sora mamei Rica am văzut-o abia în 2000, când eram la o conferință la ClujNapoca, după conferință am vizitat-o și pe sora mamei, Claudia, care locuia la Ploiești.
I.H. Unele epizoade din viața Dvs. parcă-s din viața mea. Ați revenit pe urmă la Soroca?
Soția mea, Eufrosina, a absolvit Școala moldovenească nr.1 din Soroca, astfel că orașul este
unul apropiat sufletului meu.
D.G. Într-adevăr, Soroca este un oraș pitoresc. Cred că vă dați seama ce atitudine era pe
atunci peste tot în Moldova Sovietica față de limba noastră „moldovenească”. În regiunea
Cubani, eu învățaserăm în limba rusă, astfel că revenit la Soroca, am continuat studiile în
școală rusă. În vara anului 1957 am absolvit școala rusă “A.S. Pușkin” din Soroca, pitorescul
oraș de pe malul Nistrului, în care mi-au trăit părinții și bunicii și unde, înainte de război, ei au
avut și casă, și masă, și grădină, care nu le-au mai fost restituite. Limba rusă nu-mi este nativă,
pentru prima dată am auzit-o pe când aveam 8 ani, am învățat-o pe urmă la perfecție, am citit
o mulțime de cărți ale autorilor clasici ruși și sovietici. Deși, spun sincer, nu sufeream
gramatica, tot felul de reguli plictisitoare și excepții de la aceste reguli. Cu toate acestea,
scriam compuneri fără greșeli. La examenele de limbă rusă și literatură îmi plăcea să aleg
dintre subiectele propuse „tema liberă”, ca să pot da frâu liber imaginației. Odată am compus
o odă în stil grecesc antic, așternută pe 8-9 pagini. Acum, la bătrânețe stau și mă crucesc,
Doamne, Dumnezeule, ce „specific grecesc și foarte antic” putea „inventa” mintea mea de
absolvent și așterne pe 8-9 pagini în forma dificilă de „odă greacă”? Oricum, administrația
celei mai bune pe atunci școli rusești din Soroca mi-a prezis „un viitor literar”, la care eu n-am
visat niciodată, iar învățătorii de limbă și literatură rusă mă tot îndemnau: „măi, băiete, du-te
la Institutul de Literatură „A. Herzen” din Leningrad”. N-am făcut-o din prudență, era foarte
puțin probabil ca din mine să iasă un scriitor ruso-sovietic, măcar mediocru. Nu-s din aluatul
cela, am alt sânge și alte gene. În cel mai bun caz, din mine putea să iasă un jurnalist mediocru
pe teme internaționale. Soarta și caracterul însă m-au făcut să devin astronom, astrofizician.
I.H. Și ce profesie are soția Dvs.? Având în vedere specificul profesiei de astronom,
doamna Nelly trebuia să se adapteze la ritmul Dvs. de lucru și de viață?
D.G. Ea a absolvit Facultatea de matematică aplicată și cibernetică a USM și a lucrat după
absolvire la un Centru de calcul al unui minister din capitală. După nunta noastră, la
Grigoriopol, am plecat la sfârșitul anului 1979 din Chișinău la Kamenskoye Plato (Alma-Ata).
În anii 1980-1990 ea a lucrat la Institutul de Astrofizică „V.G. Fesenkov” din Almaty,
Kazahstan, unde activam și eu, a publicat vre-o 25 de lucrări în domeniul astrometriei și
dinamicii cometelor și asteroizilor. Timp de un an ea a urmat practica la Institutul de
Astronomie Teoretica al AȘ a URSS de la Leningrad, situat vizavi de cuirasatul „Avrora”, o
emblemă a statului sovietic. Într-o monografie solidă, semnată de un grup internațional de
autori, editată la Praga, Cehia, autorii i-au adus mulțumiri speciale doamnei Nelly Gorodețchi
pentru calculele matematice ale orbitelor asteroizilor, calcule care au contribuit ulterior la
redescoperirea unor comete, ale căror urme se pierduse. Avea și ea destul material pentru o
teză de doctorat, care a rămas acolo, la Institutul „V.G. Fesenkov”, dar despre acest lucru ea
nu dorește să-și mai amintească.
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Când s-a început procesul de dezmembrare a URSS, cu paralizarea activității tuturor
instituțiilor, soția mea, ca toate femeile, prima a sesizat pericolul: „Hai, băiete, acasă, ca nu
cumva să rămânem printre străini în Asia Centrală”. Și a avut dreptate. Dar n-a fost ușor de
făcut acest lucru. A trebuit inițial să schimbăm apartamentul din Kamenskoe Plato și grădina
de la poalele munților Ala-Tau, unde era Observatorul, pe un apartament din centrul orașului
Almaty, iar pe acesta cu unul din Moscova, apoi pe acesta din urmă pe unul din Chișinău. O
epopee întreagă, numai cine a trecut prin asemenea peripeții știe ce înseamnă aceasta. Astfel
că soției nu-i mai ardea de rezultatele cercetării. După revenirea în Moldova, deja „suverană și
independentă”, Nelly fiind angajată la o catedră a Facultății de matematică a Universității de
Stat din Moldova, n-a mai avut posibilitate, dar nici dorință sa-și continue cercetările,
deoarece trebuia să îngrijească pe părinții ei bătrâni, rămași în Transnistria.
I.H. Prezentați-ni-l, vă rog, și pe cel de al treilea membru al familiei Dvs.
D.G. Câteva cuvinte despre Sergiu. E doct
în aproape toate problemele tehnice ce țin de
calculatoare și de Internet. Câțiva ani în urmă
(vreo 5-6, cred) a câștigat premiul I (un
computer fantastic de la Hewlett-Packard) de
aproximativ 2000 dolari, pentru că într-o
competiție internațională a HP online a fost
primul în lume care a găsit (în condiții de
casă) o soluție inginerească ingenioasă a unei
probleme tehnice pe care compania HewlettPackard o căuta mulți ani și nu putea să o
găsească. Demn de menționat, la competiție au
Sergiu Gorodețchi și mașina sa, cu ea își
participat mulți entuziaști din SUA, UE, Rusia poartă părinții curioși din fire prin întreaga
Americă
etc. Acest premiu i-a permis mai târziu să facă
o călătorie la Chișinău. Sergiu e sprijinul nostru în toate, grație lui, aflat la volanul mașinii, am
văzut multe locuri interesante din SUA.
I.H. Mai doriți să adăugați ceva despre familai Dvs.?
D.G. Da, am mai avut un membru, Tusika, cățelușa care dintr-o întâmplare a făcut ca să nu se
piardă scrisoarea din SUA în care eram anunțați că am câștigat Green Card-ul care ne-a permis să
ne stabilim definitiv în SUA. Era ca un membru cu drepturi depline al familiei noastre.
I.H. A fost ușor să obțineți viza pentru America?
D.G. Despre posibilitatea de a emigra în SUA prin intermediul Loteriei Vizelor Green Card
am aflat pe la sfârșitul lui octombrie 1998 de la postul de radio „Vocea Americii”, când într-o
noapte, pe la 3-4 dimineața, mă pregăteam de lecții pentru ziua ce urma. Chiar a doua zi am
pregătit toate documentele necesare și le-am trimis. Dar se vede că acestea n-au ajuns la timp.
N-am primit nici un răspuns din America. Sau poate că răspunsul a fost luat de cineva din
cutia poștală. În acele timpuri de pomină scările blocurilor zăceau în beznă. Fel de fel de
indivizi, golani, bețivani, huligani furau becurile, rupeau lacătele de la cutiile poștale și luau
tot ce găseau în ele, lăsând în ele mucuri de țigară, cioturi de mere, tot felul de gunoaie. La a
doua încercare am făcut-o pe deșteptul. Am citit în ziarul „Маклер” că o firmă face toate
actele în locul tău și îți dă garanție că vei primi răspunsul la timp.
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Le-am prezentat actele, am plătit bine, și aștept. Dar n-a fost să fie. A venit timpul să
primesc răspunsul, dar nimeni nu-mi dă nici o știre. Caut firma, dar ia-o de unde nu-i, s-a
dovedit că era o firmă fantomă, organizată de niște șarlatani. Pierdusem încă un an. Soția
râdea de mine, „Ești bătrân deja, cui îi trebuiești tu acolo? Pune-ți pofta-n cui, liniștește-te,
caută-ți de treabă”. Dar sunt drăcos și încăpățânat. Și iată că la cea de a treia încercare, fără
asistența cuiva câștig Loteria Vizelor Green Card 2000, eram pe atunci conferențiar
universitar la USM, predam astronomia și astrofizică la facultățile de fizică și de matematică.
