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Press release: The Nobel Prize in Physics 2018 

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2018/press-release/  

English 
English (pdf) 

Swedish 

Swedish (pdf) 

 

2 October 2018 

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Nobel Prize in 

Physics 2018 

“for groundbreaking inventions in the field of laser physics” 

with one half to 

Arthur Ashkin 

 

Bell Laboratories, Holmdel, USA 

“for the optical tweezers and their application to biological systems” 

and the other half jointly to 

Gérard Mourou 
École Polytechnique, Palaiseau, France 

University of Michigan, Ann Arbor, USA 

and 

Donna Strickland 
University of Waterloo, Canada 

“for their method of generating high-intensity, ultra-short optical pulses” 

 

MLA style: Press release: The Nobel Prize in Physics 2018. NobelPrize.org. Nobel Media AB 

2018. Sun. 2 Dec 2018. <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2018/press-release/> 

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2018/press-release/
https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/press-physics2018.pdf
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2018/52801-pressmeddelande-nobelpriset-i-fysik-2018/
https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/press-physics2018-sv.pdf
http://www.kva.se/en/
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Laureații Premiului Nobel pentru Fizică  2018 

 

 

 

Arthur Ashkin, născut în 1922, New York, SUA 

Ph.D. 1952, Universitatea Cornell, Ithaca, SUA. 

https://history.aip.org/phn/11409018.html 

 

Gérard Mourou, născut în 1944, Albertville, France 

Ph.D. 1973 

https://www.polytechnique.edu/annuaire/en/users/gerard.mourou 

 

Donna Strickland, născută în 1959, Guelph, Canada 

Ph.D. 1989, Universitatea din Rochester, SUA. 

https://uwaterloo.ca/physics-astronomy/people-profiles/donna-strickland 

 

 

 

 

 

 

 

https://history.aip.org/phn/11409018.html
https://history.aip.org/phn/11409018.html
https://www.polytechnique.edu/annuaire/en/users/gerard.mourou
https://www.polytechnique.edu/annuaire/en/users/gerard.mourou
https://uwaterloo.ca/physics-astronomy/people-profiles/donna-strickland
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PREMIUL NOBEL PENTRU FIZICĂ 2018 
 

Ștefan D. TIRON 
Institutul de Chimie, str. Academiei 3, MD-2028 Chișinău, R. Moldova 

Email: stefandtiron@gmail.com 
 

Rezumat. În articol este dată o scurtă prezentare a invențiilor revoluționare în domeniul 

fizicii laserelor și a autorilor acestora, care au fost distinși cu Premiul Nobel pentru Fizică 2018.  

Cuvinte-cheie: Premiul Nobel, fizică, laser, presiunea luminii, pensetă laser, capcană laser, 

impuls laser. 
 

Abstract. The article gives a brief introduction to the revolutionary inventions in the field of 

laser physics and their authors, which have been awarded the Nobel Prize in Physics 2018. 

Keywords: Nobel Prize, physics, laser, light pressure, laser tweezers, laser trap, laser pulse. 

 

La 2 octombrie 2018, Academia Regală de Științe a Suediei a anunțat decizia sa de a 

acorda Premiul Nobel pentru Fizică 2018 „pentru invenții revoluționare în domeniul fizicii 

laserelor” cu o jumătate pentru Arthur Ashkin (Bell Laboratories, Holmdel, SUA) „pentru 

penseta optică și aplicarea ei la sistemele biologice” și cealaltă jumătate în comun pentru 

Gérard Mourou (École Technique, Palaiseau, Franța; Universitatea din Michigan, Ann 

Arbor, SUA) și Donna Strickland (Universitatea din Waterloo, Canada) „pentru metoda lor 

de generare a impulsurilor optice de mare intensitate, ultra-scurte”. 

Invențiile remarcabiile ale acestor cercetători au revoluționat fizica laserelor. Aceste 

invenții au extins considerabil aplicațiile practice ale presiunii luminii și au devenit posibile 

datorită progreselor realizate în dezvoltarea generatoarelor optice cuantice – laserelor. 

Obiectele extrem de mici și procesele incredibil de rapide sunt acum văzute într-o nouă 

lumină. 

Arthur Ashkin a obținut premiul Nobel pentru invenția capcanelor de lumină 

cunoscute ca pensete optice și utilizarea acestora în studiul sistemelor biologice. Până în 1992, 

A. Ashkin a condus Departamentul de Optică Fizică și Electronică la Bell Laboratories 

(BellLabs) din SUA. Numeroasele experimente ingenioase realizate de A. Ashkin la BellLabs 

pe parcursul unui sfert de veac după invenția laserului au avut ca rezultat obținerea unor așa-

numite capcane de lumină, care rețin în ele obiecte minuscule de natură diferită. Schema unei 

asemenea capcane este reprezentaă în fig.1. 

Primul articol semnat de Ashkin și colaboratorii săi, în care este descrisă captarea 

optică a unor particule dielectrice având dimensiuni de la zeci de nanometri până la zeci de 

micrometri, a apărut în 1986 [1]. Capcanele de lumină ale lui Ashkin au fost denumite pensete 

optice sau pensete laser. De-a lungul timpului, această tehnologie a fost mult perfecționată și 

posibiliățile ei s-au extins considerabil. Pensetele laser sunt utilizate în prezent pe scară largă 

în biologia moleculară, genomică, virusologie și alte domenii.  

 

 

 



8     Actualități 
 

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 16, nr. 3-4 (63-64), 2018 

Formarea unei capcane laser este ilustrată în fig. 1 și fig.2.  

Figura 1. La stânga — schema de reținere în capcana laser a unei particule sferice 

dielectrice (raza sa depășind mult lungimea de undă), aflate în apă. Fasciculul de raze laser se 

refractă astfel, încât forța rezultantă FA, ce apare datorită transmiterii de impuls de la raze către 

particulă, este orientată în sus (spre raza laser). La dreapta — fotografia experimentului 

real, în care o sferă cu diametrul de 10 μm este menținută în acest mod. Se poate vedea mersul 

lazelor laser înainte și după împrăștierea pe sferă [1]. 

 
Fig. 2. Penseta optică creată de A. Ashkin. © Johan Jarnestad/The Royal Swedish 

Academy of Sciences 
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Gérard Mourou și Donna Strickland au primit premiul Nobel pentru elaborarea unei 

metode de generare a impulsurilor optice ultrascurte cu intensitate extrem de mare. Ei au 

elaborat un procedeu foarte eficient de a crește considerabil energia impulsurilor laser [2]. 

La începutul anilor 1960, puterea laserelor era de 10
10

 W/cm
2
, iar zece ani mai târziu a 

crescut până la 10
15

 W/cm
2
 , după care nu s-au mai înregistrat creșteri ale acesteia. Situația s-a 

schimbat radical în 1985, când D. Strickland și G. Mourou, pe atunci colaboratori ai 

Laboratorului de Energetică Laser al Universității Rochester (SUA), au publicat un articol, în 

care au descris o nouă metodă de amplificare a puterii impulsului laser [2]. Aplicarea acestei 

metode a făcut ca puterea impulsurilor laser iar să crească atingând astăzi valori de până la 

10
23 

 W/cm
2
.  

Esența metodei lor constă în următoarele. Un impuls laser ultrascurt este trecut printr-o 

pereche de rețele de difracție, care îl extind în timp cu mai multe ordine de mărime. Ca 

urmare, energia maximă a câmpului electric al impulsului laser scade brusc în așa măsură 

încât impulsul trece printr-un amplificator optic (sapfir dopat cu ioni de titan) fără a-i modifica 

structura cristalină. Impulsul amplificat este trecut printr-o altă pereche de rețele de difracție, 

care îl comprimă până la lărgimea inițială. La ieșire avem un impuls foarte scurt de intensitate 

extrem de mare (fig.3). Aplicarea acestei metode a condus la construirea unor sisteme laser de 

mare putere în impulsuri de picosecunde.  

 

Figura 3. Schema de amplificare a impulsurilor laser scurte. Impulsul laser inițial 

scurt de mică intensitate (А) este dispersat și extins de o mie de ori cu ajutorul unui cuplu de 

rețele de difracție (B); ca urmare, se obține un impuls extins de intensitate joasă (С) care este 

apoi amplificat în dispozitivul (D). O a doua pereche de rețele de difracție (E) reversează 

dispersia produsă de primele două rețele de difracție și recomprimă impulsul de înaltă energie 

obținut după amplificare. Ca rezultat se obține un impuls laser ultrascurt de energie foarte 

înaltă (F) [3]. 
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Domeniile de aplicare a impulsurilor laser ultrascurte de energie extrem de înaltă sunt 

foarte largi - de la experimente în domeniul fizicii fundamentale la tratamentul chirurgical al 

miopiei și astigmatismului. Instrumentele de mare precizie construite deschid posibilități 

neexplorate de cercetare și au o multitudine de aplicații industriale și medicale. 
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FRAȚII MOSCALENCO –DOI PILONI TRAINICI AI 

FIZICII TEORETICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA  
 

Dr. Ion Holban 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale 

ion.holban@yahoo.com 

 
Rezumat. Este prezentată viața și activitatea fizicienilor frați gemeni Vsevolod (1928-2018) și 

Sveatoslav (1928) Moscalenco, academicieni ai Academiei de Științe din R. Moldova. Fondatori a 

două școli științifice: în domeniul supraconductoarelor cu mai multe benzi de energie şi al sistemelor 

electronice puternic corelate (Vsevolod Moscalenco) și în domeniul opticii coerente neliniare și fizicii 

proceselor excitonice, biexcitonice si fotonice-laser în semiconductoare (Sveatoslav Moscalenco). 

Cuvinte cheie: supraconductaore cu multe benzi de energie, sisteme electronice puternic corelate, 

optica coerentă neliniară, fizica proceselor excitonice, biexcitonice si fotonice-laser, suprafluiditate, 

supraconductibilitate. 

 

Abstract. The life and activity of the twin brothers-physicists Vsevolod (1928-2018) and 

Sveatoslav (1928) Moscalenco, academics of the Academy of Sciences of Moldova, are presented.  

Founder of two scientific schools: in the field of superconductors with multiple energy bands and 

strongly correlated electronic systems (Vsevolod Moscalenco) and in the field of nonlinear coherent 

optics, the physics of excitonic, biexcitonic and laser-assisted photonic processes in semiconductors 

(Sveatoslav Moscalenco). 

Key words: superconductors with multiple energy bands, strongly correlated electronic systems, 

nonlinear coherent optics, physics of excitonic, biexcitonic and laser-assisted photonic processes, 

superfluidity, superconductivity. 

 

1. Baștina savanților 

Viitorii oameni de știință, Sveatoslav și Vsevolod Moscalenco, 

s-au născut la 26 septembrie 1928, în comuna Bravicea, judeţul 

Orhei, România. Un sat vechi de răzeși situat între râulețele Cula și 

Ichel, la circa 70 km depărtare de Chișinău. Conform datelor anului 

1932, Bravicea avea 5412 locuitori (avusese și peste 7 000 de 

locuitori) [1], se număra atunci printre comunele cu mari 

perspective. După cum îmi povestea mama savanţilor, Natalia, anul 

acela (1928) s-a caracterizat printr-o iarnă cu foarte multă zăpadă – 

„troienele de omăt erau mai mari decât omul”. Părinții viitorilor 

savanți, oameni cu carte, posedau o bucățică de pământ, aveau și o 

vacă. Casă proprie n-au avut, în schimb aveau o bibliotecă bogată, 

impunătoare pe atunci. Mama băieților, Natalia, a lucrat la 

Bravicea în calitate de învățătoare și contabilă, tata, Anatolie, în calitate de învățător, casier și 

funcționar la primărie. Dat fiind că localitatea era înconjurată de păduri, părintele Anatolie 

deținea o armă de vânătoare și practica vânatul, se mai ocupa și cu apicultura.  
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2. Lumea fizicii la 1928 

În anul naşterii fraților Moscalenco, 1928, era în curs de formare o nouă paradigmă a fizicii 

moderne - mecanica cuantică. Descoperirile în acest domeniu, semnate de Erwin Schrödinger 

(1887-1961), Max Born (1882–1970), Werner Heisenberg (1901–1976), Enrico Fermi (1901–

1954), Oskar Klein (1894–1977), V.A. Fok (1898–1952), Y.I. Frenkel (1894-1952), Hans 

Kramers (1894–1952), Ernst Jordan (1902–1980), John van Vlek (1899–1980), Peter Debye 

(1884–1966), Ralph Kronig (1904–1995) ș.a., se ţineau lanţ. În același an 1928, Louis de 

Broglie (1892–1987), după ce în 1927 fusese confirmată experimental năstruşnica lui idee 

privind dualismul undă-corpuscul, începe să ţină cursuri serioase de mecanică cuantică la 

Universitatea din Paris. Peste ani mecanica cuantică va deveni instrumentul principal de lucru 

al noilor născuţi de la Bravicea, care vor duce mai târziu în lume faima Republicii Moldova. 

 

3. Itinerarul școlar al fraților Moscalenco 

În perioada 1935–1939 viitorii savanți învață la școala primară mixtă nr. 2 din satul natal. 

După absolvirea acesteia, în 1939, părinții vând vaca și înscriu copiii la Liceul „B.P. Hasdeu” 

din Chișinău (1939–1940), unde ei sunt cazați și primesc bursă de la statul român. În 1940, în 

urma Pactului Ribbentrop – Molotov, Basarabia este ocupată de URSS, copiii se văd nevoiți 

să urmeze clasa a 5-a la Bravicea (1940-1941). După revenirea administrației românești, în 

anii 1941–1944 își continuă studiile la Liceul „Alecu Russo” din Chișinău (cu sediul în 

actualul corp nr.1 al Universității de Stat din Moldova din strada M. Kogălniceanu colț cu 

strada A. Pușkin). În 1944, când tăvălugul războiului se rostogolea de la apus spre Chișinău, 

conducerea țării, având grijă de viitorul ei, evacuează liceul departe de linia frontului, la 

Craiova, unde frații Moscalenco învață un an școlar, 1944-1945, la Colegiul Național „Carol 

I”. În septembrie 1945, împreună cu alți basarabeni, sunt vânați și trimiși în URSS. După 

trecerea prin punctul de triere, li se permite să se stabilească la Orhei, la sora tatălui lor, Elena. 

Dat fiind faptul că în Colegiul Național „Carol I” ei au fost primii la învățătură, au fost 

înscriși direct în clasa a 10-a, în Școala medie moldovenească nr. 2 din Orhei, cu condiția ca 

în paralel să susțină examenele pentru clasa a 9-a, promovând astfel în 1945–1946 două clase 

într-un singur an, fapt ce le-a permis ca în vara-toamna anului 1946 să susțină examenele de 

admitere și să fie înmatriculați la Facultatea de fizică și matematică a Universității de Stat din 

Chișinău recent deschisă. Universitatea având și o catedră militară, tinerii Moscalenco au fost 

scutiți de serviciul militar, care pe atunci dura 3-5 ani. În felul acesta frații absolvă 

Universitatea în1951, după care se consacră științei.  

  

4. Profilurile psihologice ale fraților Moscalenco la absolvirea școlii 

primare 

În arhiva de familie a fraților Moscalenco s-a păstrat o „Foaie calificativă” a unuia dintre 

fraţi, din anul 1939, când ei au absolvit 4 clase [2]. Nu nominalizăm a cui este, fiindcă fraţii 

Moscalenco aproape că nu s-au deosebit prin calitățile lor fizice și intelectuale, cu atât mai 

mult atunci când erau mici. În această foaie am descoperit o mulţime de lucruri interesante. În 

primul rând, profilul psihologic al fraţilor Moscalenco la vârsta de 11 ani. Conform acestui 

document istoric, atenţia, memoria, capacitatea de muncă, ambiţia de a studia erau la 

absolvenții clasei a 4-a Moscalenco foarte bune, imaginaţia, impresionabilitatea (semne 

distinctive ale unei inteligențe înalte), sârguinţa, perseverenţa, rezistenţa la oboseală psihică şi 

încăpăţânarea (da, încăpățânarea, de care am știre din numeroasele ciocniri cu domniile lor) - 

sunt bune (mari) ş.a.  
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Doar capacitatea de muncă fizică, rezistenţa la oboseală fizică şi capacitatea de a se recreea 

sunt slabe. În această foaie calificativă este menționată și starea detaliată a sănătății copiilor. 

Concluzia finală pe care o formulează profesorul este că elevii Moscalenco înclină spre o 

profesie intelectuală (deşi părinţii doresc ca copiii lor să capete o profesie tehnică, la modă pe 

atunci), pe care o recomandă. Uimitor lucru, un profesor de clasele primare de pe atunci a 

întrezărit în cei doi copii ştrengari și încăpăținați, cărora „nu le plăcea caligrafia”, doi viitori 

valoroși oameni de ştiinţă.  

Pe lângă caracterizarea elevului, în această foaie calificativă este dată şi cea a părinţilor. La 

rubrica „starea socială a părinţilor” stă scris: mulţumitoare; la „starea materială” – slabă, iar la 

rubrica „tratamentul în familie” se menţionează: „tata - aspru, mama – blajină. Iubit de toţi 

membrii familiei”. După cum au mărturisit mai târziu savanții, în copilărie ei doreau mult să-i 

semene tatălui, mai ales în ceea ce privește pasiunea lui de vânător: îşi meştereau arcuri cu 

săgeţi şi se „duceau” şi ei la vânătoare, după casă. Ca să poată să-şi dea băieții la învățătură la 

liceu, „asprul tată” a vândut în 1939 vaca.  

 

5. Un zbor frânt 

E uşor să spui că fraţii Moscalenco au făcut o carieră ştiinţifică 

strălucită, fiecare în sfera preocupărilor ştiinţifice proprii. Dar 

această carieră n-a fost deloc netedă şi lină. Timpul copilăriei fără 

griji a gemenilor Moscalenco n-a durat mult. După instalarea 

regimului sovietic în Basarabia (la 28 iunie 1940), comuna 

Bravicea devine centru raional şi, dată fiind poziţia geografică 

strategică pe care o ocupa şi pădurile ce o înconjurau, localitatea 

era cu stricteţe controlată şi supravegheată de agenţii NKVD-ului, 

cu consecinţele corespunzătoare. Când aveau 12 ani, tatăl lor, 

Anatolie, împreună cu mulți intelectuali şi liber-cugetători basarabeni, este arestat şi dat 

dispărut pentru totdeauna, astfel copii rămân orfani [3]. Se crede că el a fost printre acei 

deţinuţi care, în timpul retragerii trupelor sovietice din Basarabia în 1941, au fost împuşcaţi 

într-un beci al NKVD-ului din Orhei, apoi stropiţi cu benzină şi incineraţi. În rămăşiţele 

carbonizate ale fiinţelor umane găsite după eliberarea Orheiului, nu a putut fi identificată 

nicio persoană [2].  

Mama Natalia, de teamă şi ca să-şi protejeze copiii, a nimicit toate documentele şi 

obiectele ce ţineau de părintele lor. De la momentul arestării tatălui, copiii s-au schimbat 

brusc - s-au retras în sine, au încetat să-şi mai afişeze rubedeniile, viaţa particulară, opiniile, 

pasiunile, simpatiile [3]. Pe data de 6 iulie 2013, fiind în vizită la acad. Vsevolod Moscalenco 

[2], am luat vorba despre tragicele evenimente care au avut loc în Basarabia în acea zi în 

1949, când zeci de mii de oameni (printre care şi bunicii autorului după mamă şi tată) au fost 

încărcaţi în vagoane pentru vite şi duşi în Siberia. La un moment dat, domnia sa mi sa 

destăinuit: „Tu, Ioane, ai avut curajul să te lupţi cu dictatura, dar eu nu. De teamă, noi l-am 

înstrăinat pe tata”. Am simţit cum o lacrimă fierbinte de dor de tată a trecut prin sufletul 

copilului Vsevolod, dar părintele Anatolie nu mai avea cum să ştie despre aceasta. Îmi 

imaginam cum s-a întipărit în memoria copiilor Moscalenco noaptea de coșmar a arestării 

tatălui lor.  
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Dorul de părinte i-a copleşit pe fraţi o viață 

întreagă. Nu le-a rămas nicio fotografie a tatălui, 

mai târziu au găsit la o rudă o poză comună în care 

era și imaginea părintelui lor, un chip de rară 

inteligență. Istoricii au căutat prin arhive să vadă ce 

vină a avut Anatolie Moscalenco. Era născut la 17 

ianuarie 1901, avea absolvite 6 clase de liceu, a 

lucrat în calitate de profesor, casier, funcţionar la 

primărie, era apreciat bine: „conştiincios în 

serviciu”, „cu iniţiativă”, „lucrează cu pricepere”, 

„corect cu clienţii”, participa la acte de caritate, 

practica apicultura (avea 16 stupi de albine) – numai caracteristici de om ce sfințește locul 

prin muncă, nimic ce necinstește numele de om [1, p. 45, 56, 72]. 

În situaţia fraţilor Moscalenco erau zeci de mii de oameni. Prin asemenea acte criminale 

cetăţenilor Basarabiei li se punea căluşul fricii în gură pentru sute de ani înainte. Ținuţi într-o 

stare de frică soră cu moartea, somnul lor nu era somn, ci o stare continuă de veghe şi de coşmar. 

Prin asemenea trăiri trecea şi tânăra profesoară Natalia Moscalenco cu cei doi feciori ai ei. 

Fiecare noapte era pentru ea un coşmar pentru că în orice moment putea fi arestată 

împreună cu copiii şi deportată în Siberia. Decizia luată de ea a fost să fie mereu alături de 

copii, a fost împreună cu ei când îşi făceau studiile la Craiova, Orhei şi Chişinău. Viaţa ei a 

devenit viaţa copiilor ei, mai apoi a copiilor copiilor ei. Nopţi cu vise de coşmar, cu KGB-ul 

bătând la uşă, au avut probabil și fraţii Moscalenco în timpul studiilor la Universitate. Erau 

frecvente cazurile când unii dintre studenți erau arestați noaptea și duși în direcții necunoscute 

(de ex. Alexei Marinat [4]), pe motiv că erau feciori de „duşmani ai poporului” sau alte cauze 

inventate. Era o luptă necruţătoare cu disidenţa, pe care Imperiul Rus, care se lăţise peste noi, 

a practicat-o pe parcursul întregii sale istorii. Nu trebuie să uităm nici de victimele foametei 

organizate de regimul sovietic. La Bravicea, bunăoară, în 1946 au suferit de distrofie cca 2000 

de persoane [1, p.135]. Și frații Moscalenco au trecut prin calvarul distrofiei. La greu, un 

sprijin de nădejde mereu le era sora tatălui lor, Elena, o altă soră a tatălui și sora mamei [3].  

 

6. Despre ce s-a tăcut multă vreme 

Nu i-am auzit vorbind,pe fraţii Moscalenco despre studiile urmate la Craiova după 

evacuarea acolo a Liceului „Alecu Russo”  - au preferat să tacă. Frica pe care a băgat-o în 

oameni noua putere comunistă ce s-a lăţit peste Basarabia a făcut ca mult timp locuitorii 

acestei palme de pământ să se teamă unul de altul. În 

același timp, nu am auzit de la ei cuvinte de ocară în 

adresa administrației și şcolii româneşti, cum se 

obișnuia în perioada sovietică la tot pasul. Când valul 

războiului în 1944 revenea în Basarabia, statul român, 

având grijă de viitorul ţării, a evacuat mai multe licee 

din Basarabia în interiorul ţării, pentru ca elevii să-şi 

poată continua studiile nestingherit.  
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Astfel, frații Moscalenco, însoțiți de mama lor, au avut norocul să ajungă la Colegiu 

Naţional „Carol I” din Craiova, una dintre cele mai vechi şi mai prestigioase instituţii de 

învăţământ din România, fondată în 1826, care asigura învăţăceilor condiţii propice pentru 

studii, experimente şi dezvoltare personală. Colegiul dispunea de o bibliotecă proprie 

impunătoare (astăzi aceasta are un fond de carte cu peste 82000 de volume), elevii beneficiau 

de cazare şi masă, de divertisment şi formare cultural-artistică. În această instituţie.au studiat 

sute de mari personalități de rezonanță pe plan mondial, pasionate de ştiinţă, cultură, 

literatură, arte, muzică etc.  

Printre personalităţile de seamă ale ştiinţei şi culturii române care au urmat studiile la 

Colegiul din Craiova se numără: pictorii Theodor Aman (1831-1891), Corneliu Baba (1906-

1997) şi Ion Ţuculescu (1910-1962), criticul literar Titu Liviu Maiorescu (1840-1917), 

dramaturgul Eugen Ionescu (1909-1994), poeţii Alexandru Macedonski (1854-1920) şi 

Adrian Păunescu (1943-2010), prozatorul Gib Mihăescu (1894-1935), filozoful Constantin 

Rădulescu-Motru (1868-1957), fizicianul Gheorghe Ţiţeica (1873-1939), matematicienii 

Simion Stoilov (1873-1961) şi Nicolae Mateesco-Matte (1913-2016), astronomul Nicolae 

Coculescu (1866-1952), medicul şi antropologul Ştefan Milcu (1903-1997), diplomatul 

Nicolae Titulescu (1882-1941), omul de stat Ion Gheorghe Maurer (1902-2000), actorul 

Amza Pellea (1931-1983), rapsodul Tudor Gheorghe (1945), juristul George Fotino (1896-

1969) ș.a., - personalităţi cu caractere puternice, cu capacităţi intelectuale deosebite, 

ambiţioase, dornice de a se afirma în domeniile lor profesionale, pasionate de ştiinţă, cultură, 

literatură, arte, muzică, autori de cărţi, de tratate ştiinţifice de rezonanţă pe plan mondial. În 

această listă merită să fie incluse și numele fizicienilor academicieni Vsevolod şi Sveatoslav 

Moscalenco din Basarabia. 

În perioada 31 august – 2 septembrie 2018, în cadrul Colegiului 

Național „Carol I” a avut loc Colocviul Internațional de Fizică  

„Evrika! – Cygnus”. În ciuda problemelor de locomoție, am făcut 

tot posibilul ca să particip la această manifestare științifică și să 

prezint comunicarea „Frații Moscalenco, academicieni din 

Basarabia – discipoli ai Colegiului  Național „Carol I” din  

Craiova”[5]. Este de nedescris, cu câtă emoție întredeschideam 

ușile sălilor în care cândva a învățat floarea intelectuală a 

României, printre care și liceenii Vsevolod și Sveatoslav 

Moscalenco (mi se părea că-i văd șezând în bancă), parcă simțeam 

atmosfera cărturărească care domnea acolo și am început să înțeleg 

de unde se trage acel foc sacru care emană din lucrările înaintașilor noștri, ale fizicienilor 

Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco.  

 

7. Cunoaşterea legendelor fizicii basarabene 

Pe Sveatoslav Moscalenco l-am cunoscut în 1963, fiindu-i prezentat ca un student cu 

perspectivă şi un viitor doctorand de către dl Anatol Casian (n. 1935, în prezent profesor 

universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei). Sveatoslav lucra la Academia de Ştiinţe a 

RSS Moldovenești, apoi, după 1990, a Republicii Moldova (AŞM). Împrumutam de la 

dumnealui şi colaboratorii domniei sale cărţi de specialitate pentru a mă pregăti de examene. 

http://www.cnc.ro/istoric.php
http://www.cnc.ro/facilitati.php
http://www.cnc.ro/facilitati.php
http://www.cnc.ro/personalitati.php
http://ro.wikipedia.org/wiki/Theodor_Aman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Titu_Maiorescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ionescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Macedonski
http://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_P%C4%83unescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_R%C4%83dulescu-Motru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_R%C4%83dulescu-Motru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_%C8%9Ai%C8%9Beica
http://ro.wikipedia.org/wiki/Simion_Stoilov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Mateesco-Matte
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_Milcu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Titulescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Gheorghe_Maurer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Amza_Pellea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Gheorghe
http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Fotino
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Pe Vsevolod Moscalenco l-am cunoscut în 1965 la Moscova, când, fiind student în anul IV al 

Universităţii de Stat din Chişinău, la iniţiativa domniei sale, am fost îndemnat să plec să-mi 

continui studiile şi să mă specializez în domeniul fizicii nucleare la filiala din or. Dubna 

(Federaţia Rusă) a Universităţii de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”, care funcționa pe 

lângă Institutul Unificat de Cercetări Nucleare, condus de acad. N.N. Bogoliubov. Era o idee 

cu bătaie lungă a domniei sale de a pregăti cadre în domeniul fizicii moderne în centrele 

ştiinţifice de cercetare elitare, „acolo unde se fierb cunoştinţe noi la cele mai înalte 

temperaturi”. La Moscova, Vsevolod Moscalenco îmi recomanda să vizionez anumite 

spectacole sau concerte ori să vizitez galerii de artă, vroia să mă vadă cultivat. După 

absolvirea universităţii, mulţi ani la rând am lucrat în laboratorul condus de domnia sa din 

cadrul Institutului de Fizică Aplicată al AŞM. Cunoscându-i în lucru mai bine de 50 de ani, 

le-am purtat totdeauna fraților Moscalenco o stimă şi o dragoste deosebită, necondiţionată [6].  

 

8. Drumul lung spre ştiinţă 

Drumul în ştiinţă nu este unul uşor, precum scrie și în Biblie: „mulţi chemaţi şi puţini 

aleşi”. Tradiţii ştiinţifice în familie fraţii Moscalenco nu au avut, în schimb au moştenit de la 

bunici o mare bibliotecă cu cele mai valoroase opere ale literaturii ruse și universale, inclusiv 

românești, scrieri de pline de înţelepciune pe care ei le-au asimilat de mici. Prezența în casă a 

unei biblioteci deja este un îndemn de a apela la carte pentru soluţionarea multor probleme din 

viață. Din păcate, în peregrinărie, la care au fost sortiţi în timpul războiului, biblioteca s-a 

pierdut.  

Rămaşi de mici fără tată, fraţii Moscalenco au cunoscut din plin greul vieţii. Nevoia le-a 

fost învăţătorul cel mare, ea le-a călit caracterul, le-a amplificat şi multiplicat calităţile 

omeneşti cultivate în familie și școală, i-a îndreptat spre carte, lumină, spre lucruri care 

durează. S-au văzut mereu nevoiţi să fie în acţiune, să-şi pună mintea în mişcare. Acest fapt i-

a făcut să devină independenți, să-și dezvolte intuiţia și spiritul de inițiativă. Drumul în ştiinţă 

şi l-au croit singuri. Profesia de fizicieni şi-au ales-o în conformitate cu trăsăturile lor de 

caracter, de liber-cugetători. Fizica le-a devenit stihia în care s-au simţit totdeauna confortabil 

şi liberi. 

După absolvirea Universităţii, căile fraţilor Moscalenco se despart pe un timp. Vsevolod a 

rămas să activeze la Universitate, iar Sveatoslav a fost repartizat la Institutul Agricol din 

Chișinău. Deşi lucrau în diferite instituţii, activităţile lor rămâneau totdeauna corelate. Din 

1963, activează din nou împreună, în cadrul Academiei de Ştiinţe de la Chișinău. Trecând prin 

experienţa grea a vieţii, ei au avut intuiţia de a-şi alege pentru doctorat, apoi pentru 

postdoctorat, ramuri ale fizicii în care se muncea atunci intens, adică de perspectivă, şi-au 

formulat de sine stătător problemele ştiinţifice (ceea ce contează foarte mult), pe care apoi le-

au rezolvat cu succes sub supravegherea unor conducători ştiinţifici de elită. Fraţii 

Moscalenco au înţeles de tineri povaţa biblică – în viață să rozi doar pragurile înţelepţilor. Și-

au făcut studiile de doctorat în cele mai mari centre ştiinţifice ale URSS, acolo unde se 

plămădea fizica modernă.  
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Vsevolod Moscalenco - la şcoala ştiinţifică a acad. N. N. Bogoliubov (1909–1992) din 

Moscova (Dubna), o 

şcoală unică în lume prin 

fundamentarea 

matematică solidă a 

fenomenelor fizice. 

(însuși savantul se 

autointitula „fizician de 

origine matematică”). (L-

am cunoscut pe când îmi 

făceam studiile la Dubna, 

chipul său a fost 

imortalizat în cartea „Pe 

serpentinele fizicii” [7] 

(cuvânt introductiv - Vsevolod Moscalenco, pictor - Mihail Brunea (n. 1949)), în ipostaza de 

zugrav care vopseşte particulele elementare. Savant cu renume în domeniul fizicii 

suprafluidității și supraconductibilităţii, N.N. Bogoliubov a adus contribuții și în alte domenii 

- a introdus în fizica particulelor elementare noțiunea de sarcină de culoare. 

În perioada aceea la școala lui Bogoliubov se lucra intens la definitivarea teoriei 

microscopice a supraconductibilităţii, ideile de bază ale căreia fusese formulate de fizicienii 

americani J. Bardeen (1908–1991), L.N. Cooper (1930) si J.R. Schrieffer (1931), şi, 

independent de aceştia, de N.N. Bogoliubov, care mai înainte elaborase teoria microscopică a 

suprafluidităţii. Astfel, tânărul Vsevolod Moscalenco a ajuns la timp în epicentrul unor mari 

evenimente ştiinţifice. Au fost găsite soluţii căutate la multe probleme, au fost explicate multe 

fenomene fizice ale stării condensate a materiei și precizate multe concepţii fizice elaborate 

anterior. S-a dovedit că atât fenomenul de suprafluiditate a heliului lichid, cât şi cel de 

supraconductibilitate au la bază acelaşi fenomen de condensare Bose-Einstein. Mişcarea 

puternic corelată a atomilor de heliu creează fenomenul de suprafluiditate, iar cea a perechilor 

Cooper de electroni (mişcarea colectivă coerentă a particulelor de gaz electronic cu aceeaşi 

energie, viteză si fază) – fenomenul de supraconductibilitate. Mai mult, s-a constatat că 

fenomenul de condensare Bose-Einstein este unul universal, la nivel microscopic – are loc în 

nucleele atomice (materia nucleară), iar la nivel macroscopic - în stelele neutronice. În 

laboratorul acad. N.N. Bogoliubov, Vsevolod Moscalenco a generalizat teoria 

supraconductibilităţii pentru metalele cu benzi energetice suprapuse, teorie care s-a dovedit a 

descrie mai bine fenomenele fizice din materialele supraconductoare, iar după descoperirea 

supraconductibilității la temperaturi înalte - și proprietățile acestor materiale.  

Sveatoslav Moscalenco, la rândul său, s-a înscris la doctorat la Institutul de Fizica al 

Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, Kiev, avându-l în calitate de conducător ştiinţific pe 

reputatul fizician și om de omenie K.B. Tolpygo (1916–1994), specialist în domeniul fizicii 

corpului solid, fizicii polaritonilor şi excitonilor. Tot la Kiev, domnia sa a interacţionat în plan 

ştiinţific şi cu renumitul fizician A.S. Davydov (1912–1993), cunoscut prin spectrul larg de 

preocupări ştiinţifice şi prin faptul că înainte de a aborda un nou domeniu, ca să se descurce 

mai bine în materie, scria un manual ce se referea la domeniul respectiv care, spre uimirea 

autorului, devenea în scurt timp clasic. De la acest savant Sveatoslav Moscalenco a deprins 

gustul pentru problemele de biofizică. Autorul acestor rânduri a studiat la universitate după 

cărţile reputatului fizician kievian „Mecanica cuantică” şi „Teoria nucleului atomic”.  
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9. Oameni ca toată lumea 

Deşi academicienii Moscalenco nu erau dispuşi să discute pe teme altele decât cele 

ştiinţifice, autorul a dorit să-i înfăţişeze ca pe nişte oameni cu probleme, cu nereuşite şi 

succese, necazuri şi bucurii, așa cum le-a fost viaţa. Fraţii Moscalenco nu acceptau să se facă 

vreo deosebire între ei şi oamenii care-şi câştigă bucăţica de pâine prin muncă asiduă. 

„Suntem ca toată lumea”, îmi reproșau ei, simplitatea făcând parte din principiile lor etice. În 

familia în care au crescut şi au fost educaţi viitorii savanți exista un veritabil crez, auzit de la 

mama lor [6]: „Să fii om cumsecade, să-ţi placă munca, să-ţi câştigi cinstit bucăţica de pâine”. 

Timp de peste 50 de ani, cât i-am cunoscut, nu am văzut și nu am auzit să se abată de la acest 

crez. Activi şi productivi, fizica pentru ei este o poezie a muncii. „În Univers există un farmec 

şi o frumuseţe uimitoare, care pot fi percepute numai prin muncă asiduă şi intensă” (Vsevolod 

Moscalenco) [2]. Am dorit să-i prezint pe frații Moscalenco ca pe nişte oameni cu probleme, 

necazuri şi bucurii, nereuşite şi succese, dar și ca pe nişte diamante ale gândirii acestui 

pământ, care strălucesc în toate culorile curcubeului intelectual. Diamante chemate să 

încurajeze cugetarea liberă şi zborul înalt şi neîntrerupt al fanteziei pe acest pământ. Ca să 

„moșesc” gânduri alese, vorba lui Socrate (470 î.Hr.–399 î.Hr.), am încercat de mai multe ori 

să trec gândurile fraţilor Moscalenco printr-un şir de prisme-întrebări ca să obțin întregul 

amalgam de culori al cugetărilor lor, atât de necesare astăzi, cu deschidere largă a societăţii 

către lume, către știință. De câte ori încercam să scriu câte ceva despre dânșii, ei de la bun 

început îmi cereau să exclud superlativele, pentru că acestea nu-s pentru dânșii: „Pentru ce 

atâta zarvă, Ioane, exagerezi meritele noastre. Tu vrei să faci din noi icoane, pe când noi 

suntem ca toată lumea, deseori călcăm alături. Noi am lucrat. Şi atât. Rămâne generaţiilor 

viitoare să se descurce şi să aprecieze ce am izbutit să facem cu adevărat valoros în viaţa 

noastră”. Mă conformam, excludeam superlativele, pentru că așa sunt ei. În timp ce multe 

persoane caută să obțină titlul de Doctor Honoris Causa al unor instituții de învățământ 

superior (care s-au plodit ca ciupercile după obținerea independenței), frații Moscalenco n-au 

jinduit asemenea titluri și nici n-au simțit că au nevoie de ele. 

Aflându-se în discuţie cu cineva, frații Moscalenco deseori găsesc anumite trăsături de 

caracter ale conlocutorilor pe care le plasează mai presus decât pe cele ale lor. Bunăoară, 

făcând o vizită unui apropiat la Spitalul de Urgenţă, acad. Sveatoslav Moscalenco m-a văzut 

plimbându-mi soţia într-un cărucior, după vreo 12 operaţii pe care le-a suportat. Aflând ce s-a 

întâmplat şi prin câte am trecut, domnia sa mi-a zis: „Sunteţi un erou. V-aţi salvat soţia, dar eu 

n-am fost în stare s-o salvez pe a mea”. Era vorba de soţia domniei sale, fiziciana Iulia 

Boiarskaia (1928-1996), care s-a trecut prematur din viaţă. Altădată, fiind în vizită la acad. 

Vsevolod Moscalenco, domnia sa a adus vorba despre cartea subsemnatului „Cocoşul s-a 

întors acasă”, despre deportaţi, şi îmi zice: „Iată tu, Ioane, ai avut curajul să te lupţi cu 

sistemul totalitar, dar eu n-am avut acest curaj, n-am fost luptător. Noi l-am înstrăinat pe tata”. 