Soția Nelly lucra tot la USM în calitate de inginer-superior în programare la Facultatea de
matematică. Sergiu învăța într-un liceu român din sectorul Râșcani, era în ultimul an de studii.
I.H. Nu numai că sunteți drăcos, cum ați spus, dar mai sunteți și norocos?
D.G. O să râdeți sau cel puțin o să zâmbiți ironic, dacă o să vă spun că de fapt Loteria
Vizelor 2000 a câștigat-o scumpa și iubita noastră cățelușă. Cum anume s-a întâmplat și de ce
Tusika, e o poveste întreagă, aproape fantastică. Tusika era o cățelușă de rasă roșcată mixtă
„pinscher & moscow fox” cu botișor lunguieț ca de vulpe, foarte cuminte, curată și ordonată.
O cumpărase soția și feciorul prin 1995 la o piață din Chișinău de la o bătrânică. Ne-am atașat
atât de mult de ea, încât o consideram un membru al familiei noastre. Pe la sfârșitul verii
2000, pe la ora unu de noapte, Tusika noastră se cere afară. Ies cu ea la plimbare și, minune, în
cutia poștală găsesc un plic mare galben din SUA, în care sunt anunțat că am câștigat Green
Card-ul - 2000. Dacă cățelușa nu mă scotea în noaptea ceea afară, dimineața aveam să găsesc
în cutia poștală doar niște gunoaie. De aceea norocul i l-am atribuit Tusikăi.
I.H. Când ați plecat în America, cățelușa cu-i ați lăsat-o?
D.G. Doamne ferește, s-o lăsăm cuiva. Am luat-o cu noi în America și câte două valize de
persoană, deci 6 valize cu toate documentele, niște fotografii de familie, câte ceva de
îmbrăcat, de încălțat, asta a fost tot ce am luat cu noi. I-am făcut și Tusikăi pașaport
internațional și documente medicale ca să venim cu trenul la București. La vamă am explicat
„plecăm la mama mea în Ploiești, pentru o vacanță de o lună”. Iar la București, după ce toți
trei primisem vizele, iarăși i-am făcut cățelușei dragi și scumpe pașaport internațional și
documente medicale. Dar am avut și un ghinion. La sosire în Atlanta, la aeroportul
Internațional Hartsfield–Jackson, porniți din Frankfurt, Germania, cu un aerobus uriaș
Lufthansa, am primit cele 6 valize, dar cușca cu Tusika – ia-o de unde nu-i. Am înmărmurit cu
toții, ne-am gândit că au pierdut-o la îmbarcare în avion. Vai de noi, ce ne facem?! Stăm toți
trei pe valizele noastre, cu ochii în lacrimi, nimeni nu ne așteaptă, nu știam nici unde o să ne
cazăm. Cam peste o oră, cum stăteam noi descurajați și în nehotărâre, o, minune!, ne găsește o
lucrătoare a aeroportului cu cușca în mână. Doamne, Dumnezeule, parcă ne-am născut toți din
nou. Când ne-a văzut, Tusika de departe a început să schelălăie jalnic și bucuroasă că n-am
lăsat-o prin străini. Portița cuștii era mușcată, micuța și scumpa noastră ființă încercase să iasă
din cușcă, din avion, să ne caute.
I.H. Emoționante și omenești întâmplări. Dar de ce ați ales anume Atlanta, statul Georgia?
D.G. Din considerente ca să mă mai ocup de astronomie un timp oarecare, iar cerul sudic
favorizează această ocupație și până la pensie mai aveam încă un an. Și soția auziseră că
cineva dintre matematicienii din Moldova, care a emigrat în SUA, se stabilise aici și era
mulțumit. Azi putem spune că nu am greșit alegând Atlanta - atâta verdeață ca aici n-am văzut
nicăieri. Un megapolis împrăștiat prin minunatele păduri ale Sud-Estului american.
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I.H. Cum vă pare de la distanța de ani plecarea Dvs. în SUA?
D.G. Ajunși în SUA, nici eu, nici soția nu eram cu mâinile dezlegate, toate gândurile
noastre erau îndreptate cum s-o aducem aici pe mama mea bătrână și bolnavă, care rămăseseră
absolut singură la Ploiești, ce să facem cu părinții soției (tatăl ei ar fi vrut să vină în America,
mamă-sa însă nicidecum nu vroia să se despartă de mormintele strămoșilor). Mai mult,
sovieticii din Transnistria le-au băgat bătrânilor moldoveni niște spaime în inimă despre noi,
„pindoșii”, adică americanii. La un an-doi, eu, Nelly, de câteva ori și băiatul nostru, Sergiu,
călătoream peste ocean - soția la părinții ei, iar eu ba în Romania, ba în Moldova. Multe din
planurile și visurile noastre au rămas nerealizate, s-au risipit ca un castel de nisip. Tăvălugul
vieții și-a făcut meseria. Au rămas mormintele părinților soției și al mătușii ei în Transnistria,
mormântul mamei mele în apropiere de Ploiești, mormântul surorii mele în Canada, a murit la
numai 61 de ani în aceeași zi, 25 august 2012, cu Neil Armstrong (1930-2012), primul om
care a pășit pe Lună. Proza vieții diferă de poezia vieții. În cele din urmă, peste ocean, în
Moldova și România, au rămas în prezent numai mormintele celor dragi și amintirile.
Un individ, îl cunoaștem cine este, folosindu-se de moment, după moartea părinților soției
din Transnistria, a pus laba pe casa și grădina lor, a distrus tot ce am lăsat noi acolo pe când
părinții erau în viață, în primul rând, arhiva familiei noastre, peliculele foto 35 mm și cinema
8, 16 mm, filmate timp de 40 de ani (1960-2000) prin toată URSS, și biblioteca unică în 4-5
limbi (științifică și pedagogică - matematică, fizică, astronomie, geografie, istorie, lingvistică,
literatură clasică și antică, etc.), în total vreo 5-7 mii de volume. Individul s-a străduit din
răsputeri să șteargă din memoria noastră dorul de baștină, să nu avem la ce veni.
I.H. Cunosc mai multe povestiri triste de genul acesteia a Dvs., auzite şi de la oameni
apropiaţi mie. Se spune că de soartă nu fugi. Că două strămutări sunt echivalente cu un
incendiu, spunea încă fizicianul și omul politic american Benjamin Franklin (1706-1790), cel
care a inventat Parafulgerul. Gheorghe Asachi se întreba cândva, unde-s Franklinii noștri.
Secretul e că ei apar în țări libere, democratice.
D.G. Nu am cum să vă contrazic.
I.H. Spuneți, vă rog, ați reușit deja să vă americanizați de când ați sosit pe Pământul
Făgăduinței al Americii, în familie vorbiți în engleză?
D.G. În rusă îmi este mai ușor, româna am învățat-o doar de la mama, de la rude și prieteni,
niciodată n-am făcut studii în limba română, nici la școală, nici la universitate. Aici în SUA,
în familie vorbim mai mult rusește și în limba noastră „moldovenească” de la țară, uneori - în
engleză. În societate - bineînțeles, în engleză. Noi toți cunoaștem bine engleza, româna, rusa,
o mai rupem și în alte limbi, atunci când este necesar. În familia tatălui, am în vedere în casa
bunicii după tată, cu rădăcini poloneze, se vorbea mai mult în poloneză, rusă, în anumite
cazuri și în franceză. Bunica era o femeie educată, ordonată, exigentă, cu maniere și obiceiuri
de nobilă poloneză, dar cam aspră la caracter, nu ca moldovencele noastre de la țară, mai
molcăluțe în comportament. Bunicii tare îi mai plăcea ordinea și curățenia peste tot – în casă,
grădină etc. Mama uneori râdea: „Ești ca bunica ta, polonezule. Toți din neamul lor sunt așa”
(și mie îmi plăcea ordinea). Dar noi nu am locuit împreună cu bunicii. Nici mama, nici eu nu
cunoșteam nici poloneza, nici rusa. În casa părinților mei se vorbea numai în română, astfel că
eu cunoșteam o singură limbă – româna, căreia mai târziu îi ziceam „moldovenească”.