Am simţit cum o lacrimă fierbinte de dor pentru tatăl său a trecut prin sufletul savantului. 

După un minut de tăcere, i-am spus că niciodată nu mi-am dorit să fiu luptător, mi-am dorit să 

fiu doar creator.  
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Fraţii Moscalenco totdeauna au avut cerinţe materiale minime. Un exemplu - calculele 

matematice ei întotdeauna le fac pe foi de hârtie deja folosite pe o parte, și doar rezultatele 

finale le trec pe hârtie curată. Odată, cu o ocazie, fiind în vizită la Sveatoslav Moscalenco 

acasă, am observat  masa de lucru a domniei sale şi am rămas uimit. O are de pe când era 

student. Pe parcursul a zecilor de ani cât a lucrat la ea, mâinile sale au săpat în lemnul mesei 

două adâncituri. Academicienii Moscalenco totdeauna au avut un mod de viaţă cumpătat. 

Odată fiind întrebați ce îşi doresc ei în viață cel mai mult, ei au răspuns aproape concomitent: 

„Mereu, o cămaşă curată şi conştiinţa nepătată”. 

Cheia succeselor lor, fraţii Moscalenco nu o văd în sine, ci în matricea societății în care 

viaţa lor a decurs, a fost intercalată, în mediul intelectual şi moral în care au crescut, au fost 

educaţi şi în care au activat. Ei au avut părinţi demni şi setoşi de carte care şi-au consacrat 

viaţa copiilor; au avut familii care înţelegeau menirea cercetătorilor ştiinţifici şi sacrificiile 

necesare; au aparţinut unor celebre şcoli ştiinţifice de fizică teoretică; au avut dascăli de mare 

valoare, cu merite excepţionale în ştiinţă şi calităţi morale exemplare: academicienii N.N. 

Bogoliubov (1909-1992), L.V. Keldysh (1931-2016), un mare specialist în domeniul fizicii 

corpului solid şi fizicii 

semiconductorilor (al cărui nume îl 

poartă un şir întreg de fenomene 

fizice), mai târziu Membru de Onoare 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

V.L. Ginzburg (1916-2009), savant cu 

lucrări de pionierat în domeniul 

suprafluidităţii şi 

supraconductibilităţii, precum și în 

domeniul astrofizicii, mai târziu 

laureat al Premiului Nobel, profesorii 

universitari K.B. Tolpygo (1916-1994), 

S.V. Tyablikov (1921-1968), specialist 

în domeniul magnetismului, A.S. 

Davydov (1912-1993), D.N. Zubarev (1917-1992), specialist în domeniul mecanicii şi 

termodinamicii statistice, R.V. Hohlov (1926–1977), fondatorul opticii neliniare, L.E. 

Gurevici (1904–1990), fondatorul şcolii de fizică cinetică (adevărat este că marile 

personalităţi cresc printre mari personalităţi); la serviciu au fost întotdeauna înconjuraţi de 

colaboratori devotaţi ştiinţei, oneşti şi prietenoşi, de la care totdeauna au avut ce învăța. Lor 

le-ar reveni doar perseverenţa cu care stăruiesc în atingerea scopurilor propuse.  

În viața de toate zilele, fraţii Moscalenco deseori se comportă ca niște romantici, astfel 

încât colaboratorii îi asemănau cu Don Quijote. Odată, la o zi de naştere, credincioşii de 

colaboratori, printre care și autorul acestor rânduri (adevăraţi Sancho Panza), la iniţiativa 

doamnei Varvara Dediu, i-au dăruit acad. Vsevolod Moscalenco o statuetă reprezentând pe 

eroul lui Cervantes aprofundat în citirea unei cărţi cu aceeaşi pasiune cu care cândva se lupta 

cu morile de vânt. 

O secvență din timpul unui seminar ce a avut loc în 

laboratorul acad. Sveatoslav Moscalenco, primii din 

stânga sunt acad. V.L. Ginsburg și L.V. Keldysh  
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 Statueta şi-a găsit un loc permanent pe masa savantului. Subsemnatului i-a plăcut mult 

cadoul, astfel încât și-a cumpărat și el una, pe care o păstrează pe masa de lucru ca pe o relicvă. 

Nu e în caracterul fraților fizicieni să fie mulțumiți de sine. Sveatoslav Moscalenco spune 

metaforic că oamenii de știință toată viața lor aleargă după Pasărea Măiastră, care se dă prinsă 

„doar de cei talentaţi si pasionaţi peste măsură de obiectul de studiu şi devotaţi până la sacrificiu 

idealurilor spre care aspira”. In acest sens, fraţii Moscalenco se consideră norocoși, ei zic că s-

au ales cu câte o pană din coada Păsării Măiestre. E prea modest spus, zic discipolii lor. 

 

10.  Oameni ca toți alții, dar totuși deosebiți 

Frații Moscalenco sunt ca toți alții, dar totuși au ceva mai multă scânteie cerească în 

creierul lor decât alții și ei toată energia şi-au concentrat-o în slujirea științei. În calitatea de 

colaborator al Institutului de Fizică Aplicată (1967–1993) şi de funcţionar al Consiliului 

Naţional pentru Acreditare şi Atestare (1993–2018), subsemnatul a avut ocazia de a-i vedea 

pe fraţii Moscalenco în toată statura lor de oameni, de savanţi şi pedagogi, încât își poate 

permite şi câteva generalizări. În primul rând, la frații Moscalenco se evidențiază cultul cărţii 

şi al dascălului, inoculat de şcoala veche românească. Iată doar două exemple. Cu ocazia unei 

expoziții organizate la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, aflat în clădirea fostului liceu 

„B.P. Hasdeu” în care au învățat, savanții îşi aminteau cu emoție și evlavie de zilele de 

sărbătoare de pe timpuri, când şi liceenilor li se permitea să intre prin uşa din faţă, pe unde în 

zilele obişnuite intrau doar profesorii. Pentru Vsevolod Moscalenco, bunăoară, acad. 

Bogoliubov era un zeu al fizicii și ori de câte ori vorbea despre el, totdeauna se ridica în 

picioare, iar portretul dascălului său atârna la loc de cinste în biroul de la Academie. Am fost 

și martor și am văzut cu câtă bucurie l-a primit în vizită pe distinsul savant în laboratorul său.  

Fraţii Moscalenco toată viaţa lor învaţă, de la toți și de la toate, de aceea şi sunt erudiţi şi 

dau dovadă de un orizont larg de cultură. Un spectacol fascinant era să-i vezi pe frați cum 

intră în sala de lectură a Bibliotecii AŞM ca să ia cunoştinţă de noile apariţii editoriale. Cu 

părul capului nins (de când îi ţin minte), ei se evidenţiază imediat printre toţi ceilalţi cititori. 

Intră în sală precum enoriaşii în biserică, simplu, pe neobservate, aproape că în vârful 

degetelor, să nu li se audă paşii, să nu sustragă atenţia celorlalţi cititori, se aşează la masa cu 

noi reviste și cărţi şi încep să le studieze, fără să scoată o vorbă. În prezenţa lor şi ceilalţi 

cititori nu-şi mai permiteau să comunice între dânşii. Se lăsa o tăcere totală, se auzea doar 

cum se întorc filele.  

Tot ceea ce au reușit frații Moscalenco în viaţă, au obţinut prin muncă asiduă şi onestă, 

prin perseverenţă şi răbdare. Au trecut prin multe în viaţă, dar au ştiut să nu se decepţioneze, 

au urmat mereu crezul biblic: „Ară şi seamănă şi vei avea dreptate”. Rari oameni întâlneşti 

care să aibă atâta plăcere din muncă. Lucrează de dimineaţă până seara târziu, lucrează şi în 

zilele de odihnă, dacă le-au venit vreo idee. De această „boală” au molipsit şi colaboratorii 

lor. Ori de câte ori se întâmpla să-l vizitez pe acad. Vsevolod Moscalenco când era bolnav, 

domnia sa dorea în primul rând să mă asigure că lucrează, că pregătește vreo publicație în 

reviste științifice de prestigiu, pentru ca nu cumva să cred că el nu mai lucrează. „Trebuie de 

lucrat, ştiinţa nu stă locului”, zicea domnia sa. Părere împărtășită și de Sveatoslav 

Moscalenco: „Drumul ştiinţei e deschis tuturor. Cine perseverează izbuteşte să facă multe. 

Totul e în puterea omului”; „Datoria savantului este de a menţine veşnic aprins focul în vatra 

ştiinţei”. „Făcând un pas oricât de mic, dar concret în descifrarea fenomenelor din natură, 

fiecare cercetător îşi aduce obolul său la înălţarea şi fortificarea măreţului şi mereu în creştere 

edificiu al fizicii contemporane”. „Știinţa nu stă locului”, aceasta e fraza cea mai frecventă 

auzită de la distinșii fizicieni. Mai adăugăm la acestea, că frații Moscalenco pun mult suflet în 

tot ceea ce fac.  
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Odată am întrebat-o pe mama domniilor lor, Natalia, cum crede, feciorii ei sunt fericiţi? Şi 

dumneaei mi-a răspuns scurt şi clar: „Fericiţi, fiindcă au lucru pe plac”. Aceasta însă nu 

înseamnă că dumnealor nu ştiau / știu să-şi organizeze odihna, timpul liber. Frații Moscalenco 

pot servi drept exemplu de oameni de ştiinţă ordonaţi în lucru, care au frecventat totdeauna 

sălile de sport, de teatru şi concert, iar la serviciu deseori îşi organizau răgazul ascultând 

muzică clasică. Starea ridicată a spiritului au susţinut-o permanent şi prin starea bună a 

fizicului, având un stil de viață cât mai dinamic, practicând sportul mulți ani la rând. 

Sveatoslav Moscalenco, bunăoară, și azi, trecut de 90 de ani, merge la serviciu, cale de câţiva 

kilometri, pe jos. Iar în birou lucrează în picioare la o catedră, aidoma lui Einstein în Biroul de 

patente de la Berna. Pe lângă problemele nemijlocit științifice pe care le tratează, se 

interesează și de istoria fizicii din R. Moldova, publică articole pe această temă [8]. 

Impresionează la frații Moscalenco cunoştinţele profunde din domeniul fizicii, voinţa ieşită 

din comun de a aduce contribuţii proprii în ştiinţă, interesul sporit pentru cultura generală, 

arte, muzică, literatură, vorbirea corectă a limbilor română, rusă şi engleză, respectul deosebit 

pentru dascălii lor şi înaintaşii din ştiinţă, adevărul spus în orice circumstanțe, verticalitatea în 

faţa mai marilor zilei, comportamentul etic. N-au deţinut funcţii de conducere şi nici n-au 

tânjit după ele, n-au fost membri de partid, gândirea lor de liber-cugetători nici n-ar fi putut să 

încapă în cadrul ideologic îngust al unor partide. Caracteristic pentru dumnealor este şi faptul 

că nu-şi exteriorizează trăirile interioare, dramele vieţii, care se întâmplă şi în viaţa lor (ambii 

au soțiile decedate, Sveatoslav a mai pierdut şi feciorul; o cădere fatală i-a provocat grave 

probleme de colon lui Vsevolod, lucruri care l-ar descuraja să mai trăiască pe oricine). În 

orice împrejurare ei își canalizează energiile fizice şi mintale spre munca ştiinţifică creatoare, 

convertind în felul acesta amarul din suflet și răul din jur în bine şi frumos, lucruri care cer 

tărie de caracter și voinţă. 

Autori a sute de articole ştiinţifice de rezonanţă, dascăli ai numeroşi discipoli, s-ar părea că 

fraţii Moscalenco ar trebui să fie mulţumiţi de sine. Acest lucru, însă, nu se întâmplă. Nu e în 

caracterul lor să se complacă, ba din contra, se dojenesc că nu ar munci cu destulă râvnă, că 

mereu le-ar scăpa ideile cele mai importante.  

Succesele remarcabile ale fraţilor Moscalenco se datorează talentului şi calităţilor lor 

sufleteşti deosebite, caracterizate prin inteligenţa înnăscută, agerimea minţii, independenţa în 

gândire, curiozitatea şi emotivitatea de copil, spiritul de observaţie ascuţit, abilitatea de a 

distinge principalul de secundar şi de a-şi canaliza eforturile spre problemele de principiu, 

capacitatea enormă de muncă, asiduitate şi răbdare în lucru, perseverenţa în atingerea 

scopului, disponibilitatea de a-şi consacră viaţa domeniului de cercetare, elanul tineresc, 

atitudinea critică faţă de orice enunţ ştiinţific, receptivitatea la tot ce este nou și progresist, 

ambiţia de a cunoaşte tot ce este nou în domeniu, onestitate, demnitate, spiritul de dreptate, 

principialitate în relaţiile cu alţi oameni, comportamentul etic, slujirea până la sacrificiu a 

adevărului ştiinţific, toleranţa faţă de alţi cercetători, disponibilitatea de a veni în ajutor celor 

din jur, însuşirea de a da totdeauna prioritate universal-umanului, implicarea în activităţi 

civice, calitatea de a-și ţine cuvântul, simţul umorului şi al autoironiei, strădania de a promova 

esteticul şi eticul în ştiinţă.  

Aceste calităţi, multe înnăscute, au fost amplificate pe parcursul vieţii prin educaţie aleasă 

în familie, la şcoală, universitate, doctorat, dar mai ales prin autoperfecţionare permanentă, 

prin autoimpunerea unor cerinţe avansate. Într-un cuvânt, fraţii Moscalenco totdeauna s-au 

caracterizat prin trăsături de caracter de cea mai înaltă probă, deși se prezentau oameni ca toţi 

oamenii. O spunem fără echivoc, fraţii Moscalenco mereu au servit drept exemplu de conduită 

ştiinţifică şi morală pentru clasa fizicienilor din R. Moldova, mai mult, ei au stat la  straja 

înaltelor standarde ale fizicii din RM. În această privință, ei sunt etaloanele noastre de platină 

și iridiu. 
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11. O scurtă trecere în revistă a rezultatelor obţinute de fraţii Moscalenco 

Academicienii Moscalenco au publicat numeroase lucrări ştiinţifice, multe fiind 

deschizătoare de direcţii, în cele mai prestigioase reviste de specialitate din lume [9-15, 3]. 

Domniile lor nu precizează numărul lucrărilor pe care le-au scris. Pentru dânșii nu contează 

numărul lucrărilor publicate, ci valoarea lor, originalitatea, profunzimea ideilor pe care le 

enunţă sau le promovează. După cum au evaluat discipolii savanţilor, domniile lor au publicat 

împreună în jur de 7 – 8 sute de lucrări ştiinţifice şi au participat cu rapoarte la mai bine de 

150 de conferinţe ştiinţifice (fiecărui frate revenindu-i cam jumătate din palmares). Lucrările 

sunt consacrate problemelor fizicii corpului solid, fizicii stării condensate. „Fără o ştiinţă 

fundamentală dezvoltată, zic frații, nu poate fi vorba de tehnologii moderne”. Purtând o 

dragoste deosebită pentru matematică, fizicienii Moscalenco au propagat şi au implementat 

cele mai avansate metode de calcul în domeniile menționate. Când după obţinerea 

independenţei Republicii Moldova s-a încercat să se separe domeniul fizicii de cel al 

matematicii la conferirea titlurilor ştiinţifice, lucru acceptat de matematicieni şi de majoritatea 

fizicienilor, fraţii Moscalenco s-au opus cu vehemenţă, motivând că fizica a atins cele mai 

înalte piscuri graţie faptului că încă de la începuturile ei s-a înfrăţit cu matematica, înfrăţire 

din care a avut de câştigat atât fizica, cât şi matematica, o mulţime de probleme pe care ea le-a 

rezolvat fiind formulate de fizicieni. Sveatoslav Moscalenco: „Mecanica cuantică şi teoria 

relativităţii au fost principalele performanţe ale fizicii secolului 20 şi ele au determinat 

progresul tehnico-ştiinţific în a doua jumătate a acestui secolul. Aceste două teorii 

fundamentale au permis descrierea proceselor ce au loc atât în microunivers, cât şi în 

macrounivers, inclusiv în ceea ce ţine de structura atomilor, moleculelor şi a nucleelor 

atomice, obiecte ce stau la baza proceselor chimice, biologice moleculare şi biofizice. În felul 

acesta, fizica şi matematica stau la baza tuturor ştiinţelor naturii”. 

Acad. Vsevolod Moscalenco s-a remarcat prin lucrări fundamentale [9-12, 3] în teoria 

cuantică a corpului solid şi a materiei condensate, în teoria tranziţiilor polifononice, în special 

teoria polaronilor, în teoria sistemelor magnetice neordonate (sticlelor de spin), în teoria 

sistemelor spin-sticlă şi sticlă cvadripolară, în teoria supraconductibilităţii la temperaturi 

joase, în teoria sistemelor electronice puternic corelate, în teoria supraconductoarelor cu mai 

multe benzi energetice, de asemenea, prin utilizarea pe larg a aparatului matematic (a 

funcţiilor Green, a diagramelor Feynman) în domeniul dat. Teoria supraconductoarelor cu 

benzile suprapuse, elaborată de domnia sa, şi-a găsit o aplicaţie largă la descrierea 

supraconductibilităţii la temperaturi înalte, explicând o mulţime de date experimentale 

(dependenţa temperaturii critice de concentraţia impurităţilor, efectul Raman electronic ş.a.) şi 

prezicând fenomene noi, ca cel de amplificare a efectului termoelectric. Aparatul matematic 

elaborat de savant pentru descrierea corelaţiilor puternice ale electronilor permite fizicienilor 

să obţină informaţii preţioase despre spectrele electronilor şi fononilor. Vsevolod Moscalenco 

este fondatorul scolii ştiinţifice în domeniul supraconductoarelor cu multe benzi de energie şi 

al sistemelor electronice puternic corelate.  

Acad. Sveatoslav Moscalenco a publicat lucrări în domeniul fizicii matematice, fizicii 

corpului solid, opticii neliniare, electronicii cuantice, a deschis drumuri noi în fizica stărilor 

condensate [13-15, 3]. A studiat în detaliu fenomenele produse de excitoni (cvasiparticule ce 

se formează  în semiconductori şi dielectrici, constituite dintr-un  electron şi un gol uniţi în 

pereche), aceştia din urmă stând la baza  multor fenomene fizice optice şi de transfer de 

energie.  
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O faimă deosebită i-a adus savantului fundamentarea teoretică a posibilităţii formării 

biexcitonilor (legarea a doi excitoni într-o „moleculă”, la fel cum se unesc doi atomi de 

hidrogen / heliu într-o moleculă de hidrogen / heliu) şi condensării Bose-Einstein (CBE) a 

excitonilor şi biexcitonilor, responsabile de fenomenul de suprafluiditate al excitonilor şi 

biexcitonilor. Pentru descoperirea şi studierea complecşilor multiexcitonici, domniei sale şi 

încă la 8 cercetători sovietici li s-a acordat, în 1988, Premiul de Stat al URSS în domeniul 

ştiinţei şi tehnicii. Dar ideile domniei sale au trebuit să aştepte dovezile experimentale cca 30 

de ani, până când în 1995 biexcitonii şi condensările Bose-Einstein ale excitonilor şi 

biexcitonilor au fost descoperite în semiconductori şi structuri în baza acestora. Lucrările de 

pionierat în acest domeniu ale lui Sveatoslav Moscalenco au fost recunoscute de comunitatea 

ştiinţifică internaţională şi în mod oficial la o conferinţă ştiinţifică consacrată problemelor 

respective, care a avut loc, în 1993, în Italia. În 2000, la prestigioasa editură a Universităţii din 

Cambridge i-a apărut o valoroasă monografie scrisă împreună cu profesorul D.W. Snoke 

(1961) de la Universitatea din Pittsburgh (SUA) [15]: S.A. Moscalenco, D.W. Snoke „Bose – 

Einstein Condensation of Exitons and Biexitons and Coherent Nonlinear Optics with 

Exitons”. Sveatoslav Moscalenco este fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul opticii coerente 

neliniare, fizicii proceselor excitonice, biexcitonice si fotonice-laser în semiconductori. În 

sfârșit, la 30 septembrie 1995 fenomenul de condensare Bose – Einstein a fost demonstrat 

experimental. Pentru această experiență celebră (în opinia dlui Sveatoslav Moscalenco, 

comparabilă cu minunea din povestea scriitorului Louis Carrol (1878–1898) „Alice în Ţara 

Minunilor”, când fetița vedea zâmbetul pisicii de Cheshire, fără ca aceasta să fie prezentă), 

fizicienilor E.A. Cornell (1961), SUA, W. Ketterle (1957), Germania și C.E. Wieman (1951), 

SUA, li s-a conferit Premiul Nobel pentru anul 2001.  