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Soția mea Nelly a fost educată în partea stângă a RSSM, regiune tipic sovietică până în
măduva oaselor, într-o familie de moldoveni care vorbeau în limba tipică „moldoveneasca” a
țăranilor din Transnistria, dar și a celor din Moldova Sovietică de pe atunci, o limbă de la
Prăpădenii Vechi, prin urmare, la școală a obținut o educație sovietico-rusească specifică
majorității moldovenilor din stânga Nistrului. De fapt, până în prezent moldovenii noștri de la
țară, dar și cei de la oraș vorbesc o „limbă moldovenească” aparte, astfel încât uneori ai
impresia că într-adevăr este nevoie de dicționarul moldo-român al „vestitului pe tot globul
Moldovei lingvist și istoric sovietic moldovan Vasile Stati”. Mă scuzați de umorul negru, dar
el vine să explice mai multe comportamente atipice ale foștilor cetățeni moldoveni sovietici
stabiliți peste hotare.
I.H. Ca să ne abatem de la aceste amintiri triste, spuneți-mi, vă rog, unde v-ați pierdut pe
o perioadă îndelungată, în anii 70-90 ai secolului trecut?
D.G. În viață trebuie să te realizezi profesional. Toate încercările mele de a găsi un lucru
care să-mi fie pe plac au fost zadarnice. Și atunci am acceptat oferta care mi s-a propus. În
perioada 1971-1989 am activat în cadrul
Institutului de Astrofizică „V.G. Fesenkov” al
Academiei de Ştiinţe din Kazahstan, la
Observatorul Astrofizic din Almaty. Acolo, în
munții Tian-Shan, timp de aproape 20 de ani
am practicat „meseria” de astronom și
astrofizician cu specializare în dinamica și
fizica cometelor și asteroizilor, fizica
nebuloaselor gazoase și a materiei interstelare.
Tematica cercetărilor este reflectată în mare
Observatorul Astronomic de la Almaty la
parte în titlul tezei de candidat în ştiinţe fizicocare dl Dumitru Gorodețchi a făcut
observații ani în șir
matematice „Caracteristicile fizice ale unor
nebuloase difuze şi comete în baza datelor fotometrice şi polarimetrice”, elaborată în baza
observațiilor, modelelor și calculelor proprii sub îndrumarea a doi remarcabili astronomi, prof.
univ. dr. D.A. Rozhkovskii (1915-1994) (Institutul de Astrofizică „V.G. Fesenkov”,
Kazahstan) şi prof. univ. dr. K.I. Churyumov (1937-2016) (Universitatea Naţională de Stat din
Kiev). Mă axasem mai mult pe studiul cometelor. În anii 1986-1990 am fost unul din
coordonatorii Programului sovietic de studiere a cometei Halley, SOPROG (Советская
Программа Исследований Кометы Галлея), parte componentă a unui amplu program
internațional IHW (The International Halley Watch). Pentru această activitate am fost
menționat cu Medalia de Argint și Diploma de Onoare a Academiei de Științe a URSS. Am
mai participat, alături de alți astronomi (D.A. Rozhkovky, K.I. Churyumov, F.K. Raspaev) și
la Programul internațional de studiere a faimoasei comete Kohoutek. La unele cercetări a
participat și soția Nelly. În acea perioadă am publicat vreo 90 de lucrări științifice, scrise în
rusă, engleză, germană, în total cca 97 cu cele scrise în română după reîntoarcere în Moldova.
De asemenea, am scris și o mulțime de articole de popularizare a științei. După întoarcerea în
Moldova, timp de zece ani (1990-2000) am fost autorul emisiunii radiofonice „Chemarea
Stelelor”, în limba română, m-am învrednicit și de o Diplomă de Onoare a Radio-Televiziunii
Naționale.
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I.H. Deci, dispăruse-ți din orizontul Chișinăului, dar erați vizibil în lumea științei mari.
Teza de doctorat, în ce an ați susținut-o?
D.G. Examenele de doctorat la astronomia generală și la specializare (astrofizica teoretică,
generală și instrumentală) le-am susținut pe note de 4 și 5 încă în 1984 în fața unei comisii
foarte prestigioase alcătuită numai din doctori în științe de la Observatorul Principal al AȘ din
Ucraina (ГАО АН УССР) din Goloseevo. Mulți astronomi-profesioniști din cele mai diverse
centre științifice, care s-au prezentat la examene, au luat note mai slabe sau nesatisfăcătoare.
În afară de interesul mare pe care-l manifestam față de astronomie, căutam mereu să-mi
perfecționez măiestria de astronom, audiind lecții facultative și publice, vizitând centre
astronomice din URSS. Am vizitat și am făcut practică teoretică și instrumentală la mai multe
observatoare și instituții astronomice din fosta URSS, cea mai îndelungată de aproape un an la Observatorul Astrofizic Abastumani al AȘ din Georgia Sovietică, în 1961. Astfel,în 1984
am prezentat teza de de candidat în științe la Observatorul Principal al AȘ din Ucraina (ГАО
АН УССР) din Goloseevo. Semnată de ambii mei conducători de doctorat, D.A.Rozhkovski
și K.I. Churiumov, precum și de ambii referenți, dr. E.B. Kostyakova, Moscova, și dr. L.M.
Shulman, Goloseevo, trecută prin toate furcile caudine ale conferințelor și expertizelor, nu
aveam nici o îndoială că totul va fi bine. Lucram liniștit, făceam observații asupra cometei
Halley cu ajutorul unui nou telescop german, cu apertura de 150 cm, la 100 km de la Almaty,
în munții Tian-Shan, la altitudinea de 3100 m. Pe neașteptate, am fost anunțat prin radio că
sunt chemat la Kiev. La ora 6 dimineața mi-am luat un creion ascuțit ca să mă apăr de lupi și
am pornit-o prin zăpada de 50 cm spre unica șosea care trecea prin apropiere, la vreo 15 km
distanță. Abia când am ajuns la Kiev mi-am dat seama ce se întâmplă. Un grup de persoane de
la Institut, conduse de un șef de laborator, au început o luptă crâncenă împotriva directorului
Institutului „V.G. Fesenkov”, T.B. Omarov, m. cor. al AȘ din Kazahstan. Au adresat în
instituțiile țării scrisori defăimătoare la adresa lui, pornind o campanie la care eu am refuzat să
particip, dat fiind faptul că directorul, un savant pasionat și energic, făcuse foarte mult pentru
dezvoltarea astronomiei și astrofizicii în Kazahstan. În cele din urmă, „gașca de pe lângă
știință” l-a doborât pe director și s-au răzbunat cu cei care au refuzat să iscălească scrisorile
murdare contra lui, inclusiv cu mine. Nu mi-am putut închipui că asemenea mârșăvenii pot
avea loc în știință. În felul acesta niște persoane „de pe lângă știință” mi-au furat 10 ani din
viață. Cu toate acestea, nu am încetat să lucrez, fiind captivat de cercetările pe care le făceam.
Teza de candidat la specialitatea “Astrofizică si radioastronomie” am susținut-o mai târziu, în
1994, în Consiliul științific specializat din cadrul Universității de Stat „I.Mechnikov” din
Odesa, ai cărui membri au votat unanim „pentru” și astfel am obținut titlul de candidat în
științe fizico-matematice, specialitatea „astrofizică și radioastronomie”.
I.H. Ați avut în calitate de conducători de doctorat savanți de marcă, cum a fost K.I.
Churyumov, cel care a descoperit o cometă ce-i poartă numele. A fost un astronom cu mare
noroc în viață - Agenția Spațială Europeană a lansat o sondă robotizată să studieze la fața
locului cometa Churyumov-Gerasimenko. Sonda Rosetta, despre ea este vorba, a vizitat și doi
asteroizi (Lutetia şi Steins), continuându-și apoi zborul spre cometă, pe care a fotografiat-o,
iar aparatul robotizat Phylae a și asolizat pe nucleul ei, studiindu-i compoziția chimică.
Prietenii și rudele i-au dăruit astronomului o copie în miniatură a cometei. Din nefericire, la
scurt timp după încheierea misiunii Rosetta, descoperitorul cometei a plecat din viață.
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D.G. Am avut fericita ocazie să lucrez alături și chiar
împreună cu K.I. Churyumov, un savant extrem de
energic și entuziasmat. Multe nopți am petrecut împreună
la diferite telescoape și programe unionale și
internaționale, făcând observații și prelucrând date. Nu
arareori programele noastre de lucru se intersectau.
Activitatea d-lui era axată pe observații asupra cometelor.
Programul meu și al Departamentului de Astrofizică,
condus de șeful meu nemijlocit, prof. univ.
D.A.Rozhkovsky, era orientat mai mult pe studierea
Astronomul K.I. Churyumov cu
materiei interstelare (a nebuloaselor gazoase de tip C+E). modelul cometei ce-i poartă numele
Eu mai aveam obligația să studiez și diferite comete, lucru care-mi făcea plăcere. Lucram la
diverse telescoape de unul singur sau sub conducerea prof. D.A. Rozhkovsky, dar și în
laborator, inventând și construind, asistați de inginerii instituției, noi instrumente. Mult timp
am lucrat la Institutul de Fizică a Energiilor Înalte al AȘ a Kazahstanului la elaborarea unei
noi metode de microscanare a negativelor supraexpuse sau subexpuse ale unor obiecte difuze
(comete strălucitoare sau foarte slabe, în majoritatea cazurilor). Era un lucru foarte interesant,
foloseam un microdensitometru laser al Institutului menționat, se pare, unic în republică. În
URSS fusese construite doar 6 exemplare pentru cercetări nucleare și unul dintre acestea se
afla la 30-40 km de Almaty. Ca să lucrez acolo, de fiecare data prezentam un permis special.
Aparatajul nu era folosit de astrofizicieni, mie mi-a venit idea, m-am sfătuit cu prof. univ.
Rozhkovky și am elaborat o metodă specială de scanare în culori. Primele rezultate erau
spectaculoase. Din păcate, microequidensitele cometei Halley, ale altor comete, ale unor
nebuloase, pe care am izbutit să le scanăm cu ajutorul acestui aparat și metode unice nu s-au
păstrat. Cum am mai spus, un netrebnic mi-a nimicit arhiva. Cu părere de rău, din motive care
n-au depins de mine, acest program n-a fost dus la bun sfârșit. Cât despre Klim Ivanovich
Churyumov (îi spuneam Klim), atunci când el revenea de la Kiev, era mare agitație peste tot.
El vroia neapărat să-și vadă cometa și să caute pe bolta cerească noi comete. Nu arareori ne
vedeam nevoiți să împărțim timpul de observații la telescop între prof. Rozhkovsky, mine și
Klim, dar niciodată nu ne certam. Când nopțile erau posomorâte, noi desigur ne relaxam,
petreceam timpul în discuții la o sticlă de portvein „777” sau „Agdam”.
I.H. În 1997, în „Revista de fizică”, al cărei redactor-șef adjunct eram, ați publicat un
articol intitulat: „Cometa Hale – Bopp –„rătăcita” din lumea stelelor”[8], demonstrând
statutul Dvs. de ostaș al astronomiei, în orice împrejurare. De atunci nu ne-am mai văzut. Ce
ne puteți spune despre acea cometă.
D.G. Cometa Hale - Bopp (C/1995 O1) a fost una dintre cele mai strălucitoare și
spectaculoase comete a secolului XX, observată în emisfera nordică, una dintre cele mai
longevive comete din istorie. Timp de 18 luni ea apărea noapte de noapte pe bolta cerului, de
la ea, ca de la o „vedetă”, nu-și puteau „lua ochii” observatoarele astronomice și un număr
nemaipomenit de mare de astronomi-amatori din toată lumea, ca să nu mai vorbim de întreaga
populație curioasă a planetei. NASA, Agenția Națională de Astronautică din SUA stabilise, în
baza datelor observațiilor făcute, că în momentul „culminației” sale cometa Hale - Bopp era
aproximativ de 1000 de ori mai strălucitoare decât cometa Halley în anul 1911, la momentul
descoperirii sale „cea mai strălucitoare cometă a epocii telescopice”.
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Cât de strălucitoare era cometa ne putem da seama, dacă știm că în Chicago, un megapolis
extrem de poluat cu lumină, putea fi observată cu ochiul liber coada dublă a cometei. Una mai
lată, curbată, de culoare albă (compusă din particule solide de praf), și a doua - mai subțire,
ca o săgeată, de culoare albastră (formată din componentele gazoase ale nucleului cometei).
Site-ul NASA conține peste 5100 de imagini de calitate ale cometei Hale – Bopp.
I.H. Este de menționat că observații asupra cometei Halley a făcut și astrofizicianul
Nicolae Donici la observatorul său de la Dubăsarii Vechi. Mai mult, el a îndemnat preoții să
facă observații vizuale asupra cometei împreună cu enoriașii și despre cele observate să-i
scrie lui la Dubăsarii Vechi [9]. Ați putea să ne spuneți în câteva cuvinte care este rolul
entuziasmului
în
descoperirea
fenomenelor
astronomice?
D.G. Cometa Hale – Bopp a fost descoperită de
Thomas Bopp (1949-2018), un astronom-amator din
Arizona, SUA, și Alan Hale (n.1958), doctor în
astronomie din New Mexico, SUA, la 23 iulie 1995.
Ambii erau astronomi, unul din ei fiind amator, iar al
doilea doctor în astronomie lucrând într-o instituție de
învățământ. Ei aproape simultan au anunțat Biroul
Internaţional de Telegrame al Uniunii Astronomice
Internaţionale că au descoperit un obiect difuz în
apropierea clusterului stelar globular M70. Ulterior s-a
dovedit că este vorba de o nouă cometă de 35-40 km,
având perioada orbitală de 2533 de ani, astfel că
următoarea apariție a cometei la periheliu se așteaptă
abia în anul 4380. Este o cometă din așa numitul „Nor
Oort”, aflat la periferia Sistemului Solar, cometă lungCometa Hale – Bopp, 1997,
periodică care se rotește în jurul Soarelui pe o orbită
imagine Wikipedia
eliptică cu o excentricitate foarte mare, adică are o orbită extrem de întinsă, cu distanța la
periheliu de 0,914 u.a. (unități astronomice), și la afeliu de 370,8 u.a. Ultima dată cometa a
trecut prin periheliu la 1 aprilie 1997 și a fost vizibilă cu ochiul liber în emisfera nordică a
cerului timp de 18 luni! Este un record absolut de „longevitate”, ea depășind de două ori durata
de vizibilitate cu ochiul liber a campioanei secolului XIX, care este Marea cometă de la 1811.
I.H. Scriitorul Gheorghe Asachi (1788-1869), preocupat şi de probleme de astronomie şi
matematică, i-a consacrat marii comete de la 1811 o poezie: „În ocazia zborului aerostatic a
madamei Blanchard întreprins la Roma, la 1811, când în ceri se vedea cometa cea mare”
[10-11]. Cometei i se mai spunea şi Cometa lui Napoleon. Anul acela a fost favorabil pentru
viticultură, încât viticultorii au produs mult vin (nu ajungeau butoaie) de calitate bună
supranumit „Vinul Cometei” de către iubitorii licoarei lui Bahus. Știind că Dvs. ați absolvit o
școală ce purta numele poetului rus A.S. Pușkin (1799-1837), reproducem mai jos câteva
rânduri din opera poetului care a fost martor ocular al acelui fenomen: „Налейте мне вина
кометы,/ Желай мне здравия, калмык!” („Din scrisoarea către Ya.N. Tolstoi”); „Вошел:
и пробка в потолок, / Вина кометы брызнул ток” („Evghenii Oneghin” [12, pp.51,221]).
Marea cometă are o perioadă de 3095 de ani.
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D.G. Nu s-a stabilit vreo legătură cauzală între apariția în zona Pământului a unei comete și
evenimentele care se produc pe Pământ. „Vinul Cometei” este, desigur, un produs al fanteziei
oamenilor.
I.H. Mie, Cometa Hale - Bopp mi s-a întipărit adânc în memorie: la 9 aprilie 1997, când
cometa trecea prin periheliu, s-a stins din viață mama mea, Alexandra (1910-1997). În acea
perioadă, îmi aruncam noaptea privirea spre cer și meditam asupra celor veșnice.
D.G. Din păcate, la apariția cometei Hale- Bopp s-a produs și o tragedie umană care,
anunțată pe paginile ziarelor, aproape a eclipsat fenomenul astronomic: 39 de persoane
apartenente la cultul religios „Poarta Raiului” din San Diego, California, SUA, și-au pus capăt
zilelor. Membrii sectei credeau că trupurile lor sunt doar niște containere care ar putea fi
abandonate în favoarea unei existențe fizice superioare și că cometa este un emisar ceresc,
care îi îndeamnă să plece cu el în altă lume, mai bună.
I.H. Cometa Hale – Bopp a adus, probabil, noi date despre compoziția acestor miraculoși
mesageri ai Cosmosului, spre descifrarea enigmei vieții pe Pământ ?
D.G. Pentru oamenii de știință cometa Hale-Bopp a fost unul dintre cele mai enigmatice și
spectaculoase corpuri „rătăcite” din lumea stelelor, un mic (40 km), dar extrem de prețios bloc
de gheață preistorică, amestecată cu gaze condensate, praf și pietre, venit în „musafirie” din
așa numitul Nor Oort de la periferia Sistemului Solar, de unde cu miliarde de ani în urmă au
ajuns pe Terra componentele organice necesare pentru apariția vieții pe Pământ.