Și când te gândești, că atunci când Sveatoslav Moscalenco a început să se ocupe de aceste 

probleme, un reputat om de știință i-a spus că această temă miroase a naftalină, savantul însă a 

dat dovadă de tărie de caracter și a continuat să se ocupe de ele. Sveatoslav Moscalenco este 

fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul opticii coerente neliniare, fizicii proceselor excitonice, 

biexcitonice si fotonice-laser în semiconductori.  

Investigaţiile fizicienilor Moscalenco totdeauna sunt sincronizate cu pulsul ştiinţei 

mondiale, au o ţinută profesională înaltă, conţin elemente de noutate, de multe ori sunt 

deschizătoare de direcţii, uneori întrec timpul, unele dintre ele au devenit clasice. Frații 

Moscalenco pun mult suflet în tot ceea ce fac. „Fără o ştiinţă fundamentală dezvoltată nu 

poate fi vorba de tehnologii moderne” – acesta a fost crezul lor de totdeauna. Prin lucrările lor 

ştiinţifice, ei au fost printre primii cercetători din Republica Moldova care s-au integrat în 

comunitatea ştiinţifică mondială, demonstrând prin aceasta că putem fi competitivi în domenii 

de vârf ale activităţii umane.  

 

12. Aprecieri ale comunității științifice 

Realizările ştiinţifice ale fraţilor Moscalenco și pionieratul în anumite domenii sunt 

recunoscute și înalt apreciate de comunitatea ştiinţifică, la ei fac referinţă savanţi din întreaga 

lume, iar şcolile ştiinţifice fondate de ei sunt bine cunoscute în lumea științei. Ei erau invitaţi 

frecvent să prezinte rapoarte ştiinţifice, să ţină prelegeri, să facă cercetări în prestigioase 

centre ştiinţifice din lume.  
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Vsevolod Moscalenco a ţinut cursuri în universităţi din Republica Populară Chineză (or. 

Changchun, în 1990, 1992, 1993), Italia (Salerno, 1999, 2001), Germania (Duisburg, 2000), 

12 ani la rând a beneficiat de grantul Guvernului german (Heisenberg – Landau) pentru a 

efectua cercetări împreună cu angajaţii universităţii menţionate. În decurs de 15 ani, a fost 

reprezentantul plenipotenţiar al Republicii Moldova la Institutul Unificat de Cercetări 

Nucleare de la Dubna, Rusia. Sveatoslav Moscalenco a ţinut cursuri speciale la Universitatea 

din Uppsala, Suedia, în anii 1995, 2000, 2004.  

 

13. Aportul fraților Moscalenco la pregătirea cadrelor științifice 

În calitate de membri ai diferitelor consilii ştiinţifice specializate ce conferă titluri 

ştiinţifice sau membri ai comisiilor de experți în domeniu, Vsevolod Moscalenco a participat, 

iar Sveatoslav Moscalenco continuă să participe cu dăruire de sine la pregătirea cadrelor 

ştiinţifice de înaltă calificare. Fiind conducători de doctorat, ei au pregătit 10 doctori habilitaţi 

şi peste 50 de doctori în ştiinţe (fiecăruia revenindu-i cca jumătate din palmares), specialiști 

competitivi pe piaţa ştiinţifică mondială. Sute de alţi cercetători au simţit indirect influenţa lor 

creatoare, atunci când distinşii fizicieni le-au fost referenţi oficiali la tezele de doctorat sau 

membri ai Consiliilor ştiinţifice specializate ori ai Comisiilor de experți în domeniu care au 

apreciat tezele. În R. Moldova, tezele de doctorat susţinute în domeniul fizicii teoretice se 

consideră de cea mai înaltă calitate, acest lucru datorându-se în mare parte exigenţei şi 

principialităţii fraţilor Moscalenco. Tezele de doctorat care au trecut prin focul sacru al 

şcolilor ştiinţifice ale fraților Moscalenco sau prin consiliul ştiinţific specializat, în care 

domniile lor au activat sau încă activează, ori au trecut „pragul calității” impus de frați, poartă 

ştampila calităţii și durabilităţii. Cercetătorii care au avut șansa să lucreze câţiva ani în una din 

„grădinile fizice” ale fraților Moscalenco și să cunoască îndeaproape laboratoarele lor de 

creaţie, prin definiţie devin fizicieni de înaltă calificare şi oameni cu demnitate. Mulți ani la 

rând academicienii Moscalenco au ținut cursuri speciale și prelegeri în universitățile din 

Moldova. „Calitatea studiilor superioare la facultatea de fizică este determinată de nivelul la 

care se predau cursurile principale de mecanică cuantică, fizică statistică şi teoria cuantică a 

câmpurilor, cât şi cursurile speciale. „Cursurile speciale trebuie să fie ținute de cercetători 

ştiinţifici, pentru că ele trebuie să ţină pasul cu ştiinţa”, afirma Sveatoslav Moscalenco.  

Educaţia noii pleiade de fizicieni este realizată de frații Moscalenco mai mult prin 

exemplul propriu, zilnic, în cercetare şi comportament: cerinţe înalte faţă de sine, muncă 

asiduă, responsabilitate, sete nepotolită de a cunoaşte, slujire adevărului ştiinţific. Aceste 

calităţi de savant ale fraților Moscalenco se datorează educaţiei alese din familie, școală, 

universitate, studiile doctorale în marile centre științifice, precum și independenţei lor 

spirituale în ştiinţă şi în viaţa de toate zilele. Aceste trăsături de caracter au făcut din ei savanţi 

de notorietate, exemple vii de conduită ştiinţifică şi morală demne de urmat. Discipolii lor, 

înainte de a face un pas însemnat în viaţă, se întreabă cum ar proceda în locul lor 

academicienii Moscalenco. A proceda ca fraţii Moscalenco nu este pentru dânșii o metaforă, 

ci alegerea destinului de om de ştiinţă în viaţă. Semnificativ în această privinţă este și faptul 

că fiicele lui Vsevolod, Tatiana şi Veronica, precum fiica şi feciorul lui Sveatoslav, Elena şi 

Eugen, au mers pe urmele părinţilor, îmbrăţişând profesia de fizician, obţinând titluri 

ştiinţifice. Fiica Tatiana a acad. Vsevolod Moscalenco este în prezent rectorul filialei de la 

Dubna a Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova.  
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14. Distincții 

Fraţii Moscalenco totdeauna au participat cu dăruire de sine la viaţa culturală a Republicii 

Moldova. Au adus contribuţii majore la editarea „Enciclopediei sovietice moldoveneşti”, 

partea ce ţine de domeniul fizicii, în calitate de coordonatori și autori. De asemenea, au 

participat la popularizarea ştiinţei prin intermediul societăţii „Ştiinţa” şi la pregătirea noilor 

generaţii de fizicieni încă de pe băncile şcolii, în cadrul societăţii „Viitorul”. În măsura 

posibilităţilor au contribuit la modernizarea Bibliotecii AŞM, la completarea fondurilor 

acesteia cu cărţi şi reviste ştiinţifice din întreaga lume, precum şi la schimbarea mentalităţii 

colaboratorilor faţă de această verigă însemnată a cercetării, supanumind bibliotecarii 

„modeşti, anonimi şi devotaţi slujitori ai ştiinţei”. Când se dădea lupta pentru revenirea la 

grafia latină, acad. Vsevolod Moscalenco împreună cu alți cercetători de la Institutul de Fizică 

Aplicată au susţinut moral şi financiar editarea primului număr al revistei în grafie latină 

„Glasul”.  

Activitatea ştiinţifică, de pregătire a cadrelor, de diseminare a cunoștințelor a fraţilor 

Moscalenco a fost înalt apreciată de comunitatea ştiinţifică şi de societate. Ambii sunt membri 

titulari ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, laureaţi ai Premiului de Stat al Republicii 

Moldova, deţin distincţiile guvernamentale „Ordinul Republicii” şi „Om Emerit”, medalia 

„Dimitrie Cantemir”. Sveatoslav Moscalenco mai este şi laureat al Premiului de Stat al URSS. 

Elementele de noutate, originalitatea ideilor şi concepţiilor fraţilor Moscalenco au fost înalt 

apreciate de elita fizicii internaţionale, domniile lor fiind alese în calitate de membri ai 

colegiilor de redacţie ale multor reviste naționale și internaţionale, incluşi în comitetele de 

organizare ale unor prestigioase conferinţe ştiinţifice naționale și internaționale, menționați cu 

diplome și medalii. Ei dețin, bunăoară, medalia comemorativă a Conferinței Internaționale 

„România și românii în știința contemporană”, care s-a ţinut în mai 1994 la Sinaia sub 

președinția Laureatului Premiului Nobel George Palade (1912-2008). Distincţia la care 

savanții ţin cel mai mult este cea de „Cetăţean de Onoare al comunei Bravicea”, acordată la 

28 mai 2003. Pe parcursul întregii lor vieți fraţii Moscalenco poartă în suflet, ca pe o icoană 

sfântă, imaginea locurilor unde s-au născut și au copilărit: „N-am văzut în viaţă un meleag 

mai frumos ca Bravicea, imaginea satului o port cu mine în suflet întreaga-mi viaţă” 

(Vsevolod Moscalenco). Am fost la baștina savanților de câteva ori, o dată cu acad. 

Sveatoslav Moscalenco.  

 

15. În căutarea amprentelor baştinei în caracterele savanţilor 

Într-o vară am purces la baştina savanţilor, 

ca să încerc să descopăr amprentele pe care 

aceasta le-a lăsat în caracterele savanților. 

Apropriindu-mă de comuna Bravicea dinspre 

Chişinău, de la marginea şoselei am observat 

pe o mică stâncă ce se iţea din coasta unui deal 

o sculptură din piatră ce simboliza o horă de 

flăcăi, șase la număr („Hora haiducilor”) 

proiectată pe fundalul cerului. Hora ca simbol 

al sănătăţii fizice şi mentale a poporului. 
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Sculptorul, Nicolae Vieru, a izbutit să redea esenţa unificatoare a pământului cu cerul, forţa 

spirituală a dansatorilor capabilă să schimbe lumea, dorul lor de Soare şi lumină. Sculptura 

redă până şi impresia mişcării de rotaţie a dansatorilor, care este contrară mișcării acelor de 

ceasornic, contrară timpului care macină. Într-un fel acest monument redă sacrificiile prin 

care a trecut acest pământ, o cale ancestrală de a supravieţui, adânc înrădăcinată în tradiţia 

noastră populară. Ideea acestei sculpturi ingenioase se trage tendenţial din hora dacilor prin 

care aceștia comunicau cu divinitatea, cu zeul Zamolxe. Pe teritoriul Daciei, fenomenul hora 

este prezent încă din epoca Culturii Cucuteni (3700 î.Hr.-2500 î.Hr.). 

Mărturie în această privinţă serveşte vestita „Horă de la Frumuşica” 

[16] (un obiect din ceramică descoperit de arheologul Constantin 

Matasă (1878–1971), care a şi dat nume inspirat acestei mici 

sculpturii), ce reprezintă şase femei prinse într-o horă. Şi anonimului 

meşter al străvechii statuete i-a reuşit să redea impresia de rotire a 

dansatoarelor. Această statuetă atestă în mod concludent faptul că 

aparţinem unei mari şi multimilenare culturi. În copilărie am văzut 

odată cum nişte bărbaţi din sat antrenaţi la călcat lutul pentru 

ridicarea unei case, se prinsese într-o horă și munca le sporea. În timpul horei, oamenii se 

înfrăţesc, își coordonează acţiunile, se pătrund de sentimentul unui destin comun. Pe statuetă 

femeile par a călca un vraf de grâu, dansul lor ritual fiind unul aducător de soare, apă şi pâine. 

Hora mai simbolizează vârtejul cosmic, urcarea la cer, aspiraţia spre infinit. Sculptura horei 

din apropierea Bravicei pare că vine şi ea să ne amintească că este o cale greşită 

dezrădăcinarea noastră, uitarea originii şi culturii multimilenare pe care o moştenim, şi ne 

îndeamnă să ne înfrăţim, să ne implicăm în mersul lucrurilor în lume, să urmăm urcuşul 

spiritual. Amprente ale Bravicei le-am întrezărit în caracterele fraţilor Moscalenco: spiritul de 

înfrăţire, sentimentul că sunt ca toţi oamenii şi au un destin comun cu ei, aspiraţia spre lumină 

(transparenţă) în toate activităţile lor, perseverenţa în muncă până la sacrificiu, câştigarea 

bucăţicăi de pâine prin muncă asiduă, tendinţa permanentă spre perfecţionare, setea nepotolită 

de frumos, căutarea de soluţii ce rezistă în timp, alegerea căii urcuşului spiritual.  

 

16. Brazii fizicii basarabene 

Înaintașii Basarabiei, rupți de la matcă, se aseamănă mult cu brazii crescuți în condiții 

vitrege care, din dorința lor prea mare de a se înălța spre cer, de a persista în timp, s-au  prins 

adânc cu rădăcinile de stâncile abrupte ale munților, s-au înfrățit cu ele, înfruntând pietrele ce 

se scapătă la vale, furtunile ce se dezlănțuie din cer, gerurile aspre care se abat periodic, dar 

cu toate acestea ei cresc drepți, nu se dau îndoiți, mereu își împrospătează veșmântul, 

păstrându-l veșnic verde (viu) [2]. Brazii îl îmbie pe om la depășirea condiției sale terestre, la 

autodepășire în raport cu mediul (ambiant, social). Această înălțare dreaptă a brazilor a învățat 

oamenii meleagurilor noastre încă din moși-strămoși să apeleze frecvent la cer, să cugete în 

profunzime asupra ascensiunii ca atare, preocupări ce au dat naștere unei filozofii populare 

latente, care îndeamnă a căuta esența ultimă a lucrurilor lumii materiale. De la daci ne-a rămas 

ritualul bradului mirific, arborele comunicațional care leagă pământul cu Cerul, prin care 

omul află veșnicia. Bradul a devenit un element emblematic, un simbol al demnității, al 

libertății spirituale, al mișcării ascendente a vieții, de la Pământ în cosmos, care transmite 

omului stări ascensionale, dorință de a cunoaște primordialul.  
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Această tendință populară de urcuș spiritual corespunde ontologiei științei care prevede 

depășirea limitelor experienței umane, a nevoilor rutinare ale omului, răspunde chemării 

intime, tendențiale a firii omenești de „a merge în pas cu Lumea”, de a dăinui cât Lumea. 

Brazii fizicii basarabene, frații Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco au muncit o viață întreagă, 

onest și inspirat, pentru „îmbrădarea” pământului și cerului științei și culturii românești.  

 

17. Problema gemenilor 

Foarte mulţi oameni nu-i puteau deosebi pe frați, din care cauză ei deseori erau confundaţi. 

Pe când erau copii, îmi povestiseră mama lor, fraţii erau de nedespărţit, permanent erau 

împreună, ţineau foarte mult unul la altul, se solidarizau cu oricare ocazie. Asemănându-se 

mult fizic, ei doreau să se asemene şi în toate celelalte privinţe. Odată, după înmormântarea 

bunicului lor, la masa de pomenire unul din ei a scăpat farfuria jos, care s-a stricat, atunci şi 

celălalt, din solidaritate, a dat drumul farfuriei jos. De câte ori se îmbolnăveau, se 

îmbolnăveau amândoi odată. Şi de tifos exantematic s-au îmbolnăvit amândoi odată, iar în 

timpul foametei ambii au suferit concomitent de distrofie. Mai târziu, şi unul şi altul şi-au ales 

aceeaşi profesie. Şi Premiul de Stat fraţii l-au primit odată. Uneori şi nenorocirile parcă 

veneau odată. Ambii și-au pierdut soţiile aproape concomitent, Vsevolod pe Tamara în 1995, 

Sveatoslav pe Iulia în 1996. Fiind mulţi ani în preajma lor, niciodată nu i-am văzut rivali, 

totdeauna erau dornici de a se întrece în fapte bune, în rezultate ştiinţifice de performanţă. Se 

spune că există în viaţa gemenilor o comunicare latentă, aproape divină, o armonizare la 

maxim a pulsurilor inimilor lor şi se face o mare nedreptate atunci când cineva împiedică 

inimile lor să bată la unison. Ştiind cât de mult suferă ei unul pentru altul, mai marii zilei, 

pentru a semăna discordie între frați, promovau o politică de contrapunere a lor. Unul dintre 

frați, Vsevolod Moscalenco a fost promovat la titlul de membru corespondent al AŞM în 1970 

şi la cel de  academician în 1976, pe când cel de al doilea, cu merite nu mai puţin însemnate, 

Sveatoslav Moscalenco, a fost promovat la aceste titluri cu o întârziere de aproape 20 de ani, 

obţinându-le în cele din urmă sub presiunea comunităţii ştiinţifice (printre care se număra și 

autorul acestor rânduri), indignată de nedreptatea care i se făcea [17]. Primul titlu i-a fost 

conferit în 1989, la vârsta de 61 de ani, iar cel de al doilea - în 1992, la 64 de ani.  

Dar să nu credem că drumul lui Vsevolod Moscalenco a fost unul mai ușor. Când domnia 

sa a prezentat documentele la concursul privind acordarea titlului de membru-corespondent al 

AŞM, îndată „s-a găsit” la Moscova un profesor, un bun cunoscut al dumnealui, care i-a 

trimis o scrisoare, în care, într-un mod impertinent şi ultimativ, îi cerea să-şi retragă 

candidatura în favoarea celuilalt candidat. Intrând cu o chestie de serviciu la dumnealui, l-am 

găsit trist cu scrisoarea în mână. Mi-a dat şi mie să citesc scrisoarea, care era revoltătoare. 

Deşi eram tânăr, i-am spus să nu-şi retragă candidatura în nici un caz. Comisia de concurs este 

aceea care va examina dosarele şi va decide cine dintre candidaţi  merită mai mult să fie ales.  
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18. O, mamă, dulce mamă 

Ar fi o nedreptate să vorbim despre fraţii Moscalenco fără a 

o pomeni pe mama domniilor lor,  Natalia. Vsevolod M.: „Am 

avut părinţi demni cu o mamă excepţională în modestie, 

fermitate şi înţelepciune. Genetic am moştenit sănătatea şi 

dorinţa de lucru”.  Sveatoslav M.: „În cele mai grele momente 

ale vieţii noastre din Bravicea, fără tată, mama cu abnegaţie, 

curaj şi modestie făcea tot ce era posibil să ne salveze în aşa fel 

că noi nici nu ne dădeam seama cât de critică era situaţia 

familiei noastre, fără avere şi fără venituri sigure. Avea mama 

o stăpânire de sine uimitoare pe care doar acum, ajuns la vârsta 

a treia o înţeleg mai pe deplin şi rămân uimit când mă gândesc 

la acele evenimente”.  

În primăvara anului 1944, Bravicea se pomeni pe linia întâia 

a războiului. Dat fiind faptul că se afla în drumul trupelor 

germane în retragere şi a celor sovietice în ofensivă, localitatea 

în decurs de 5 luni a fost supusă mereu bombardamentelor. Din fericire, mama Natalia se afla 

la Craiova cu copiii la învățătură. Dar Craiova fiind un oraș industrial era și el supus 

bombardamentelor. Odată o bombă a căzut în apropierea mamei Natalia, care era împreună cu 

fiul Sveatoslav. În urma exploziei ei au fost acoperiţi cu pământ. Când după încetarea 

bombardamentului martorii evenimentului au alergat și au dat pământul la o parte, au observat 

că mama acoperise cu trupul ei feciorul ca să-l protejeze. Din fericire, ei au nimerit în conul 

de umbră al exploziei şi au rămas ambii teferi, deşi s-au ales cu o spaimă soră cu moartea.  

Rămasă fără soţ la doar 35 de ani, mama Natalia şi-a pus viaţa în slujba copiilor, şi-a urmat 

copiii peste tot, la Chişinău, la Craiova, la Orhei, din nou la Chișinău. Mai târziu și-a 

consacrat viața educaţiei nepoţilor. S-a stins din viață în 1999, la vârsta de 93 de ani. 

 

19. Buciumul despărțirii 

Speram ca la 26 septembrie 2018, la aniversarea a 90 de ani de la naștere, să avem o 

întâlnire de zile mari cu academicienii Sveatoslav și Vsevolod Moscalenco, ca anul de 

învățământ în școli să înceapă cu lecții despre legendele fizicii moldovenești. Dar n-a fost să 

fie. La 2 aprilie 2018 inima academicianului Vsevolod Moscalenco a încetat să mai bată. La 

masa de pomenire, Sveatoslav Moscalenco a elogiat viața fratelui său geamăn, totodată a găsit 

de cuviință să recite integral poemul eminescian „Luceafărul” (îl ținea minte de pe când 

învățase în școlile românești). L-am ascultat lăcrămând, amintindu-mi de poezia lui Eminescu 

„La mormântul lui Aron Pumnul”: „Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină, /Cu cipru verde-

ncinge antică fruntea ta; / C-acuma din pleiada-ţi auroasă şi senină / Se stinse un luceafăr, se 

stinse o lumină, / Se stinse-o dalbă stea!” Am îngânat în sinea mea: „Îmbracă-te în doliu, 

frumoasă Basarabie, / Cu cipru verde-ncinge antică fruntea ta; / C-acuma din pleiada-ţi 

auroasă şi senină / Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină, / Se stinse-o dalbă stea!”. 
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La Mulți, Mulți Ani cu Sănătate, domnule academician Sveatoslav Moscalenco! 
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Rezumat: în articol sunt prezentate rezultatele obținute de echipa Republicii Moldova la 

Olimpiada Internațională de Fizică 2018, inclusiv subiectele de concurs traduse în limba română.  
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Abstract: in the paper there are presented the results obtained by the national team of Moldova at 

the  International Physics Olympiad 2018, as well as the contest problems.  

Keywords: international olympiad, physics. 

 

Olimpiada Internațională de Fizică [1], ediția a 49-a, a avut loc în perioada 21-29 iulie 

2018, la Lisabona, Portugalia. La această competiție internațională au participat peste 400 de 

elevi din 87 de țări. Echipa Republicii Moldova a fost constituită din cinci elevi și doi lideri: 

DON Otilia, clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău 

GRAUR Gabriel, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, Chișinău 

MORARU Felicia-Daniela, clasa a X-a, Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău 

SÎREȚANU Daniel, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău 

TONTICI Sabina, clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău 

Liderii echipei: 

Cârlig Sergiu, profesor, Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, mun. Chișinău; 

Isacov Calina, cercetător științific superior, Institutul de Cercetare și Inovare, Universitatea de 

Stat din Moldova. 

Echipa de elevi a R. Moldova a obținut la ediția a 49-a a Olimpiadei două medalii 

de bronz, decernate elevilor Daniel Sîrețanu și Sabina Tontici. Rezultatele obținute de alți 

participanți și subiectele de concurs sunt disponibile pe pagina web a Olimpiadei [2]. 

Olimpiada Internațională de Fizică este un concurs prestigios anual organizat pentru 

elevii de liceu. Prima ediție s-a desfășurat în 1967 în Polonia. Un imbold pentru organizarea 

unui concurs internațional de fizică pentru elevi a fost reacția pozitivă a comunității științifice 

și didactice la experiența acumulată prin organizarea olimpiadelor internaționale de 

matematică încă din 1959. Anual, în jur de 400 de elevi de liceu concurează pentru medaliile 

decernate de Juriul Comitetului Olimpic. Statistici despre participanți, țări-gazdă, subiecte și 

rezultate pot fi consultate în [3, 4]. Fiecare țară poate participa cu o echipă de până la 5 elevi și 

doi lideri. Liderii sunt membri din oficiu ai Comitetului olimpic internațional. Comitetul 

olimpic al fiecărei țări poate delega la Olimpiadă și observatori. Aceștia achită o taxă de 

participare suplimentară și nu au drept de vot, dar pot participa la toate etapele olimpiadei – 

traducere, discutarea subiectelor, contestații, etc. Liderii și elevii înscriși în competiție nu pot 

comunica decât după desfășurarea probelor de concurs. Securitatea și confortul elevilor 

participanți  la Olimpiadă este asigurat de un comitet al țării gazdă cu concursul ghizilor locali 

care, de regulă, sunt studenți voluntari ai instituțiilor gazdă.  

În cadrul Olimpiadei, evaluarea are loc în două etape, teoretică și practică, realizate în 

două zile diferite, separate de o zi de odihnă pentru elevi și o noapte în care liderii traduc 

subiectele de concurs. Etapa experimentală constă din una sau două probleme pentru care se 

acordă 20 de puncte, iar la etapa teoretică se propun 3 probleme cu un scor de 30 de puncte. 

Elevii pot lua cunoștință de subiecte atât în limba maternă, cât și în engleză.  
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Clasamentul elevilor se face respectând următorul algoritm: media primilor trei clasați 

constituie 100 %.  

Elevii care au acumulat mai mult de 90 % obțin medalia de aur, cei care au obținut între 

78 și 90 % din total sunt premiați cu argint, iar celora care au însumat între 65 și 78 % din 

punctajul total li se acordă medalia de bronz.  

Mențiune de onoare se acordă tuturor participanților al căror scor depășește 50 %, iar 

celorlalți li se acordă o diplomă de participare. 

Elevii din Republica Moldova participă la Olimpiada Internațională de Fizică începând 

din 1993. Ei au acumulat pe parcursul anilor o medalie de aur, 9 medalii de argint, 29 de 

medalii de bronz și 28 de mențiuni de onoare [4]. 

 

 
 

Echipa R.  Moldova la Olimpiada Internațională de Fizică, Lisabona, Portugalia, 2018 

(de la stânga la dreapta: S. Cârlig, ghidul local, G. Graur, S. Tontici, O. Don, F. Moraru, D. 

Sîrițeanu, C. Isacov) 

Lista elevilor din Republica Moldova premiați la Olimpiadele Internaționale de Fizică 

care s-au desfășurat în perioada anilor 1995-2018 se anexează. 

Ediția a 50-ea, jubiliară, a Olimpiadei Internaționale de Fizică va avea loc în anul 2019, 

în Israel. Selecția elevilor din R. Moldova care vor participa la această ediție se va face în baza 

unor probe de baraj. La baraj pot participa liderii clasamentului Olimpiadei Republicane de 

Fizică din clasele IX - XII. 
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Lista elevilor din Republica Moldova 

premianți ai Olimpiadelor Internaționale de Fizică, 1995-2018  

Anul Elevi locul 

2018 Sîrețanu Daniel   Medalie de bronz 

2018 Tontici Sabina   Medalie de bronz 

2017 Sîrețanu Daniel   Mențiune de onoare 

2017 Dimitriu Eugeniu   Mențiune de onoare 

2017 Don Otilia   Mențiune de onoare 

2017 Tontici Sabina   Mențiune de onoare 

2016 Vizitiv Gleb   Medalie de argint 

2016 Calancea Laurențiu   Medalie de bronz 

2016 Dimitriu Eugeniu   Mențiune de onoare 

2015 Calancea Laurențiu   Medalie de bronz 

2015 Vizitiv Gleb   Medalie de bronz 

2015 Cotos Alexandru   Mențiune de onoare 

2014 Colibaba Nicoleta   Medalie de argint 

2014 Purice Dinu   Medalie de bronz 

2014 Vizitiv Gleb   Medalie de bronz 

2013 Zanoci Cristian   Medalie de argint 

2013 Colibaba Nicoleta   Medalie de argint 

2013 Popanu Ilie   Medalie de bronz 

2013 Purice Dinu   Mențiune de onoare 

2012 Zanoci Cristian   Medalie de bronz 

2012 Toloaca Ion   Medalie de bronz 

2012 Cheian Dinis   Medalie de bronz 

2012 Colibaba Nicoleta   Medalie de bronz 

2012 Popanu Ilie   Medalie de bronz 

2011 Zanoci Cristian   Medalie de argint 

2011 Zbirnea Alexei   Medalie de bronz 

2011 Toloaca Ion   Medalie de bronz 

2011 Popanu Ilie   Medalie de bronz 

2011 Cheian Dinis   Medalie de bronz 

2010 Zubarev Alexei   Medalie de argint 

2010 Zbirnea Alexei   Mențiune de onoare 

2009 Zubarev Alexei   Medalie de bronz 

2009 Buza Victor   Mențiune de onoare 

2009 Zbirnea Alexei   Mențiune de onoare 

2008 Lemesevski Dmitrii  Medalie de aur 

2008 Sanduleanu Ștefan   Medalie de bronz 

2008 Patrinica Artiom   Medalie de bronz 

2008 Buza Victor   Mențiune de onoare 

2008 Lopușanschi Mariana   Mențiune de onoare 

2007 Vanovschi Vladimir   Medalie de bronz 

2007 Sanduleanu Ștefan   Medalie de bronz 

2007 Abetkin Vitalii   Mențiune de onoare 

2006 Vanovchi Eugeniu   Medalie de argint 

2006 Plamadeala Eugeniu   Mențiune de onoare 

2006 Burovenco Igor   Mențiune de onoare 

2005 Vanovschi Vladimir   Medalie de bronz 

2005 Plamadeala Eugeniu   Medalie de bronz 

2005 Voloșciuc Alexandr   Medalie de bronz 

2005 Abetkin Veaceslav   Mențiune de onoare 

2004 Parpalac Roman  Medalie de argint 

2004 Cojuhari Dmitri  Medalie de bronz 

2004 Sorbalo Eugen  Medalie de bronz 

2004 Galamaga Alexandru   Mențiune de onoare 

2004 Plamadeala Eugeniu   Mențiune de onoare 

2003 Șevcenco Vitali   Mențiune de onoare 

2003 Galamaga Alexandru   Mențiune de onoare 

2002 Chistol Gheorghe   Medalie de argint 

2001 Chistol Gheorghe   Mențiune de onoare 

2000 Gaburov Eugen   Mențiune de onoare 

1999 Timciuc Vladlen   Medalie de bronz 

1998 Siloci Andrei  Mențiune de onoare 

1998 Bordeianu Victor   Mențiune de onoare 

1997 Bordeianu Victor   Medalie de bronz 

1997 Miron Andrei   Mențiune de onoare 

1996 Marcoci Alexandr   Mențiune de onoare 

1996 Andreev Aleksandr   Mențiune de onoare 

1995 Vikhrov Viktor   Mențiune de onoare 

 

Sursa: https://ipho-unofficial.org/countries/MDA/individual 
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Prezentăm în continuare subiectele de concurs propuse la Olimpiada Internațională de Fizică, 

ediția a 49-a, 2018, traduse de C. Isacov și S. Cârlig.  
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Problemele propuse la Olimpiada Internațională de Fizică, ediția a 49-a, 

2018 

Etapa Experimentală: 
Instrucțiuni generale 

Proba experimentală va dura 5 ore și se va cota cu maxim 20 de puncte. 

Înainte de probă 

• Nu trebuie să deschideți plicurile cu foile problemelor înaintea semnalului sonor care va da 

startul competiției. 

• Începutul și sfârșitul examinării vor fi indicate prin semnale sonore. Vor fi făcute anunțuri 

pentru fiecare oră, indicându-se timpul rămas. La fel, se va anunța ultimul sfert de oră (15 

min) până la semnalul final. 

În timpul probei 

• Răspunsurile se vor scrie pe foi de răspunsuri dedicate. Observațiile / datele se vor scrie în 

tabelele, casetele sau diagramele corespunzătoare din foaia de răspuns (marcată cu A). Pentru 

fiecare problemă sunt prevăzute foi curate pentru lucrul detaliat (marcate cu W). Fiți atenți să 

utilizați întotdeauna foile care se referă la problema la care lucrați (verificați numărul 

problemei în antet). Dacă ați scris ceva ce nu doriți să fie verificat și acordate puncte, tăiați în 

cruce, indiferent pe care foaie se află. Utilizați doar partea din față a fiecărei foi. 

• Răspunsurile încercați să le scrieți cât mai succint posibil. Pentru exprimarea raționamentelor 

utilizați ecuații, operatori logici și scheme ori de câte ori este posibil. Evitați utilizarea 

propozițiilor lungi. 

• Calcularea erorii nu este necesară decât în cazurile cerute în mod explicit. Totuși vi se cere 

să indicați un număr adecvat de cifre semnificative la scrierea rezultatelor numerice. La fel, va 

trebui să alegeți un număr corespunzător de date experimentale sau de repetări ale măsurărilor, 

cu excepția cazului când sunt date instrucțiuni specifice. 

• Adesea s-ar putea să reușiți să rezolvați părțile ulterioare ale unei probleme fără să le fi 

rezolvat pe cele anterioare. 

• Nu aveți voie să părăsiți locul de lucru fără permisiune. Dacă aveți nevoie de ceva 

(reumplerea buteliei cu apă potabilă, schimbarea calculatorului defect, vreți să mergeți la 

veceu etc), vă rugăm să atrageți atenția ghidului echipei ridicând unul dintre fanioane: „𝐻2𝑂” 

pentru reumplerea buteliei cu apă, „WC” pentru a merge la veceu, sau „Help!” pentru oricare 

alte cazuri. Dacă aveți nevoie de foi de lucru sau foi pentru grafice, ridicați stegulețul „Help!” 

La sfârșitul examinării 

• La sfârșitul probei (marcată prin semnalul sonor corespunzător) trebuie să vă opriți din scris 

imediat. 

• Pentru fiecare problemă sortați foile corespunzătoare în următoarea ordine: foaia de titlu (C), 

enunțurile problemelor (Q), foile de răspuns (A) și foile de lucru (W) 

• Puneți toate foile care aparțin aceleiași probleme în același plic. Puneți Instrucțiunile 

generale separat în plicul rămas. La fel veți restitui foile goale rămase. Nu aveți voie să 

scoateți nicio foaie în afara zonei de examinare. 

• Puneți accesoriile de scris (un pix, un creion, o riglă și o radieră / ascuțitoare) împreună cu 

calculatorul în mapa transparentă cu fermoar. 

• Rămâneți la masă până când se vor colecta plicurile. Odată strânse toate plicurile, ghidul vă 

va conduce în afara ariei de examinare. Lăsați accesoriile de scris pe masă, dar luați butelia cu 

apă potabilă. 
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Etapa Teoretică:  
Instrucțiuni generale 

Proba teoretică va dura 5 ore și se va cota cu maxim 30 de puncte. 

Înainte de probă 

• Nu trebuie să deschideți plicurile cu foile problemelor înaintea semnalului sonor care va da 

startul competiției. 

• Începutul și sfârșitul examinării vor fi indicate prin semnale sonore. Vor fi făcute anunțuri 

pentru fiecare oră, indicându-se timpul rămas. La fel, se va anunța ultimul sfert de oră (15 

min) până la semnalul final. 

În timpul probei 

• Răspunsurile se vor scrie pe foi de răspunsuri dedicate. Observațiile / datele se vor scrie în 

tabelele, dreptunghiurile sau diagramele corespunzătoare din foaia de răspuns (marcată cu A). 

Pentru fiecare problemă sunt prevăzute foi curate pentru lucrul detaliat (marcate cu W). Fiți 

atenți să utilizați întotdeauna foile care se referă la problema la care lucrați (verificați numărul 

problemei în antet). 

Dacă ați scris ceva ce nu doriți să fie verificat și acordate puncte, tăiați în cruce, indiferent pe 

care foaie se află. Utilizați doar partea din față a fiecărei foi. 

• Răspunsurile încercați să le scrieți cât mai succint posibil. Pentru exprimarea gândurilor 

utilizați ecuații, operatori logici și scheme ori de câte ori este posibil. Evitați utilizarea 

propozițiilor lungi. 

• La scrierea numerelor trebuie să indicați un număr adecvat de cifre semnificative. 

• Adesea s-ar putea să reușiți să rezolvați părțile ulterioare ale unei probleme fără să le fi 

rezolvat pe cele anterioare. 

• Nu aveți voie să părăsiți locul de lucru fără permisiune. Dacă aveți nevoie de ceva 

(reumplerea buteliei cu apă potabilă, schimbarea calculatorului defect, vreți să mergeți la 

veceu etc), vă rugăm să atrageți atenția ghidului echipei, ridicând unul dintre fanioane: „𝐻2𝑂” 

pentru reumplerea buteliei cu apă, „WC” pentru a merge la veceu, sau „Help!” pentru oricare 

alte cazuri. Dacă aveți nevoie de foi de lucru sau foi pentru grafice, ridicați stegulețul „Help!” 

La sfârșitul probei 

• La sfârșitul probei (marcată prin semnalul sonor corespunzător) trebuie să vă opriți din scris 

imediat. 

• Pentru fiecare problemă sortați foile corespunzătoare în următoarea ordine: foaia de titlu (C), 

enunțurile problemelor (Q), foile de răspuns (A) și foile de lucru (W) 

• Puneți toate foile care aparțin aceleiași probleme în același plic. Puneți Instrucțiunile 

generale separat în plicul rămas. La fel, veți restitui foile goale rămase. Nu aveți voie să 

scoateți nicio foaie în afara zonei de examinare. 

• Rămâneți la masă până când se vor colecta plicurile. Odată strânse toate plicurile, ghidul vă 

va conduce în afara ariei de examinare. Luați mapa cu accesoriile de scris cu dvs. Păstrați 

accesoriile (un pix, un creion, o riglă și o radieră / ascuțitoare) precum și calculatorul. La fel 

luați și butelia cu apă.  
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Problema 1, etapa experimentală 
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Figura 12. Instalația experimentală 

 

Utilizați creionul pentru a desena un rezistor de carbon cu valoarea  ăn calitate de 

rezistor de sarcină pentru tranzistorul de hârtie. 

 

D.1 Scrieți în foia de răspuns valoarea rezistenței de sarcină. Realizați schema prezentată în 

figura 12. Înainte de măsurare trebuie să țineți cont că tranzistorul poate fi închis prin aplicarea 

potențialului VGS=-3 V, pentru o perioadă de circa 1 min. Apoi măsurați Vout la modificarea 

potențialului VGS de la -3 V la 0 cu un timp de stabilizare pentru fiecare măsurare de circa 100 

s. Scrieți valorile măsurate în foaia de răspunsuri. (0,5p) 

 

D.2 trasați graficul Vout(Vin) cu o interpolare adecvată a punctelor experimentale. (0,5p) 
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Problema 2, etapa experimentală 
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Problema 1, etapa teoretică 
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Problema 2, etapa teoretică 
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Problema 3, etapa teoretică 
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Concursul de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” 

Dr. Spiridon RUSU, președinte al Concursului  

Universitatea Tehnică a Moldovei, spiridon.rusu@adm.utm.md 

 
Rezumat. Sunt prezentate rezultatele Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”, 

care s-a desfâșurat la 24 noiembrie 2018 în incinta Universității Tehnice a Moldovei, Chișinău. La 

Concurs au participat 370 de elevi din Republica Moldova și România.  