I.H. Domnule profesor Gorodețchi, astronomii sunt într-un fel capricioși, le este foarte
greu dacă nu au pe cineva în preajmă, pentru că fenomenele astronomice nu pot fi repetate ca
experiențele în laborator. Cine vă satisface „capriciile” astronomice?
D.G. Cei apropiați, în primul rând soția Nelly, moldoveancă născută la Grigoriopol, cum
am mai spus, și feciorul Sergiu, ambii setoși de cunoștințe și pasionați de măreția Cerului. Ei
mă însoțesc peste tot unde am intenția să ajung, fie chiar la Cape Canaveral, Florida, la
Centrul Spațial Kennedy.
I.H. Îmi puteți mărturisi câte ceva despre eclipsa totală de Soare care a avut loc în 2017 și
putea fi observată în SUA, pentru că nu cred să nu fi alergat s-o admirați, ca ostaș devotat al
astronomiei ?
D.G. V-am trimis deja 13 fotografii ale eclipsei totale de Soare din 21 august 2017 și doua
imagini stop-cadru ale fazei totale a eclipsei, extrase din filmul video realizat de Sergiu. Astfel
el și-a făcut un „cadou cosmic”, căci fenomenul s-a întâmplat a doua zi după ziua lui de
naștere. Cu un alt instrument, am făcut și eu o „poză” (mai puțin reușită) a fazei totale, în care
se văd protuberanțele roșii și coroana solară. Masa și asistența tehnică a fost asigurată de
Nelly. Tot ea a avut grijă să nu uităm ceva important din ceea ce ne-am planificat să facem,
atunci când vom găsi locul potrivit pentru observare. Cu greu am reușit să intrăm la timp în
banda de totalitate a eclipsei, în condițiile unui trafic nemaipomenit de aglomerat pe șosea,
deoarece întreaga populație a Americii se grăbea să prindă la timp momentul eclipsei totale.
Am intrat în banda de totalitate cu 10-15 minute înainte de faza totală. Desigur, toți eram
agitați, pentru ca nu cumva să ratăm momentul, pentru că observaţia este unicul mod de
validare a fenomenului. Între noi trei, numai eu unul aveam o anumită experiență în
observarea eclipselor totale de Soare, experiență obținută cu mulți ani înainte.
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Astronomul Dumitru Gorodețchi
imortalizând protuberanțele și
coroana observate în timpul
eclipsării totale a Soarelui de către
Lună, SUA, 21 august 2017

Eclipsa totală de Soare și coroana
solară, fotografiate de astronomulamator Sergiu Gorodețchi, GA,
SUA, 21 august 2017

I.H. Poate ne relatați câte ceva despre acea experiență?
D.G. S-a întâmplat asta la 12 februarie 1961 la Observatorul Astrofizic al AȘ a URSS din
Crimeea, unde am ajuns noi, doi studenți la anul 4 de la Facultatea de fizică a USM, Valentin
Dușenko și eu, fără a avea vreo invitație de la cineva de acolo, dar cu echipamentul nostru
propriu - un aparat de fotografiat „Zenit” montat pe o lunetă AT-1 și doua pelicule foto color.
Ne-am pornit de la Djankoi spre Nauchnyi cu o mașină de ocazie și am sosit acolo pe la orele
1 sau 2 de noapte. Un bătrân înalt, nobil la înfățișare, cu părul cărunt sau mai degrabă alb ca
zăpada, îmbrăcat într-un pulover simplu, vechișor, dar curat, cu bucățele de piele pe la coate,
ne-a întrebat de unde venim și ne-a propus să ne culcăm pe o canapea din hol. La Observator
toți deja dormeau. Numai bătrânul înalt de la căminul din hol nu dormea, el citea și scria ceva
(ni se părea că face calcule). Eu și Valentin crezusem la început că el e ușier. Abia a doua zi
dimineața, când toată populația Observatorului se pregătea să observe eclipsa totală, am aflat
că „ușierul” era renumitul astronom disident Nikolai Alexandrovich Kozyrev (1908-1983),
membru-corespondent al AȘ a URSS. Cel care la 25 mai 1937 a fost condamnat în „dosarul
Pulkovo” la 10 ani de închisoare. Mai târziu, savantul, cu un zâmbet trist pe buze, povestea:
„Când mi s-au adus învinuirile - am râs, dar când mi-au citit sentința, nu-mi mai era a râde”.
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I.H. „Dosarul Pulkovo” a fost un proces judiciar diabolic. Savanților li s-au adus niște
învinuiri gratuite. Una din acuzațiile aduse lui Kozyrev, de exemplu, era că el ar fi fost
adeptul teoriei „idealiste” a Universului în expansiune. Apoi cum să nu-i piară zâmbetul de
pe buze dacă inițial astronomul Kozyrev fuseseră condamnat la moarte prin împușcare.
Datele scoase la iveală azi arată că la acel proces au fost condamnați la moarte și
împușcați 14 savanți, iar alții 16 au murit în chinuri în beciurile NKVD-ului sau au fost
rejudecați, condamnați la moarte și executați, o altă parte din savanți au făcut ani lungi de
detenție. La Congresul UAI de la Stockholm din 1938 astronomii lumii, printre care și
Nicolae Donici, au condamnat acel proces criminal intentat oamenilor de știință.
D.G. Doamne, ce om de știință cu demnitate am întâlnit atunci, fără să ne dăm seama la
început de aceasta. Eu și Valentin Dushenko ne-am străduit atunci din răsputeri să facem față
problemelor ce ne stăteau în față. Răbdarea şi tenacitatea sunt definitorii pentru astronomi.
Eforturile noastre nu au fost zadarnice, am izbutit să realizăm o serie de fotografii reușite ale
eclipsei totale. Din păcate, cele care se păstrau la mine, după cum am spus deja, au fost
distruse. S-ar putea întâmpla că peliculele rămase la Valentin să se fi păstrat la cineva dintre
membrii familiei sale, dar nu sunt sigur.
I.H. Ați putea să-mi spuneți, va rog, după obținerea independenței nu a fost oare posibil să
vă realizați profesional aici în R. Moldova, fără să emigrați și să treceți prin atâtea greutăți?
D.G. E o tema delicată și specifică. Dacă cineva din astronomii de peste hotare ne-ar
întreba, cum s-a întâmplat că în R. Moldova „suverană și independentă” a anilor 1990-2000,
la USM a fost distrusă complet o ramură a științei de vârf, astronomia și astrofizica, cine s-ar
încumeta să dea un răspuns sincer și obiectiv? Se știe că în R. Moldova au fost cel puțin 7-8
sau poate 10 cercetători cu experiență care au contribuit la dezvoltarea acestei ramuri a științei
și care puteau alcătui masa critică care să asigure dezvoltarea de mai departe a acesteia.
Secretul e la suprafață. Observatorul Astronomic al USM de la Lozova funcționa sub
patronajul a doi foști funcționari de partid cu funcții înalte în știință și învățământ, dar fără
experiență în domeniul astronomiei și astrofizicii. Unul era rectorul care, se pare, nu făcea
vreo deosebire între astronomie și astrologie, iar al doilea era prorectorul pentru știință care
avea idee de astronomia elementară, dar, nu știm din care considerente, a pus o adevărată
barieră în calea astronomilor profesioniști. Director al Observatorului a fost numită o persoană
din anturajul prorectorului, fără nici o experiență în astronomie. Nimeni din speciaiștii cu
titluri științifice și experiență de activitate în astronomie, astrofizică și fizică teoretică (A.
Gaina, V. Dushenko, autorul acestor rânduri și alții) nu aveau acces la Observatorul USM.
Aveau trecere numai „ai lor”, cei din anturajul prorectorului. Este paradoxal faptul că cineva
din conducere blochează calea spre Observator astronomilor profesioniști. Când le vorbeam
unor astronomi de peste hotare despre aceste lucruri, ei nu credeau că așa ceva e posibil în
mediul academic. Observatorul se transformase într-o „zonă de odihnă” pe unde, din când în
când, treceau și „oaspeți înalți”.
I.H. Bine, dar nu ați făcut încercări să schimbați starea de lucruri spre bine?
D.G. În calitatea mea de conferențiar universitar ce ținea cursuri de astronomie și
astrofizică la facultățile de fizică și matematică, cu o experiență de activitate de aproape 20 de
ani la un observator astrofizic din Asia Centrală, am încercat să fac ceva pentru restructurarea
Observatorului de la Lozova. Am venit de mai multe ori cu propuneri concrete la prorectorul
pentru știință. Însă de fiecare dată era foarte ocupat, schimba vorba pentru ca nu cumva în
„zona de odihnă” de la Observator să vină vre-un expert în domeniu - astronom, astrofizician
sau fizician cu experiență, interesat să păstreze această ramură a științei în Moldova.