Cuvinte cheie: Concursul de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”, medalii de aur, argint 

bronz. 

 

Abstract. There are presented the results of the Physics Contest "In Memoriam Mihai Marinciuc", 

held on 24 November 2018 at the Technical University of Moldova, Chisinau. The competition was 

attended by 370 high school students from the Republic of Moldova and Romania. 

Key words: Physics Contest "In Memoriam Mihai Marinciuc", gold, silver, bronze medals.  

 
În data de 24 noiembrie 2018, la Universitatea Tehnică a 

Moldovei (UTM), Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.168), s-

a desfășurat Concursul de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”, 

ediția a VIII-a. La Concurs au participat 370 de elevi din 41 de licee 

și gimnazii reprezentând mai multe localități din R. Moldova 

(Chișinău, Soroca, Orhei, Ceadâr-Lunga, Flămânzeni (Sângerei), 

Vasilcău (Soroca) ș. a.), precum și din Piatra Neamț, România.  

La deschiderea Concursului, rectorul UTM, prof. univ. dr. habil. 

Viorel Bostan, președintele comitetului de organizare, a felicitat 

elevii pentru alegerea de a participa la acest concurs și a subliniat rolul deosebit al fizicii atât 

în inginerie, cât și în dezvoltarea societății în general. 

Scopul Concursului este promovarea interesului pentru performanță în fizică, precum și 

identificarea posibilităților de colaborare între instituțiile de învățământ preuniversitar și cele 

de învățământ superior în domeniul științelor reale. 

Pentru menționarea elevilor performanți, au fost acordate, pe clase, câte un loc I (medalie 

de aur, diplomă de gradul I și premiu bănesc de 300 lei), două locuri II (medalie de argint, 

diplomă de gradul II și premiu bănesc de 200 lei), trei locuri III (medalie de bronz, diplomă de 

gradul III și premiu bănesc de 100 lei), precum și 10 diplome de mențiune. În total, au fost 

acordate 7 diplome de gradul I, 7 medalii de aur și 7 premii bănești a câte 300 lei; 14 diplome 

de gradul II, 14 medalii de argint și 14 premii bănești a câte 200 lei; 21 diplome de gradul III, 

21 medalii de bronz și 21 premii bănești a câte 100 lei; 70 diplome de mențiune. Mulți elevi au 

primit cărți în semn de apreciere a succeselor obținute.  
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La Concursul din acest an, locurile I, II și III au fost acordate după cum urmează: 

 

Locul I: 

1. Chiosa Nikita  – cl. VI, Liceul Privat „Da Vinci”, Chișinău 

2. Ermiciova Sofia  – cl. VII, LT „Alexandr Pușkin”, Chișinău 

3. Amarfii Ștefan  – cl. VIII, LT „Mihail Kogălniceanu”, Chișinău 

4. Andrei Adelina  – cl. IX, LT „Orizont”, filiala Durlești, Chișinău 

5. Brega Stanislav  – cl. X, LT „Mircea Eliade”, Chișinău 

6. Barbova Tatiana  – cl. XI, LT „Nicolae Milescu Spătarul”, Chișinău 

7. Sirețanu Daniel  – cl. XII, LT „Orizont”, filiala Durlești, Chișinău 

 

Locul II: 

1. Tofan Cezar  – cl. VI, LT „Constantin Stere”, Soroca 

2. Sîili Milena  – cl. VI, LT „Constantin Stere”, Soroca, 

3. Clipca Daniela   – cl. VII, LT „Nicolae Iorga”, Chișinău 

4. Ostrov Alina  – cl. VII, LT „Prometeu-Prim”, Chișinău 

5. Cernatinschi Dan  – cl. VIII, LT „Constantin Stere”, Soroca 

6. Vlas Arsenie  – cl. VIII, LT „Orizont”, filiala Durlești, Chișinău 

7. Căruntu Patric  – cl. IX, LT „Orizont”, filiala Durlești, Chișinău 

8. Mocreac Valerian – cl. IX, LT „Orizont”, filiala Durlești, Chișinău 

9. Suruceanu Valentin – cl. X, LT „Orizont" filiala Durleşti Chișinău 

10. Avornicuța Mădălina – cl. X, LT „Gheorghe Asachi", Chișinău 

11. Burlacu Dumitru  – cl. XI, LT „Constantin Stere”, Soroca 

12. Medoni Mario  – cl. XI, LT „Orizont”, filiala Durlești, Chișinău 

13. Cucu Octavian  – cl. XII, LT Republican „Aristotel", Chișinău 

14. Moglan Mihail  – cl. XII, LT „Iulia Hașdeu”, Chișinău 

 

Locul III: 

1. Zaimințeva Diana – cl. VI, LT „Constantin Stere”, Soroca 

2. Pastica Ana-Maria – cl. VI, LT „Nicolae Iorga”, Chișinău 

3. Grosu Igor  – cl. VI, LT „Alexandr Pușkin”, Chișinău 

4. Baerle Adrian  – cl. VII, LT „Principesa Natalia Dadiani”, Chișinău 

5. Eșanu Mihail  – cl. VII, LT „Mircea Eliade”, Chișinău 

6. Țurca Valeria  – cl. VII, LT „Constantin Stere”, Soroca 

7. Vorona Victor  – cl. VIII, LT „Mihail Kogălniceanu” Chișinău 

8. Botezat Cătălin  – cl. VIII, LT „Orizont”, filiala Durlești Chișinău 

9. Barburoș Maria  – cl. VIII, LT „Nicolae Iorga” Chișinău 

10. Purice Vladimir  – cl. IX, LT „Orizont”, filiala Durlești, Chișinău 

11. Frija Marius  – cl. IX, LT „Orizont”, filiala Durlești, Chișinău 

12. Patlatii Adelina  – cl. IX, LT „Orizont”, filiala Durlești, Chișinău 

13. Luca Daniela  – cl. X, , LT "Orizont", filiala Durlești, Chișinău  

14. Cojocari-Goncear Maxim– cl. X, LT Republican „Aristotel”, Chișinău 

15. Botă Ioana- Alexandra  -  cl. X, Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț 
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16. Mutaf Ștefan  – cl. XI, LT „Principesa Natalia Dadiani”, Chișinău 

17. Sidelnikov Dmitrii – cl. XI, LT „Dimitrie Cantemir”, Chișinău 

18. Burov Dumitru  – cl. XI LT Republican „Aristotel” Chișinău 

19. Baerle Victor  – cl. XII, LT „Principesa Natalia Dadiani”, Chișinău 

20. Mazur Daniela  – cl. XII, LT „Nicolae Iorga”, Chișinău 

21. Eșanu Mihaela  – cl. XII, LT „Gheorghe Asachi”, Chișinău. 

 

Cupa Transmisibilă a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” a fost 

acordată Liceului Teoretic „Orizont”, filiala Durlești, ai cărui elevi au demonstrat performanță 

și au obținut cel mai mare număr de medalii.  

 

Clasamentul liceelor 

în funcție de numărul de elevi clasați pe locurile I, II și III și de mențiuni (M) obținute: 

 

1. Liceul Teoretic „Orizont”, filiala Durlești (I - 2; II - 4; III - 6; M – 11) 

2. Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca (II - 4; III - 2; M - 9) 

3. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chișinău (II - 1; III - 3; M - 4) 

4. Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Chișinău (I - 1; III - 1; M - 5) 

5. Liceul Teoretic „Aristotel”, Chișinău (II - 1; III -2; M - 4) 

6. Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Chișinău (I - 1; III - 1; M - 3) 

7. Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Chișinău (I - 1; III - 1; M - 2)  

8. Liceul Privat „Da Vinci”, Chișinău (I - 1; M - 3) 

9. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu Spătarul”, Chișinău (I - 1; M - 3) 

10. Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Chișinău (II - 1; III - 1; M - 3) 

 

Corectarea și evaluarea lucrărilor de concurs ale participanților au fost realizate de 

profesori de la Departamentul de Fizică al UTM și de profesori de la licee din Chișinău, 

organizați de către dna Ludmila Bulhac, responsabilă pentru disciplina Fizică la Direcția 

Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău. 

Concursul a fost sponsorizat de: Firma „Xerox Moldova”, Asociaţia Obştească ICAR, 

Universitatea Tehnică a Moldovei, Editura „Ştiinţa”, Editura „Lyceum” și Editura „Integritas”. 

Prezentat la redacţie: 3 decembrie 2018; acceptat: 10 decembrie 2018. 

 

Articolul este depozitat în baza de date IBN: 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_numar_revista/26/2138 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_numar_revista/26/2138
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CZU: 53(498)(092) + 929 Marinciuc M. 

AMINTIRI DESPRE MIHAI MARINCIUC 
(la aniversarea a 80 de ani de la naștere) 

 

Prof. dr. Viorica CHIORAN  
Școala Gimnazială nr.4, Poienile de sub Munte, Maramureş, România 

Email: nevimada@yahoo.com 

 
Rezumat.  Acest articol a fost scris sub imboldul unor frumoase amintiri legate de o prietenie care a 

durat două decenii (1994-2014). O prietenie bazată pe stimă şi un deosebit respect reciproc. Revista de 

fizică „Evrika!”a unit în jurul ei profesori pasionaţi de predarea fizicii de pe ambele maluri ale Prutului. 

In articol sunt menţionate activităţile organizate în numele revistei în România şi la Chişinău (Concursul 

de Fizică „Evrika!”, Colocviul Anual de Fizică „Evrika!”) dar şi alte evenimente ştiinţifice şi educative: 

Concursuri naţionale de Fizică, Olimpiada de Fizică, Tabăra de vară „Altair”, organizată în Maramureş, 

lansarea cărţii „Cămaşa de oţel” a prof. dr. Ion Holban la Baia Mare, excursii la Orheiul Vechi şi în 

Turul Maramureşului. Bucuriile şi întâmplările mărunte menţionate în articol au fost liantul unor relaţii 

profesionale trainice şi durabile în timp care fac să ne amintim cu nostalgie de cei care nu mai sunt: 

Gheorghe Isac şi Mihai Marinciuc. 

Cuvinte-cheie: Mihai Marinciuc, revista „Evrika!”, Concurs de Fizică, Colocviu, Tabăra de vară 

„Altair”. 

 

Abstract. This article was written under the impulse of some beautiful memories of a friendship that 

lasted for two-decades (1994-2014). A friendship based on esteem and mutual respect. Evrika! Physics 

Magazine united around it teachers passionate about teaching physics from both sides of the River Prut. 

This article mentiones the activities organized on behalf of the Evrika! Magazine, both in Romania and in 

Chisinau (Moldova) („Evrika!" Physics Contest and „The Annual Evrika! Physical Colloquium”). Special 

moments with the friends from Chisinau were also spent at other scientific and educational events: 

National Physics Contests, The Physics Olympiad, the Altair Camp organized in Maramures, the launch 

of Prof. Ion Holban's book „The Steel Shirt” in Baia Mare, as well as excursions to Orheiul Vechi 

(Moldova) and the Tour of Maramureş (Romania). The joys and events mentioned in the article have been 

a binder for lasting professional relations that make us remember with nostalgia of those who are no 

longer among us: Gheorghe Isac and Mihai Marinciuc. 

Keywords: Mihai Marinciuc, Evrika! Physics Magazine, Physics Contest, Colloquiumu, Altair 

Summer Camp. 
 

Revista de fizică „Evrika!” a fost puntea pe care am trecut Prutul în R. Moldova şi i-am 

cunoscut pe acei oameni minunaţi care au devenit pentru totdeauna prietenii mei speciali. 

În anul 1994, pentru prima dată am răsfoit o revistă de fizică „Evrika!” şi mi-a atras atenţia 

invitaţia la Colocviul Naţional de Fizică „Evrika!”. Dând curs acelei invitaţii, în anul 1995 am 

participat la Colocviul organizat la Gura Humorului. Acolo am avut bucuria să-i cunosc pe soţii 

Emilian şi Florinela Micu (fondatorii revistei) şi pe fetiţa lor Emiliana (care avea în jur de patru 

anişori) şi ne-am împrietenit „la prima vedere”. Tot atunci am acceptat şi provocarea de a 

organiza următoarea ediţie a Colocviului la Baia Mare, deoarece am simţit că am fost primită fără 

rezerve în „familia Evrika!” constituită din profesori de fizică din ţară şi din Republica Moldova, 

toţi având în comun pasiunea pentru studierea şi predarea fizicii.   

La ediţia Colocviului Naţional de Fizică „Evrika!” pe care am organizat-o la Baia Mare în 

anul următor (1996), printre cei peste 200 de participanţi s-a aflat şi un grup numeros de profesori 

de fizică de la Chişinãu: Mihai Marinciuc, Aurel Marinciuc, Iulia Malcoci, Gheorghe Isac, 

Tamara Potlog, Ion Holban, Roza Dumbrăveanu, Nicolae Constantin, Pentelei Untilă, Ion 

Botgros, Oleg Bursuc, Tudor Răileanu, Ion Andronic, Mircea Miglei, Viorel Dușciac, Eugen 

Gheorghiţă, Tamara Curtescu-Marinciuc.  

mailto:nevimada@yahoo.com
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În programul Colocviului era inclusă şi o excursie în Maramureşul istoric (Mara, Sighet, 

Sâmbra Oii, Negreşti). Am vizitat locuri turistice şi obiective istorice. La Muzeul memorial 

„Vasile Lucaciu” din Şişeşti, Ileana (fiica Tamarei Curtescu-Marinciuc), Emiliana (fiica familiei 

Micu) şi Marius şi Daniel (băieţii familiei Chioran) s-au aşezat în băncile în care a stat „Leul de 

la Şişeşti” (preotul transilvănean dr.Vasile Lucaciu (1852-1922, figură de legendă a unirii 

neamului românesc) şi nu înţelegeau cum puteau să înveţe în băncile aşa de micuţe copiii acelor 

vremuri. Am vizitat biserici de lemn intrate în patrimoniul UNESCO, la Şurdeşti, Cimitirul vesel 

de la Săpânţa, Muzeul Satului din Sighet şi Muzeul artistului 

Nicolae Sabău din Cicârlău. (Ion Holban și Ioan Chioran au avut 

fericita ocazie să participe la întâlnirea locuitorilor Sighetului cu 

Regele Mihai). Natura a oferit fizicienilor turişti prin Maramureş 

un superb curcubeu de la Negreşti la Cicârlău, întins peste 

dealurile cu cenuşă vulcanică. Pe parcursul excursiei am petrecut 

mai mult timp împreună cu profesorii Iulia Malcoci, Mihai 

Marinciuc, Gheorghe Isac, Ion Holban şi aşa ne-am împrietenit 

„definitiv”. De atunci ne-am întâlnit mereu la evenimente 

ştiinţifice (colocvii şi conferinţe, concursuri şi olimpiade şcolare). 

În anul 1997 noii mei prieteni m-au invitat la Olimpiada 

Republicană de Fizică care a avut loc la Liceul „Dante Alighieri” 

din Chişinãu (fig.1).  

Am participat împreună cu Familia Micu şi ne-am bucurat de 

ospitalitatea fraţilor noştri de peste Prut. Era primăvara în luna 

martie şi am fost plăcut surprinsă când am văzut că domnul prof. 

dr. Mihai Marinciuc purta mărţişor (la noi bărbaţii nu poartă 

mărţişor). În această privinţă ne asemănam deoarece şi eu aşteptam 

cu nerăbdare luna martie să port delicatul simbol al primăverii. 

Acea vizită la familia Marinciuc mi-a oferit şi alte surprize plăcute: 

am cunoscut-o mai bine pe Tamara Curtescu-Marinciuc, soţia 

domnului profesor Marinciuc, şi pe Ileana (fiica Tamarei) şi am constatat că familia profesorului 

Marinciuc este o familie creştinã, deoarece, fiind Postul Paştelui, la masă a fost servită doar 

mâncare de post; aici am mâncat prima dată leurdă şi m-a amuzat o amintire din copilăria mea 

când împreună cu alţi copii duceam caprele la păscut în pădure şi acolo mirosea puternic a 

usturoi, dar nu m-am gândit niciodată că planta aceea ar putea fi comestibilă şi, mai mult, 

medicinală. Acasă la domnul profesor Gheorghe Isac am admirat o viţă de vie bine întreţinută 

care umbrea curtea comună cu vecinul şi am întrebat cu naivitate: cum împărţiţi recolta de la vie? 

Domnul profesor mi-a răspuns zâmbind: cu paharul! Mi-a plăcut foarte mult această dovadă a 

unei relaţii de bună vecinătate şi omenie. Aşa sunt moldovenii, oameni de aleasă omenie.  

 

Fig.1. Participanți la 

Olimpiada Republicană de 

Fizică, Liceul „Dante 

Alighieri”, Chişinău. 

Fig. 2. Excursia  la Orheiul Vechi organizată în cadrul Colocviului Internaţional de Fizică „Evrika!”, 

1997, Chişinău. 
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Apreciind corect importanţa Colocviului ca întâlnire ştiinţifică şi de suflet între fizicieni, 

prietenii noştri au decis să-l treacă graniţa ca să ofere şanse de participare mai multor profesori 

din R. Moldova.  

Ca urmare, în luna mai (1997) au fost gazdele primei ediţii a Colocviului Internaţional de 

Fizică „Evrika!” organizată impecabil la Chişinău, la care au participat mai mulţi profesori de 

fizică din România: Uliu Florea (Craiova), Dan Iordache, Andrei Petrescu (Bucureşti), Florin 

Anton (Iaşi), Radu Todoran, Viorica Chioran (Baia Mare) şi mulţi alţii. Au mai urmat alte două 

ediţii ale Colocviului organizate la Chişinău dar la ultima (cea din 2016) profesorii Mihai 

Marinciuc şi Gheorghe Isac nu mai erau printre noi. 

Îmi amintesc despre deplasarea fizicienilor participanţi la Colocviul din 1997 la Orheiul 

Vechi (fig. 2) unde fiecare încerca să dea o explicaţie plauzibilã unui fenomen din natură şi 

anume - autocarul urca o pantă cu motorul oprit. Iluzie optică, magnetism, altceva? Acelaşi 

fenomen l-am putut observa mai târziu şi pe drumul de la Cavnic spre Ocna Sugatag din 

Maramureş. Fenomenul este mai degrabă o iluzie optică, pare că drumul urcă, pe când în realitate 

el coboară. 

Una din cele mai aşteptate întâlniri 

anuale cu prietenii de la Chişinãu, dar şi cu 

cei din ţarã era cea de la Concursul de 

Fizică „Evrika!” de la Brăila. Mesele cu 

preparate din peşte oferite cu generozitate 

de familia profesorului Emilian Micu 

adunau în jurul lor pe profesorii: Mihail 

Sandu, Uliu Florea, Viorica Chioran, Mihai 

Marinciuc, Gheorghe Isac, Andrei Petrescu, 

Florin Anton. In imagine se observă că ne-

am întâlnit cu toţii pentru aniversarea 

apariţiei revistei de fizică „Evrika!” cu 

numărul 100 (5 decembrie 1998). 

În vara anului 1998 am ajutat-o pe 

Tamara Curtescu-Marinciuc să lanseze un 

proiect pentru copiii dotaţi cu potenţial intelectual, apţi de performanţă. Este vorba de prima 

ediţie a Taberei de vară „Altair” pe care Tamara a organizat-o în staţiunea turistică Izvoare. 

Copiii s-au jucat, au învăţat lucruri noi şi au fãcut drumeţii la poalele masivului Igniş. Pentru 

copii, au venit de la Chişinău profesori de matematică (Tamara Curtescu-Marinciuc) şi de fizică 

(Ion Holban, Mihai Marinciuc), un medic, profesori supraveghetori. Prof. dr. Ion Holban a plecat 

în excursie cu elevii până în vârful muntelui studiind cu uimire o mulțime de fenomene fizice din 

natură: ecoul în fața unei stânci, lunecușul pe iarba mereu umedă din vârful muntelui, ploaia și 

curcubeul venite în munte pe neașteptate, chiar două curcubeie, al doilea datorat luminii 

reflectate de stâncă, trecerea razelor solare printre frunzele copacilor, „strecurătoarele de lumină”, 

cum le zicea Eminescu. Este de neuitat întâlnirea cu culegătorii de afine care cu iscusința aruncau 

afinele cu căușul în coșul din spate, cu ciobanii cu turmele de oi pe o poiană, unde erau și crucile 

de pe mormintele a doi ciobani care au dorit să se odihnească acolo unde pasc oițele, adevărată 

poveste din „Miorița”, cu un stup de albine într-un copac, zgâriat de ghearele urșilor care urcau 

după miere și câte altele. Îmi amintesc o întâmplare din tabără când profesorii au cules ciuperci 

din pădure şi le-au preparat la bucătăria cantinei fără să fie siguri care sunt comestibile şi care nu, 

apoi stresaţi au aşteptat să vadă la care o să i se facă rău mai întâi. Totul a fost bine. Eu am sosit 

din Baia Mare cu „antidotul”: pălincă de Maramureş şi o oală cu sarmale. Cât timp au petrecut 

copiii în tabără eu am ajutat la tipărirea cărţii „Cămaşa de oţel” a domnului profesor dr. Ion 

Holban şi apoi lansarea acesteia în sala Teatrului din Baia Mare.  

Fig.3. Aniversarea Revistei de Fizică „Evrika!” cu 

numărul 100 (1998). 
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Lansat la Baia Mare, proiectul „Altair” a continuat în anii care au urmat în alte locaţii, în alte 

ţări, şi se bucură de un deosebit succes. „Altair” şi-a luat zborul din Munţii Maramureşului 

(observaţia aceasta mă face fericită). Ce a însemnat „Altair” pentru Tamara Curtescu-Marinciuc, 

mărturiseşte chiar doamna profesoară în cele ce urmează: „ALTAIR m-a învățat să recunosc 

prietenii…ALTAIR m-a deprins să văd frumosul nu doar în culoare și formă…ALTAIR mi-a 

dăruit universul creat de unii oameni fără de care nu există ziua de mâine, ALTAIR este o școală, 

ca și cei șapte ani de acasă, nu se certifică, dar înseamnă enorm de mult… ALTAIR a intrat în 

viața mea ca o furtună…de personalități… de așteptări… de lumină…” [2]. 

S-au spus şi s-au scris multe lucruri despre calitãţile deosebite ale omului şi profesorului 

Mihai Marinciuc [1], de la nașterea căruia anul acesta s-au împlinit 80 de ani, dar eu voi spune 

doar că l-am simţit şi l-am considerat ca pe un frate mai mare. A fost unul dintre puţinii care au 

crezut că eu, o simplă profesoară din învăţământul preuniversitar, voi putea lua doctoratul în 

fizică. Imi pare rău că a plecat dintre noi înainte ca eu să îmi 

susţin teza la care am obţinut calificativul „Magna cum 

Laude”. S-ar fi bucurat sincer pentru reuşita mea.  

Lucrez la clasă după manualele profesorului Mihai 

Marinciuc, le folosesc alături de cele româneşti. Învăţ câte 

ceva din modul original de abordare a unor teme.  

Apreciez decizia profesorilor moldoveni de a iniţia şi 

susţine Concursul de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc” 

ajuns la ediţia a VIII-a (fig.4). Participarea elevilor şi 

profesorilor din România la acest concurs ar fi un omagiu şi 

un act de veşnică aducere aminte, ar dovedi că profesorul Mihai Marinciuc va rămâne mereu în 

memoria noastră [3].  
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SEMNE ȘI SIMBOLURI ASTRONOMICE 

ÎN AREALUL DE CULTURĂ ROMÂNESC 
 

dr. Ion HOLBAN, redactor-şef al revistei „Fizica şi tehnologiile moderne”, 

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, ion.holban@yahoo.com, 

în dialog cu Dimitrie OLENICI, profesor de astronomie din Suceava, 

dimitrieolenici@hotmail.com 
 

Rezumat. Este prezentată experiența și bunele practici ale profesorului Dimitrie Olenici din 

județul Suceava, România, privind diseminarea cunoștințelor de astronomie în rândul elevilor și a 

populației, utilizarea pendulului Foucault în studiul unor fenomene astronomice, promovarea și 

valorificarea în scopuri educaționale și culturale a ornamenticii astronomice românești. Sunt 

discutate cele trei niveluri ale cunoașterii: fenomenele, legile de conservare, principiile de simetrie. 

Cuvinte-cheie: astronomie, ornamente astronomice, semne și simboluri astronomice, pendulul 

Foucault, fenomene, legi de conservare, principii de simetrie, etnografie Horodnic. 

 

Abstract. The experience and good practices of Professor Dimitrie Olenici from Suceava 

County, Romania, regarding the dissemination of astronomy knowledge among students and the 

population, the use of the Foucault pendulum in the study of certain astronomical phenomena, the 

promotion and exploitation for educational and cultural purposes of Romanian astronomy 

ornamentation are presented. The three levels of knowledge are discussed: phenomena, the 

conservation laws, and the symmetry principles. 

Key words. astronomy, astronomy ornamentation, astronomical signs and symbols, Foucault 

pendulum, phenomena, conservation laws, symmetry principles, Horodnic etnography. 

 

I.H. Bine ați venit domnule profesor Dimitrie Olenici pe paginile revistei noastre. Fiind 

în vizită la directorul Observatorului Astronomic al Universității Tehnice a Moldovei, 

conf.univ. dr. Vitalie Chistol, domnia sa, întors recent cu impresii de la Festivalul 

International de Astronomie Astro-Fest Targoviste 2018, mi s-a lăudat că este deținătorul unei 

cărți scrise de dvs.: „Semne și simboluri astronomice în ornamentica tradițională din 

Bucovina”[1]. Recunosc, m-a impresionat și m-a bucurat mult cartea dvs., cu titluri de capitole 

care deja spun multe: „Aspecte ale cultului Soarelui pe teritoriul României”; „Ornamentica 

solară în arhitectura tradițională din Bucovina”; „Motive astronomice în lăcașuri de cult”; 

„Motivul bucovinean al eclipsei de Soare, un ornament unic în lume”; „Promovarea în lume a 

ornamentelor astronomice din România”; „Câteva itinerare solare 

prin Bucovina”. Cartea se impune prin prospețimea temei, 

revenirea la izvoarele științei ascunse în negura timpurilor, 

argumentarea științifică, documentarea din surse istorice și 

contemporane, frumusețea limbajului utilizat, lucruri care 

ademenesc cititorul. Toate acestea m-au determinat să iau de la dl 

Chistol adresa dvs. Am dorit cu tot dinadinsul ca și cititorii 

revistei noastre să cunoască experiența dumneavoastră și această 

carte „mustoasă” în expresii și de certă valoare științifică și 

culturală, cum a caracterizat-o profesorul universitar Mihai 

Iacobescu de la Suceava.  

mailto:ion.holban@yahoo.com
mailto:dimitrieolenici@hotmail.com
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D.O. Cartea despre care vorbiți este un rod al unor cercetări și căutări meticuloase, 

riguroase, pasionate și documentate pe plan național și mondial, vreme de aproape patru 

decenii. Ea s-a vrut să fie o mărturie pentru generațiile viitoare a unor adevărate opere de artă 

realizate de înaintași și un semnal de alarmă pentru conservarea ornamentelor arhitecturale, și 

nu numai, care pot deveni un brand pentru județul Suceava și ar trebui incluse în circuitele 

turistice alături de celelalte comori artistice sucevene. Am pus accentul pe ornamentele 

astronomice de pe casele oamenilor din câteva sate din Bucovina, deoarece acestea se află în 

cel mai mare pericol, este cu mult mai greu ca să fie păstrate. Cartea a apărut cu sprijinul 

Consiliului Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, are 156 pagini si cuprinde peste 

450 de imagini color.   

I.H. La începutul anilor ‘90, când s-au deschis hotarele dintre R. Moldova și România, 

am cunoscut-o pe dna arhitect Silvia Păun (1923-2003), o pasionată cercetătoare a trecutului 

poporului român, a dăinuirii lui în istorie, care a urmărit unele semne și simboluri pe parcursul 

a 6000 de ani [2], o dovadă sigură că suntem vechi pe aceste meleaguri. Am văzut la 

dumneaei vreo zece manuscrise privind sanctuarul de la Sarmizegetusa, diverse movile cu 

însemne astronomice etc. Dumneaei mă îndemna să caut prin preajma satului Bobeica și a 

altor localități din Basarabia cu denumiri asemănătoare și numaidecât o să descopăr o movilă, 

iar în preajma satului Geamăna să caut două movile și să văd 

cum sunt ele amplasate față de punctele cardinale, căci ele au și 

semnificații astronomice. Din discuțiile purtate cu dna Păun am 

înțeles că strămoșii noștri, dacii, aveau o concepţie astronomică 

unitară şi practică despre spaţiu şi timp, mărturie servind 

sanctuarul de la Sarmizegetusa [3], cadranul solar de forma unui 

sfert de sferă din perioada stăpânirii romane în Dacia descoperit 

aici. Timpurile pe la noi fiind tumultoase și posibilitățile 

financiare modeste, nici până azi n-am avut posibilitate să mă 

deplasez prin republică și să fac asemenea cercetări - să caut vestigii astronomice ale 

trecutului pornind de la toponimica localităților.  

Domnule profesor, ați avut vreo ocazie să o cunoașteți pe doamna arhitect Silvia Păun și 

lucrările ei, cunoașteți lucrări ale dumneaei publicate sau rămase în manuscris după dispariția 

ei fizică? Din însemnele culturii noastre milenare indicate de dumneaei, eu am descoperit 

câteva pe niște prosoape (ștergare) la unii locuitori din Transnistria, care s-ar părea că sunt 

rupți cu totul de cultura românească.  

D.O. Personal n-am cunoscut-o pe doamna Păun, dar m-am bucurat foarte mult când am 

găsit în cartea dumneaei „Însemnele cerului” [2] (asta la câțiva ani după ce am început să 

acumulez materiale pe această temă) aceleași idei, mi-am zis atunci că sunt pe drumul cel bun 

și am prins curaj de a continua.   

I.H. Înainte de a continua dialogul nostru, aș dori să mă refer la câteva momente 

importante. În primul rând, să dăm răspuns la o întrebare: este oare nevoie să ne preocupăm 

de niște semne și simboluri mitice? Răspunsul este afirmativ, izvoarele științei își au 

începuturile în mituri, legende, basme. Mecanica cuantică, bunăoară, a apărut în arealul de 

cultură în care a circulat mii de ani mitul despre zeul Odin, cel venerat de Eminescu, care 

conținea implicit ideea determinismului probabilistic ce stă la baza mecanicii cuantice și care 

a fost intuit în cele din urmă de oamenii de știință din acest areal de cultură. 
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 De acest lucru m-am convins citind cartea scriitorului norvegian 

Bringsvaerd Tor Age [4], tradusă în română de scriitorul norvegian de 

origine daneză Erling Schoeller, pe care am avut norocul să-l cunosc în 

zilele de 9-13 decembrie 1992 la Humulești – Târgul Neamț, la „Zilele 

Ion Creangă”, apoi să-l am oaspete la Chișinău și împreună să ne 

întâlnim cu scriitorul Spiridon Vangheli (n.1932) - „tata lui Guguță”, 

cum îi zic copiii, cu elevii din școlile din comunele Băcioi, Brăila, 

Mileștii Mici, Ialoveni, cu cititorii Bibliotecii „Ion Creangă” din 

Chișinău și să trăiesc pe viu bucuria acelor întâlniri, acești minunați 

oameni făcând muncă de voluntariat, așa cum face de cele mai multe 

ori și profesorul de astronomie Dimitrie Olenici. Este important de 

menționat că Erling Schoeller a tradus din operele lui Creangă și Blaga 

în daneză și norvegiană. Știe dumnealui ce știe. Tot cu ocazia „Zilelor 

Ion Creangă”, la care am fost invitat de Nae Popa, directorul Muzeului 

Ion Creangă din Humulești, am avut fericirea să-l cunosc și pe meșterul popular Nicolae Popa 

(1919-2010) din s. Târpești (tatăl dlui Nae), discipol al preotului Constantin Matasă de la 

Școala de cântăreți bisericești din orașul Piatra Neamț, cunoscut arheolog, și să iau cunoștință 

de exponatele inconfundabilului său Muzeu (inclus în rețeaua Muzeelor etnografice sătești și 

a celor particulare din România). Văzându-mă impresionat de exponate, multe din ele 

executate de el însuși, ilustrul meșter mi-a dăruit o lingură decorativă cioplită în lemn, cu 

însemne astronomice ale Astrului zilei, care de atunci îmi apără casa de toate duhurile rele. 

Tot de atunci nu încetez a mă minuna de capacitățile intelectuale ale poporului nostru. 

D.O. Mulți cercetători de renume mondial s-au aplecat asupra studiului credințelor, 

miturilor și artei oamenilor din vechime. Pe mine m-a impresionat foarte mult cartea 

,,Limbajul Zeilor”, a renumitei cercetătoare Marija Gimbutas, care lasă să se înțeleagă că 

spațiul carpato-dunăreano-pontic este un mare leagăn al civilizației europene [5].  

I.H. De unde vine Dimitrie Olenici și care e relația baștină – pasiunea pentru astronomie 

care vă domină, fiind „îndrăgostit la nebunie de astronomie”, cum vă caracterizează poetic 

prof.univ. Mihai Iacobescu?  

D.O. M-am născut pe 22 august 1949 în comuna Horodnic de Jos din județul Suceava, 

localitate situată la vreo 5km de oraşul Rădăuți pe drumul care duce spre Putna. Am absolvit 

școala elementară de 7 clase în satul natal, după care am urmat cursurile liceului teoretic din 

comuna Vicovul de Sus (1963-1967) făcând parte din prima promoție. Apoi în perioada 1967-

1972 am studiat fizica la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași.  

Referitor la pasiunea pentru astronomie, să nu uităm că fiecare copil când este mic 

întreabă unde se culcă Soarele, ce este Luna, stelele etc. Personal când aveam vreo patru cinci 

ani apăruse o cometă care se vedea seara spre est. Tata mă lua în brațe și de pe prispa casei 

priveam amândoi cometa. Tot datorită tatei am început să studiez cerul mai cu atenție. El a 

lucrat câțiva ani ca paznic de câmp și eu îl însoțeam nopțile tolănit în căruța cu fân admirând 

cerul înstelat. Cel mai fascinant era în nopțile de august când vedeam o mulțime de „stele 

căzătoare”. Pe atunci nu știam că de fapt făceam observații la curentul meteoric „Perseide”. 
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I.H. Îmi vorbiți lucruri parcă trăite de mine. Când eram elev, tata, întors din lagărul de la 

Kolâma, mă lua noaptea în harman să aud „cum cresc păpușoii”. În cartea „Cămașa de Oțel” 

[6] (editată la Baia Mare în 1996 cu sprijinul financiar al familiei dr. Viorica Chioran), în care 

sunt publicate scrisorile tatălui din lagărul de exterminare, în care el își amintea de diferite 

fenomene naturale „de acasă”, se povestește cum comunicam cu dânsul prin intermediul 

Lunii, ieșind noaptea afară și uitându-mă la Astrul nopții îmi imaginam că în același moment 

și tata la Kolâma se uită la Lună și se gândește la mine), am descris în amănunte cum într-o 

dimineață de august tata m-a luat să aducem fânul, „pe cât e moale și nu se fărâmă”, și am 

văzut o ploaie de stele fantastică (Perseidele), încât nu-mi puteam rupe ochii de la ea, spre 

necazul tatei. Iar comuna în care ați absolvit liceul îmi amintește de Sofia Vicoveanca, 

cunoscută și admirată în Basarabia, ea fiind alături de noi în timpul redeșteptării noastre.  

Ați absolvit Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, facultatea de fizică, deci aveți o pregătire 

solidă în domeniul fizicii. Probabil că de aici se trage pasiunea dvs. pentru fotografie, 

asamblarea de aparate radio, construirea de lunete, observarea cerului înstelat sau „citirea 

cerului”, vorba lui Eminescu [7]. Și toate acestea vă plăcea să le faceți împreună cu copiii, 

chiar din clasele primare, doreați ca și ei să simtă bucuria cunoașterii. Aici îmi amintesc de 

vorbele lui Cantemir [8, p.117, p.131] lăsate celor setoși de cunoștințe: „Știinţa, făclia 

adevărului este” și celor învățați: „că toată ştiinţa atuncea de ştiinţă să dovedeşte, când după 

adeverinţă pre altul a înştiinţa ştie”. Astăzi acestor lucruri le spunem societate bazată pe 

cunoaștere, știință deschisă. Prin ceea ce faceți dvs. doriți să ne spuneți că am fost, suntem și 

dorim să fim în rând cu lumea civilizată.  

D.O. Când eram elev la școala din satul natal împreună cu un coleg (Gavril) construiam 

aparate de radio cu galenă. Lucru pe care l-am continuat și la liceu, dar aici am învăţat la 

fizică şi cum funcţionează aparatul de radio. De fapt mi-am ales facultatea de fizică pentru a 

studia radiotehnica, dar pe parcurs am optat pentru fizica teoretică care mi-a oferit o viziune 

de ansamblu și o putere de generalizare a fenomenelor naturii. La facultate am participat la un 

cerc de astronomie ținut de un coleg mai mare, Virgil Scurtu, care, între timp a ajuns un om 

cu o vastă cultură astronomică binecunoscut în Romania. 

Undeva la subsolul universității era un laborator fotografic unde noi, studenții, puteam 

developa gratuit fotografii alb negru. Eu m-am împrietenit cu un inginer (Popescu) care 

patrona acest laborator, de la care am învățat și tehnica prelucrării diapozitivelor color.  

Ulterior, ajuns profesor de fizică, am fost repartizat la școala de 10 clase din comuna 

Cajvana, jud. Suceava, unde am lucrat patru ani, apoi m-am transferat in comuna natală, unde 

am lucrat aproape trei ani. Ca profesor am organizat cercuri de fizică, în cadrul cărora printre 

altele făceam cu elevii, evident, aparate de radio, diferite circuite electronice, rachete, 

fotografii, diapozitive, filme de 8 mm şi mici lunete din lentile de ochelari etc. Ba organizam 

şi expoziţii cu lucrările lor în cadrul organizaţiei de pionieri, cum era pe atunci. 

I.H. Un exemplu demn de urmat și de alți profesori. Și cum totuși de v-a surâs norocul să 

vă ocupați de astronomie, că el nu surâde la toată lumea?  

D.O. La Suceava, în anul 1978 începuse construcţia unui Planetariu în cadrul Muzeului 

Județean Suceava și a fost scos la concurs un post de muzeograf-astronom. Directorul adjunct 

al muzeului, prof univ. Mihai Iacobescu, fiind odată la o inspecție de grad la o scoală din 

Horodnic a aflat de preocupările mele, mi-a sugerat să particip la concurs.  M-am pregătit, am 

participat şi am avut norocul să fiu primul dintre cei cinci candidaţi.  
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I.H. Deci norocul surâde, dar nu la toți, doar  la cei bine pregătiți?  

D.O. Pregătiți și pasionați, așa pare să fie. Clădirea era încă în construcție, iar eu mă 

preocupam cu achiziționarea și instalarea aparatajului, procurarea cărților și organizarea unei 

biblioteci de specialitate, crearea unui laborator fotografic, organizarea de diverse expoziții 

astronomice etc. Trebuie să recunosc că avem un sprijin de nădejde – soția, Maria, tot 

pedagog, care  a lucrat câţiva ani la planetariu ca ghid, după care s-a transferat la secţia de 

etnografie, unde s-a aplecat şi asupra etnoastronomiei. Studiile ei în acest domeniu [9] au fost 

de mare ajutor la realizarea cărții  mai sus amintite. 