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Consider că a fost o greșeala fatală a administrației USM că nu s-a inițiat pregătirea de
cadre științifice naționale în domeniul astronomiei și astrofizicii, inclusiv în colaborare cu
mari centre științifice din Europa și SUA. Astronomia ca știință și ca disciplină de studiu este
de o importanță majoră astăzi în era cosmică, când suntem strâns legaţi de spaţiul
interplanetar, de facilităţile pe care ni le oferă sateliţii artificiali: televiziune prin satelit,
telefonie mobilă, poziționare GPS etc.
I.H. După 1991, în aşa zisa perioadă de tranziţie, Planetariul din Chişinău, situat pe
atunci în biserica „Schimbarea la faţă a Mântuitorului”, a fost distrus în urma unui incendiu
și și-a încetat activitatea. Din considerente neclare a fost desfiinţat şi Liceul Real Republican
și odată cu el închis, apoi devastat Observatorul astronomic din cadrul Liceului, iar
telescopul dezmembrat. Acum şi Observatorul Astronomic al Universităţii de Stat din
Chişinău a ajuns într-o stare jalnică, fără o perspectivă de cercetare de lungă durată și fără
vreun sprijin financiar adecvat din partea autorităților.
Domnule profesor, ați început cariera de astronom sub îndrumarea astronomului
profesionist V.M. Grigorevskii. Ce ne puteți spune despre primul mentor al Dvs.?
D.G. Vitalii M. Grigorevskii a fost un astronom talentat și cu inițiativă. El a făcut multe
lucruri bune pentru USM, a dat un impuls puternic pentru apariția și dezvoltarea astronomiei
profesioniste la USM. A organizat foarte eficient grupul de studenți-observatori ai sateliților
artificiali ai Pământului. Sub îndrumarea domniei sale am făcut primii pași în știință noi, cei
care ulterior am susținut tezele de doctorat și am obținut titlul de candidat în științe (Valentin
Dushenko, Vasile Cernobai, Ion Panici (n. 1943), Ion Jigău (n. 1943), autorul acestor rânduri
și alții). La Observatorul USM a activat și viitorul director al Observatorului de la Liceul Real
Republican din Chișinău, Ion M. Nacu. V.M. Grigorevskii a fost acela care m-a delegat în
1961 la practică la Observatorul Astrofizic din Abastumani, Georgia, unde aproape un an
întreg m-am specializat în electrofotometrie și spectrofotometrie.
I.H. Am aflat multe lucruri interesante din viața și activitatea Dvs., dar nu am vorbit cum
totuși v-ați ales profesia de astronom?
D.G. Probabil că aici un rol aparte îl joacă întâmplarea. Revin cu amintirile la Moldova
sovietica și socialistă a anului 1957. Trebuia să iau o decizie importantă, să-mi aleg profesia,
care e pe viață. Mă pregătisem toată vara pentru examene la „nu știu unde” și iată aflu că
Școala Militară de Aviație din Daugavpils, Letonia, anunță admiterea. Examenul și comisia
medicală se stabilise să fie trecute aici, la Chișinău, la Comisariatul Militar Republican. Da,
zic eu, e tocmai pentru mine, voi deveni pilot de aviație militară, la avioane cu reacție.
Cu o zi înainte de a trece Comisia medicală, trec pe la librăria „Academkniga”, pe care o
frecventam regulat de când venisem de la Soroca la Chișinău și ce-mi văd ochii ? În vitrină
era expusă o carte de poezii ale uneia din cele mai vestite poete din Grecia Antică, Sappho de
pe insula Lesbos. (În legenda lui Ovidiu se spune că Sappho s-a sinucis, aruncându-se de pe o
stancă în apele Mării Egee, din cauza unei iubiri neîmpărtășite față de un tânăr marinar care
foarte degrabă a și uitat de dragostea sa). Dar librăria era deja închisă. Tânăr, romantic, toate
gândurile îmi erau la Sappho - nu cumva s-o scap – eram îndrăgostit de poeziile poetei, ca
acel marinar fluturatic.
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A doua zi dimineața, fix la 9.00 eram deja la ușa librăriei, am înșfăcat fericit cartea
(ultimul exemplar, cel din vitrină) și am alergat la Comisariatul Militar, unde eram programat
pentru ora 10.00 să trec Comisia medicală. Stau gol-goluț în fața comisiei medicale, formate
din niște colonei și surori medicale cu 2-3 ani mai în vârstă decât noi, viitorii cursanți militari.
M-au examinat din toate părțile, plămânii, dinții, ochii, nasul ș.a.m.d., ca pe un armăsar de
vânzare. La sfârșit un colonel, mai mare peste toți, citește verdictul: „Toate sunt bune la dvs.,
chiar foarte bine, și atestatul, și notele, și rezultatele Comisiei medicale sunt bune, dar iată
inima vă dă puțin de gol. Nu putem să vă recomandăm pentru specialitatea de pilot militar la
avioane cu reacție, dar vă recomandăm să alegeți profesia de inginer la motoarele reactive ale
avioanelor de luptă. Această profesie vi se potrivește cel mai bine, de băieți ca dvs. avem mare
nevoie. Vă recomand să acceptați, aceasta este o variantă foarte bună”.
Am ieșit glonț de acolo, un spasm îmi strângea gâtul. Cum, eu, cel care visam la cer, la
stelele care sclipesc noaptea deasupra avionului meu cu reacție, să stau acolo, pe pământ, întrun hangar, cu motoarele de avion, în haine îmbibate cu benzină, uleiuri? Nu, nu-i pentru mine
profesia aceasta și gata. Doar eu atâta timp visasem la cer, la nori, la viteză… N-am stat mult
să bocesc și a doua zi trecând pe lângă Universitatea din Chișinău, îmi zic, ia să intru să vad
ce au ei acolo. La Comisia de admitere văd o profesoară mai în vârstă la inscripția
„Геология” (Geologia). Minunat! E tocmai pentru mine! Te cațări pe munți și dealuri cu
rucsacul în spate, iți faci drum prin taigaua Siberiei, descoperi zăcăminte, metale rare, pietre
prețioase etc. Visul mă ducea tot mai departe, spre Ciucotka, Sahalin, teritorii încă
neexplorate. Deodată aud vocea profesoarei (în rusă): „Tinere, anul acesta la specialitatea
Geologie va fi ultima promoție, mai departe nu se vor mai pregăti cadre de geologi în
Moldova. Alegeți-vă o altă specialitate”. Dezamăgit, am întrebat-o ce specialități mai sunt și
mi le-a enumerat. Am întrebat-o de mai este vreo specialitate. Da, mi-a răspuns, cea de fizică
și matematică, dar acolo este o concurență nebună – 7-8 pretendenți la un loc. Iată aici să mă
înscrieți, am zis eu hotărât. Profesoara a rămas uimită, dar văzând hotărârea mea m-a înscris
într-o listă lungă-lungă. Nu eram cu medalie, dar aveam totuși numai note de 4 și 5 și atunci
de ce să nu încerc. Toată vara m-am pregătit pentru examene. Și iată că sunt admis la
Facultatea de fizică și matematică și mă plimb fericit pe coridoarele Universității, când de
mine se apropie un băiat de mică statură cu ochelari, mi s-a părut că ne cunoaștem de când e
lumea, atât de simplu și sincer era băiatul cela, Iurii Popov, care mi-a devenit cel mai bun
prieten pe care l-am avut în viață. Am locuit în căminele universității de lângă „Închisoarea lui
Kotovskii”. În timpul studenției mergeam împreună la bibliotecă, hoinăream prin Chișinău,
treceam și pe la bodegile cu vin roșu, mititei și plăcinte.
I.H. Am locuit și eu în căminul nr.1. Acolo v-am și cunoscut, când ne-ați ținut o prelegere
în „Ungherașul roșu” despre sateliți artificiali, comete, asteroizi, supernove… Mi-a rămas în
memorie pe viață acea întâlnire interesantă.
D.G. Vă mulțumesc pentru cuvintele calde spuse la adresa mea. În comparație cu ceilalți
studenți de la Universitate, eu avem unele privilegii. Deoarece participam la Programul de
observare a sateliților, aveam o cameră separată în cămin, chiar din primul an de studenție,
pentru că lucram pentru complexul industrial-militar, deși nimeni din profesori nu vorbea
deschis despre asta. Oricum, făceam parte din elita studențească și pe lângă bursa de 39-40
ruble primeam recompense: câte 50 de copeici fiecare pentru „observațiile astronomice” de
seară, până la orele 23-24 noaptea, și câte o rublă pentru cele efectuate după ora 24.
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Astfel, studenții care participau activ la observarea sateliților artificiali ai Pământului se
descurcau mai ușor decât ceilalți studenți: primeam de multe ori până la 80-85 ruble pe lună
(indiferent dacă făceam observații sau eram doar de serviciu toată noaptea atunci când cerul
era înnorat). Când cerul era acoperit, ascultam stațiile de radio ale „vrăjmașilor din vest”:
muzică ultra-modernă din Monte-Carlo, Zagreb, Sarajevo, Emiratele Arabe, Kuwait… Toate
stațiile de observații vizuale și vizual-optice erau înzestrate cu cea mai modernă și
performantă pe atunci aparatură radio. Astfel, de pe Castelul de apă al lui Bernardazzi de
lângă Universitatea din Chișinău ascultam emisiuni radio din toată lumea.
Am avut și un caz nostim. Într-o noapte noroasă, când nu puteam face observații, ne relaxam,
am pus niște posturi străine de radio și ne delectam cu Bossa Nova, Boogie-Woogie, rock&roll,
dar uitasem să deconectăm difuzoarele puternice instalate de asupra turnului care urlau la putere
maxima, pe care noi nu le auzeam. Pe la 1-3 de noapte auzim lovituri puternice în ușa metalică
de la parter, încuiată pe dinăuntru. Când am descuiat ușa ne-am trezit cu o echipă de miliționeri
înarmați cu pistoale, gata să ne pună la pământ, inspectând tot Castelul. Au crezut că în Castelul
părăsit s-a aciuat vreo bandă de tâlhari, criminali. Au rămas uimiți când au văzut că suntem niște
tineri pașnici, că dispunem de telescoape, lunete, vorbim de sateliți. Atunci ne-am dat noi seama
că de Observatorul nostru conspirativ nu știau nici cei de la interne, nici cei de la Guvern. De
fapt, nici administrația Universității nu prea știa ce-i cu noi, ba chiar era îngrijorată, considerând
că „astronomii” sunt niște studenți ce duc un mod de viață „dezordonat”, vin la lecții când vor,
se duc de la lecții când le trece prin cap. Pe când noi noaptea făceam observații, iar ziua, după ce
făceam toate calculele necesare, ne duceam la lecții.
I.H. Când erați la observații, nu vă venea în cap să luați și câte un păhărel de vin, că doar
Observatorul nu avea sistem de încălzire ?
D.G. Despre consumul de băuturi alcoolice nici nu putea fi vorba. La post se afla în
permanență un grup de 7-10 studenți. Dacă era cer senin, făceam observații toată noaptea,
până la răsăritul Soarelui. Doi studenți mai calificați în electronică au fost repartizați la un
aparat de radio militar ПРВ-1 (un receptor cu sensibilitate foarte înaltă pe lungimile de undă
radio de la 10 m în sus). Ei mai aveau în dotare cronometre și un cronograf care fixa
momentul trecerii satelitului în dreptul ori în apropierea unei stele sau printre doua stele foarte
apropiate, ca să se poată, imediat după observații, să se determine cu cea mai mare precizie
coordonatele satelitului la un moment de timp universal Greenwich. Dacă eram 7 studenți,
fixam 7 poziții ale satelitului pe hartă. Momentul trecerii satelitului deasupra unei stele sau
între doua stele foarte apropiate se determina cu o precizie de până la 0,01 s cu ajutorul unui
cronograf și a întrerupătorului Morse. Coordonatele satelitului erau determinate cu o precizie
de până la o zecime de secundă unghiulară, în dependență de calificarea studentului, care
trebuia să traseze cu cât mai mare precizie traiectoria satelitului printre stele și să înregistreze
momentul observației, lucru deloc simplu chiar și pentru astronomii profesioniști.
Fiecare din cei 10-15 studenți - observatori stătea pe platforma Castelului de apă din
preajma Universității, „înarmat” cu o lunetă astronomică AT-1 sau militară ТЗК, un
întrerupător de cod Morse și o hartă detaliată de înaltă rezoluție unghiulară a cerului (care
acoperea emisfera nordică și o parte a celei sudice). Erau nopți, când observam până la 20 de
sateliți „de-ai noștri” , dar și de ai „vrăjmașilor”. Recepționam și sateliți „necunoscuți”,
rătăciți. Toată informația se codifica și se trimitea prin telefon direct la Moscova, iar de acolo
era trimisă la Centrul unional de supraveghere a sateliților.
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Scopul final al acestor lucrări era determinarea orbitelor sateliților sovietici, în multe cazuri
sateliți militari, dar și ale celor de telecomunicații. Urmăream și sateliții străini (SUA, Anglia,
Franța, Japonia). Un interes deosebit prezentau sateliții străini nedeclarați, cu orbite
necunoscute. Cunoaștem și cazuri când se încerca „a-i împinge” de pe orbită, a le deregla
orbita. Noi, studenții, nu știam toate subtilitățile lucrului pe care-l făceam. Noi lucram pentru
Ministerul Apărării și serviciile secrete ale Uniunii Sovietice.
Codul Stației din Chișinău, dacă nu mă înșel, era Kishinev 24. Stația era una dintre cele mai
bune, doua sau trei luni la rând s-a clasat pe locul doi după numărul de sateliți observați și
identificați și după calitatea observațiilor. În 1958, eram student la anul II și am avut onoarea
să fiu menționat cu Diploma de Onoare a Consiliului Astronomic al AȘ a URSS pentru
participarea activă la observațiile sateliților artificiali ai Pământului. Diploma mea, ca și
Medalia de argint și Diploma din 1986, acordate de Pavilionul „Cosmos” al AȘ a URSS
pentru cercetările asupra cometei Halley, se află în arhiva familiei.
I.H. Am afișat ceva mai înainte copia diplomei colegului dvs. Valentin Dushenko. Diploma
dvs. era identică cu a lui ?
D.G. Am fost bucuros să văd această Diplomă, să-mi reamintesc de a mea.
I.H. După cele relatate de Dumneavoastră, Stația ere bine dotată tehnic.
D.G. Cei care au organizat Stația de la Chișinău s-au străduit mult, au asigurat-o cu tot
necesarul – echipament optic și electronic, un set de hărți ale cerului nordic și parțial ale celui
sudic, set destul de scump, cred că statul sovietic a plătit bani buni, deoarece hărțile erau
tipărite pare-mi-se în Germania într-un tiraj nu prea mare destinat astronomilor profesioniști,
pe hârtie specială, de înaltă calitate, care nu se deformează la schimbarea temperaturi în
intervalul de temperaturi de la -400C la +400C. Fiecare student-astronom avea un sac personal
de dormit. Aveam cearșafuri curate, lenjerie, care regulat se schimbau, se spălau la timp (erau
persoane salariate care se ocupau de asta), se respecta la maxim igiena personală. Stația a fost
organizată și deschisă pe la sfârșitul lui august sau în primele zile ale lui septembrie 1957.
Foarte repede s-a conturat un grup
mic de studenți de la Facultatea de
fizică și matematică, printre primii
se numărau Valentin Dushenko,
Valentin Dushko (deși nu era
student, era foarte priceput în
electronică, în aparatură radioelectronică), Iurii Popov, autorul
acestor rânduri, ceva mai târziu s-au
aliniat Ion Jigău, Ion Panici, Ion
Nacu și mulți alții.
Mulți din studenți n-au rezistat la
ritmul de lucru extrem de intens și sau retras, alții (mai puțini) au rezistat
până la urmă și și-au găsit locul
În fotografie: astrofizicienii Dumitru Gorodețchi, Ion potrivit în domeniile lor preferate
Nacu și Valentin Dushenko într-un moment de relaxare
(educație,
știință,
tehnologii
la un concurs republican de astronomie pentru elevi,
moderne).
anii 1992-1993.
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La baza formării Stației de sateliți (așa s-o numim pe scurt) a stat Mariana M. Lavrova,
lector superior sau docent la Universitate. Peste câteva luni sau săptămâni de la Odesa au sosit
Vitalii M. Grigorevskii și Valentina A. Vorobiova (viitoarea lui soție), astronomi de profesie.
De la Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov” a fost adus și montat sub
acoperișul de lemn și placaj al turnului nostru aflat vizavi de Universitate, o cameră
fotografică ecuatorială, cadou al savanților din Moscova. A fost adusă din Germania de la
Observatorul din Potsdam, imediat după Parada cea Mare a anului 1945, pentru Universitatea
de Stat din Moscova, dar ei probabil nu s-au folosit de ea niciodată (în opinia mea, din simplu
motiv că plăci fotografice de dimensiuni mari, care se foloseau la Potsdam, nu aveau). Mai
apoi și condițiile climatice la Moscova, megapolis extrem de poluat de lumină de la multiple
surse, nu le permiteau s-o folosească rațional. La predarea camerei-telescopului din Potsdam a
participat prof. univ. dr. D.Ya.Martynov, șeful Departamentului de Astrofizică, Institutul de
Astronomie “P.K. Sternberg” al Universității din Moscova, care mi-a dăruit cartea sa
„Практическая Астрофизика” cu inscripția „Дорогому Дмитрию Ивановичу
Городецкому с наилучшими пожеланиями в его будущем астрономическом пути Д.Я.Мартынов” (eram în anul II). Nu știu dacă s-a mai păstrat pe undeva, am trecut prin
atâtea de-atunci. Un crater de pe Marte poartă numele savantului. Colaboratorii Institutului
„P.K. Șternberg” glumeau la un pahar de vorbă că la dânșii domnește ДЯМА-КРАТ-ия, după
primele litere ale numelor a doi „severi și cruzi” dictatori ai astronomiei și astrofizicii din
Rusia. Al doilea era astrofizicianul V.A. Krat, specialist în fizica Soarelui și astronomia
stratosferică, directorul Observatorului din Pulkovo în perioada 1966-1979. Asteroidul nr.
3036 îi poartă numele.
I.H. Observatorul de la Potsdam este probabil Observatorul lui Einstein. Unde este acum
telescopul lui Einstein? Azi ar avea mare căutare ca un exponat istoric.
D.G. Ce s-a întâmplat mai departe cu telescopul de la Potsdam, adus la Chișinău, nu știu
precis, se pare ca a fost distrus sau dezmembrat. S-a distrus tot ce au făcut predecesorii pentru
dezvoltarea astronomiei în Moldova.
I.H. Pe cine ați dori să-i menționați dintre cei care au contribuit la dezvoltarea
astronomiei în Moldova?
D.G. La Observatorul de la Lozova au lucrat Vasile Cernobai, Ion Nacu și alții care, intr-un
fel sau altul, au contribuit la dezvoltarea astronomiei în Moldova și îndeosebi la învățământul
astronomic. Detaliile nu le cunosc, deoarece din 1971 până la sfârșitul anului 1990 eram
departe de Moldova, lucram în Asia Centrala, la Institutul de Astrofizică al AȘ din Kazahstan,
Almaty.
I.H. Nume cunoscute pentru mine. În 1975, director al Observatorului Universităţii de Stat
din Chişinău a fost numit Vasile Cernobai (1949-2004), un cercetător ambiţios, cu studii în
domeniul fizicii nucleare şi al particulelor elementare urmate la filiala Universităţii de Stat
din Moscova „M.V. Lomonosov” de pe lângă Institutul Unificat de Cercetări Nucleare de la
Dubna, acolo unde și-a făcut studiile și autorul acestor rânduri. În 1981, el susţine teza de
candidat în științe „Structura turbionară a nucleelor stelelor neutronice şi mecanismul de
activitate a acestora”. Teza a fost susţinută în Armenia, ţară care l-a dat pe vestitul astronom
V.A. Ambartsumian (1908-1996), fondatorul Observatorului Astrofizic din Byurakan. Vasile
Cernobai a trasat mai multe programe de cercetare, care vizau studiul unor stele variabile,
fizica atmosferei, gradul de poluare a acesteia.
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Din păcate, nu s-a reușit de conturat o perspectivă de cercetare ştiinţifică la Observator,
astfel că în 1988 el părăseşte funcţia, păstrându-şi însă interesul pentru astronomie. Cu
concursul lui V. Cernobai, în Chișinău a fost construit un Observator astronomic pentru
Societatea științifică a elevilor „Viitorul”, înzestrat cu un telescop reflector [5], care ulterior
a fost trecut în subordinea Liceului Real Republican, şef al Observatorului fiind numit
astronomul Ion Nacu, profesor la acel liceu, iar în prezent profesor la LT „Mihai Marinciuc”
din Chișinău. Astăzi, clădirile fostului Liceu real și Observatorul zac în ruine.
D.G. Ce să vă spun, aproape peste tot în fosta URSS domnește un haos nemaipomenit. Cei
care-s la putere în Rusia, în Moldova, alte „republici independente”, nu au niciun interes față
de știință. Cel mai recent exemplu – încercarea de a distruge practic faimosul Observator
Astronomic de la Pulkovo, St. Petersburg. Despre altele, mai mărunte de la periferie, nici nu
vorbim. Știința nu-i mai interesează pe cei de la putere.
I.H. Aș dori să încheiem dialogul nostru pe o notă optimistă. În prezent, la Universitatea
Tehnică a Moldovei a fost creat Centrul Național de Tehnologii Spațiale în care a fost
construit şi testat la sol un microsatelit „Republica Moldova”. Centrul are în componenţa sa
un Observator Astronomic şi un Planetariu. Observatorul este dotat cu un telescop Celestron
CGE PRO 1400 prevăzut pentru studiul corpurilor cereşti şi monitorizarea zborului
microsatelitului, iar planetariul digital modern este gata să primească elevi, studenţi și pe toţi
cei pasionaţi de astronomie din întreaga republică. Aproape că e gata Staţia terestră de
comanda şi monitorizare a zborului microsatelitului [13,4]. Să sperăm că pagina pe care o va
scrie UTM în istoria astronomiei din R. Moldova va fi una mai bogată în evenimente.
Ne-am referit la stadiul actual de dezvoltare a astronomiei în R. Moldova. Revenind la
evoluția Dvs. ca astronom, dorim să inserăm în acest interviu o fotografie care vă reperezintă
la Agenția spațială NASA a Statelor Unite ale Americii. În calitate de astronom „bătrân”
trecut prin ciurul și dârmonul vieții, poate comentați această fotografie și le spuneți cititorilor
noștri câte ceva despre faimoasa agenție NASA.
D.G. Cu plăcere. Agenția Spațială NASA (The National Aeronautics and Space
Administration) e cea mai cunoscută agenție responsabilă de programul spațial public al
Statelor Unite ale Americii și de cercetarea aerospațială civilă și militară pe termen lung. A
fost fondată la 29 iulie 1958, Actul de înființare fiind inițiat și semnat de președintele SUA
Dwight D. Eisenhower (1890-1969). Inițial, NASA era constituită din 4 laboratoare și câțiva
din cei 8000 de angajați ai fostului Comitet Național pentru aeronautică NACA (National
Advisory Committee for Aeronautics). Evident, NASA este o creație a competiției dintre
sovietici și americani, deoarece după lansarea primului satelit „Sputnik 1” Congresul SUA,
alarmat de evidenta amenințare asupra securității și a poziției de lider în tehnologie a SUA, a
îndemnat la o reacție rapidă și imediată. De la înființare, NASA a obținut rezultate
remarcabile, spectaculoase, dar a suferit și mari pierderi și eșecuri. De atunci multe s-au
schimbat in lume.
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Iată că acum Elon Musk (n.1971) e pe primele pagini ale presei cu lansările sale de rachete
reutilizabile și utilizarea de noi tehnologii revoluționare. El a reușit să atragă în Agenția sa pe
mulți lucrători din NASA, însă oricum NASA continuă să fie una dintre cele mai puternice și
vestite Agenții Spațiale din lume. Deși pe glob au apărut și alte agenții spațiale, NASA este
unica agenție cu o viziune clară - „a îmbunătăți viața aici, a extinde viața acolo și a găsi viață
dincolo”, văzându-și misiunea în „a înțelege și proteja planeta-mamă, a explora Universul, a
căuta viață în el, a inspira următoarea generație de exploratori”.
Toți împreună lucrăm pentru unul și același scop: să fim mai liberi, mai prosperi, mai
siguri, mai fericiți pe planeta noastră albastră, Terra, și, poate cândva, pe alte planete, pe care
desigur omul le va explora și acestea vor deveni o a doua, a treia …Terra Humana pentru
Homo Sapiens.

Dumitru Gorodețchi la faimoasa agenție spațială NASA, unica agenție
care a trimis oameni pe Lună.
Cape Canaveral, Florida, august 2016.

Remarcă: În fosta URSS, în Federația Rusă și alte țări fost sovietice se conferă două
titluri științifice: candidat și doctor în științe, în R.Moldova, aceste titluri se numesc,
corespunzător, doctor și doctor habilitat în științe.
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