I.H. Fără poezie n-a fost chip. Eminescu vedea în femeie o ființă cosmică, în poeziile sale 

o ridică în ceruri: „Și totuşi eu în ceruri te ridic” („O, -nţelepciune, ai aripi de ceară!”,  v. 1, p. 

561) [7]. Să fi fost în puterea lui ar fi dat știre altor civilizații despre sentimentele sale de 

dragoste scriind cu ajutorul stelelor pe cer numele femeii dragi: „Mă mir cum cerul nu s-

ademeneşte / Să scrie-n stele dulcele ei nume” („Fata-n grădina de aur”, v. 1, p. 414). În 

cunoscuta carte a lui Walter Sullivan (1918-1996) „Nu suntem singuri” [10] se vorbește 

despre încercările savanților de a stabili legătură cu alte civilizații, de a le comunica acestora 

cine suntem și în care parte a lumii viețuim, se vorbește și de metoda de comunicare prin 

mutarea stelelor, astfel ca amplasarea lor într-un anumit fel să transmită extratereștrilor un 

mesaj clar despre existența noastră. O aglomerație de stele poartă în sine un mesaj, iar aceleași 

stele amplasate astfel ca să scrie „dulcele ei nume”, poartă o informație suplimentară. Aici 

mulți ani îmi frământ mintea ca să înțeleg ce este și ce înseamnă informația. Uitați-vă câte 

însemne ne-au lăsat strămoșii noștri despre existența lor, nu ar trebui să fim mai prejos ca ei. 

De altfel, Eminescu este poetul care în arealul nostru de cultură a domesticit (umanizat) cel 

mai mult Cosmosul și a cosmosizat Omul. Oamenii de știință, înainte de a descifra tainele 

unui domeniu, mai întâi îl „domesticesc”, îl fac aproape. Fizicienii, bunăoară, folosesc o 

mulțime de noțiuni fizice care poartă nume obișnuite, cum ar fi cea de câmp, de quark 

(brânză, fleac), de amor, frumuseţe, farmec, adevăr, stranietate (numere cuantice) și multe 

altele. De fapt, oamenii practică acest lucru de milenii, constelațiilor zodiacale poartă numele 

unor vietăți din preajma lor. Contemplarea frumosului, căutarea adevărului şi evadarea în 

lirism sunt părţi componente indispensabile ale procesului cunoaşterii de când e lumea.  

D.O. Referitor la denumirile constelațiilor, este cazul să amintim că la noi 

matematicianul Ion Otescu (1859-1932) a dat un chestionar învățătorilor din România să 

culeagă de la copii informații privind denumiri de stele, constelații și povești despre cer și 

stele. Rezultatele le-a publicat în Analele Academiei Române în anul 1907 (Analele 

Academiei Române, Mem. Secţ. Lit., seria II, tom. XXIX, p. 425-512) sub titlul ,,Credințele 

țăranului român despre cer și stele”. Este una dintre primele monografii consacrate 

astronomiei populare, unul dintre studiile de referință ale mitologiei românești clasice, a 

cunoscut multe reeditări [11]. Printre altele, aflăm din această carte că 39 de constelații au 

denumiri proprii poporului român care ilustrează obiecte întâlnite în gospodăria unui țăran 

precum: Carul Mare, Carul Mic, Coasa, Barda, Casa cu ogradă, Dulăul de la stână, Cățelul, 

Candela cerului, Scaunul lui Dumnezeu, Secera, Rarița, Spițelnicul etc.  
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I.H. Nu întâmplător reputatul pictor basarabean Aurel David 

(1935-1984) [12] la imortalizat pe Eminescu (pe cel care a 

cunoscut în profunzime poporul român devenind cel mai 

destoinic reprezentant al lui) ca pe un Arbore Cosmic bătut de 

vânturile veșniciei, de soartă, prezentând metaforic Omul angajat 

spre dăinuire pe Povârnişul pierzaniei. Întâlnim acest portret 

frecvent în casele basarabenilor și chiar reprodus pe pereții unor 

case de la țară. Eminescu avea convingerea că problemele cele 

mari ale omenirii se rezolvă acolo, sus, în Cer: „Ţii minte, oare, 

când te-ntrebai / Ce este omul? Ce-i omenirea, / Ce-i adevărul? 

Dumnezeirea? / Şi tu la nouri îmi arătai?” („Amicului F. I.”). 

Zicea filozoful antic Platon (428/427î.Hr.-348/347î.Hr.): „noi nu suntem plante terestre, ci 

plante celeste”. Poetul trata problema existenţei Omului dintr-un unghi sideral, sprijinind 

ideea că Omul este o esenţă cosmică: „în fiece noapte el umbla cu Maria în lumea solară a 

cerurilor. Şi de câte ori umblau, el îşi lua cu el în visul său cartea lui Zoroastru şi căuta în ea 

dezlegarea întrebării” („Sărmanul Dionis”, v.2, p.76), că în Cer se află drumul cel mare al 

omenirii: „Doresc ca să intru cu luna / În dome de nouri, ce pier - / Doresc cu popoare de stele 

/ Să merg drumul mare din cer” („Eco”, v.1, p.264), că acolo, în Cer să caute „spaţiul 

protector” şi „timpurile clare”. Doar cunoaşterea Universului şi modificarea acesteia după 

propriul scenariu deschide Omului o perspectivă filozofică constantă. Pentru Eminescu „acei 

care sunt certaţi cu cerul şi cu ei înşişi” ([„Dacă polemica noastră...”], v.7, p.223), nu au 

conştiinţă cosmică, și cu aceasta e spus totul: „ei, care nu cred în nimic pentru că n-au 

conştiinţă, nu se tem de pedeapsa cerului” ([„Românul” nu se sfieşte...”], v.7, p.129).  

Ideile eminesciene sunt împărtășite de celebrul sculptor Constantin Brâncuși (1876-

1957), de marii pictori Mihai Grecu (1916-1998) și Aurel David (1935-1984), de iluștrii 

compozitori George Enescu (1881-1955) și Eugen Doga (n.1937) ș.a. și sunt reflectate în 

operele lor. Iată, de exemplu, ce spune Eugen Doga [13, p.255]: „Decenii la rând am mângâiat 

clapele, am vrăjit sunete, tentat de a mă conecta la orga întregului Univers”. „Leacul astral”, 

spunea eminescologul Vladimir Streinu (1902-1970), fiindu-i omului cel mai bun remediu 

contra tuturor anxietăților. Spre aceste valori majore merită ca dascălii să orienteze generația 

tânără. Vorbind metaforic, profesorul Dimitrie Olenici caută să conecteze generația tânără la 

„orga întregului Univers”. 

D.O. Întru totul sunt de acord cu cele gândite, concepute și spuse de marile noastre 

personalități, îmi acordez inima la cugetările lor. 

Maria mă ajuta în toate, împreună alcătuiam programe destinate anumitor categorii de 

vizitatori, în funcție de vârstă, de pregătire școlară, de profesie, interese. Împreună am 

publicat în Revista Muzeelor și Monumentelor Istorice si câteva studii de muzeografie 

astronomică legate de activitatea cu publicul la Planetariul sucevean. Îmi ziceam ca în Biblie: 

„Aceasta va fi Casa mea”, de fapt „Casa astronomiei”, care și-a deschis larg porțile pe 4 

ianuarie 1982. Participam la conferințe organizate în Casa de Cultură din Suceava, organizam 

simpozioane, seri astronomice, cercuri de astronomie la care dezbăteam diverse teme 

astronomice, nu numai la Suceava, ci și în școlile și căminele culturale ale județului Suceava. 

Anual la asemenea activități participau mii de persoane.  



Interviu     85 

 

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 16, nr. 3-4 (63-64), 2018

Iată, bunăoară, o 

imagine de la o seară 

astronomică organizată cu 

elevi de la seral de la 

Liceul din Vicovul de Sus 

(23.03.1983), în prim plan 

- primul director al liceului 

prof. Ilie Tipa, în spatele 

lunetei - directorul adjunct 

prof. Vladimir Rusu. 

Mai scriam articole de 

popularizare a științei, 

participam la emisiuni radio, alcătuiam pliante și hărți ale cerului înstelat. Activitatea noastră 

devenea din zi în zi tot mai vizibilă. Ea și-a găsit reflectare și într-un album „Zeiss 

Planetaria”, editat cu ocazia împlinirii în 1984 a 60 de ani de activitate a vestitei firme Zeiss, 

unde alături de cele mai reprezentative planetarii din lume produse de această firmă se ală şi 

planetariul din Suceava. 

 În 1984, la planetariul din Suceava s-a desfășurat cea de a VIII-a conferință pe probleme 

de fizica și evoluția stelelor organizată de academiile unor ţări socialiste (Bulgaria, R.D. 

Germană, Polonia, România, Ungaria şi URSS) şi prezidată de Alla Masevici, preşedinta de 

atunci a Comitetului ONU în lupta pentru pace. Dumneaei mi-a acordat şi mie medalia 

Cosmonautica XX - oferită  de către Academia de Știinţe a URSS.  

I.H. Spuneți că la Universitate ați ales fizica teoretică ca să aveți viziune de ansamblu și 

putere de generalizare a fenomenelor naturii. Ași dori să vă continui gândurile și să pomenesc 

aici câteva nume de referință. Fizicianul și matematicianul german Hermann Weyl (1885-

1955), care a dezvăluit rolul major al noțiunii de simetrie în fizică, matematică și arhitectură, 

a atenționat ca științele exacte trebuie să fie componente obligatorii ale culturii [14].  

D.O. E destul să privim reprezentările simetrice de pe ceramica Cucuteni-Tripolie, 

Gumelnița, Starcevo-Cris, Vinca ca să ne dăm seama de însemnătatea acestui enunț. 

I.H. Aveți perfectă dreptate. Al doilea nume este cel al matematicianului, fizicianului și 

filozofului francez Henry Poincare (1854–1912), contemporan cu Eminescu, ale cărui lucrări, 

inclusiv cele ce țin de metodologia științei sunt și azi de mare actualitate [15]. Cu această 

ocazie nu putem să nu revenim la poetul nostru nepereche Mihai Eminescu (1850-1889), care 

avea o predispoziție extraordinară pentru științe: „când cred s-aflu adevărul mă trezesc – c-am 

fost poet” („Memento mori”). Ne vom referi doar la câteva momente din creația poetului care 

au tangență cu problemele discutate aici. 

Începând cu cel de al doilea pătrar al secolului XX, oamenii de știință au ajuns la 

concluzia că cunoştinţele noastre despre Lume sunt situate pe trei niveluri. La început sunt 

studiate fenomenele, în baza cărora sunt stabilite legile, apoi sunt dezvăluite principiile de 

simetrie. Între aceste niveluri existând următoarea subordonare: fenomenele sunt dirijate de 

legi, iar legile, la rândul lor, se supun principiilor de simetrie. Cel care stăpâneşte principiile 

de simetrie poate să cunoască Lumea în profunzime şi prin aceasta s-o domine. Uimitor lucru, 

Eminescu utiliza această metodologie a cunoaşterii [7], care merită să fie cunoscută de elevi.  
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D.O. Propuneți ca în căutările noastre să-l luăm de călăuză pe Eminescu? 

I.H. Aveți perfectă dreptate. Eminescu a pornit-o de la filozofia populară, mituri, basme 

și s-a înălțat până la gândirea științifică și n-a greșit, a intuit multe lucruri noi. Această metodă 

nu permite cercetătorului să se rătăcească. La prima treaptă a cunoașterii omul face observaţii 

asupra fenomenelor şi colectează fapte în jurul unor idei. Fenomenalitatea fiind o cale firească 

de acces spre lumea esenţelor. Înţelegerea fenomenologică a diverselor felii de adevăr duce la 

o privire de ansamblu asupra lucrurilor (ceea ce își dorea Dimitrie Olenici la universitate), la o 

sinteză a cunoștințelor, la intuirea unor sensuri mai profunde, insesizabile la prima vedere. În 

fond cercetarea fenomenologică se reduce la căutarea faptelor care duc la legi. Eminescu fiind 

un observator fin al fenomenelor din natură - a observat curcubeie multiple, „curcubeie de 

noapte” („Diamantul Nordului”, v. 1, p. 510), „zile cu trei sori în frunte” („Epigonii”, v. 1, p. 

60), mărgelușe de rouă: „păianjeni înconjură c-un voal diamantin capul unei flori, pe care cad 

apoi mărgăritarele de rouă” („Istoria unei lacrime”, v. 2, p. 180) și multe altele.  

D.O. Am avut și eu norocul de a savura mărgelușele de roua, numele cărora provine de la 

faptul că se înșiră pe firele de păianjen ca mărgelele pe ață, precum și mărgăritărelele, care se 

datorează dispersiei luminii în micile picături de rouă. Când eram copil îmi îmbăiam 

picioarele dimineața în mărgăritărelele de rouă când mergeam cu vaca la păscut. În timpul 

eclipselor de soare se văd așa numitele Mărgele ale lui Baily, fenomen optic descris de 

astronomul englez Francis Baily în 1836, provocat de neregularitățile reliefului lunar înainte 

sau după totalitatea eclipsei, când lumina Soarelui strălucește prin văile dintre munții de pe 

Lună câteva secunde, punctele luminoase apărând pe limbul lunar ca niște perle pe un 

colier. Vânătorii de eclipse, nu scapă prilejul de a le fotografia. 

I.H. Spirit setos de absolut, poetul caută să pătrundă fenomenele în esenţă, dincolo de 

ceea ce se vede, se aude, se pipăie: „cu instrumentul simţurilor noastre, îndreptate /doar/ 

asupra fenomenelor, nu putem sesiza în mod direct nimic” (Ms. 2286, v. 3, p. 31). Acest făgaş 

se numește al profunzimilor - de la esenţe mai puţin profunde la altele mai profunde: „Lumea 

trebuie să fie înţeleasă în esenţa ei, nu în fenomenalitatea ei” (Ms. 2286, v. 3, p. 31). 

Fenomene în natură sunt o infinitate, la prima vedere pare că ele nu au legătură unele cu 

altele, realitatea însă fiind alta: „toate fenomenele stau într-o legătură pertraversantă după legi 

necesarii, stau prin urmare într-o afinitate transcendentală a cărei consecvenţă numai e cea 

empirică” („Critica raţiunii pure” de Immanuel Kant” v. 4, p. 348); „De când oamenii au făcut 

din ţesătura pestriţă a fenomenelor un obiect al gândirii lor serioase, s-a impus din ce în ce 

mai mult necesitatea, de a-şi face despre ele o închipuire unitară, care să vază în fenomenele 

schimbăcioase existenţe permanente, neschimbate în esenţa lor, cari nu fac decât a-şi schimba 

starea lor şi raporturile între ele şi către noi” (Ms. 2270, f. 114, „Fragmentarium” 1981, p. 

410–411). Eminescu se stăruie să iasă din cercul adevărului fenomenologic şi să pătrundă în 

cel al esenţelor primare, unde fenomenele sunt privite în conexiunile şi implicaţiile lor, legate 

de existenţa în ansamblu a Universului: „I. Arta = adevăr fenomenologic II. „Ştiinţa = adevăr” 

(Ms. 2255, f. 360 v., „Fragmentarium” 1981, p. 83). 

D.O. Cantemirian sună ultima frază: „Știința, făclia adevărului este”.  

I.H. Eminescu la sigur la citit pe Cantemir. Poetul caută cu insistenţă principiile de bază 

după care se organizează lumea fizică - vie şi nevie: „El cartea-şi deschide, la ceruri priveşte / 

Şi zodii descurcă în lungul lor mers. / E-o carte ce nimeni în veci n-o citeşte / Cu semnele 

strâmbe întoarse – arabeşte: / Sunt legile-n semne din ăst univers” („Povestea magului călător 

în stele”, v.1, p.318). 
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 Realitatea mai profundă după fenomene s-a dovedit a fi legile: „Legile sunt viaţa 

naturei” (Ms. 2258, v. 3, p. 36), care au statut de universalitate - oricând şi oriunde aceleaşi: 

„Şi orice loc şi orice timp, oriunde, / Aceleaşi vecinice -ntrebări ascunde?” („ O, -nţelepciune, 

ai aripi de ceară!” , v.  1, p. 563). Eminescu ajunge la concluzia că toate fenomenele din 

natură pot fi explicate printr-un număr restrâns de legi: „numărul mic al legilor naturii, 

combinaţiunile acestora” (Ms.2255, v.3, p.17).  

D.O. De menționat, că primele legi omul le-a descoperit pe cer, legile descoperite de 

astronomi vorbesc de măreţia ştiinţei astronomice și că acestei discipline trebuie să i se acorde 

în învățământ atenția cuvenită.  

I.H. Și aici doream să ajung. Depăşind empiricul, oamenii de ştiinţă au găsit acele 

„existenţe permanente”, care s-au dovedit a fi legile de conservare – a materiei, energiei, 

impulsului, momentul impulsului, sarcinii electrice, sarcinii barionice etc., lucruri pricepute 

de mintea lui Eminescu încă în a doua jumătate a sec. XIX.  

D.O. La poet regăsim legea conservării energiei: „suma totală a energiei existente în 

Univers rămâne pururea egală cu ea însăşi, nu se poate nici spori, nici diminua” (Ms.2270, 

f.23). 

I.H. Și nu numai legea de conservare a energiei, ci și cea de conservare a impulsului, a 

sarcinii electrice ș.a. Legea pentru poet „aparţine unei ordine mai înalte de lucruri” („Arta 

reprezentărei dramatice dezvoltată ştiinţific şi în legătura ei organică” de Enric Theodor 

Rotscher”, v. 4, p. 177), ea are putere de prezicere a fenomenelor ulterioare: „Ştiinţa cere legi, 

şi anume de-o generalitate atât de sigură încât să nu fie excepţie. Aflându-se acestea, armonia 

şi ordinea întră în locul haosului şi suntem siliţi, în orice ramură a ştiinţei, să vedem în efecte 

urmările naturale ale unor cauze determinate şi să ne aşteptăm la întoarcerea unor efecte egale 

când constatăm cauze egale” (Ms. 2264, v.4, p.426). Eminescu și-ar fi dorit ca și în societate 

să acționeze legi tot atât de rigide şi de lămurite ca cele din ştiinţele exacte, motiv pentru care 

era un adept înverşunat al matematizării tuturor domeniilor ştiinţei, inclusiv al istoriei și 

literaturii. Aceasta și pentru faptul că limbajul matematic permite o exprimare mai precisă și 

mai fină a realităților din natură, drept exemplu servind principiul nedeterminării. 

D.O. Despre matematizarea tuturor domeniilor științei prevăzută de Eminescu, să ne  

aducem aminte de lingvistica matematică creată abia după un secol de Solomon Marcus 

(1925-2016). Matematica este constituită la început de mintea omului, apoi i se găsesc 

corespondențe în natură. Revenind la Eminescu ne punem întrebarea: legile de conservare 

sunt esențele ultime pe care le căuta poetul? 

I.H. Dacă pentru mulţi cercetători ştiinţifici de pe timpul lui Eminescu cuvintele lege şi 

esenţe ultime erau concepte de acelaşi ordin, pentru Eminescu – nu. Geniul său și ambiţia de 

savant pornit în căutarea lucrului în sine kantenian, intuise încă o treaptă mai profundă de 

cunoaştere – principiile de simetrie. „Chemarea esteticei” (Ms. 9/1/[1873], „Fragmentarium” 

1981, p. 91). Totul în natură este supus unor măsuri estetice: „Nouă însă ni s-a arătat clar cum 

că orce şic şi amăsurare în purtare, de la purtarea cea mai exterioară până la formaţiunea cea 

mai intimă a sufletului, se-ntemeiază pe legi estetice, îşi are originea în judecăţi estetice 

neconştie” („Cultură şi ştiinţă”, ms.2255, v.4, p.404); „Ea e supusă aşadar, despre partea 

înfăţişărei sensibili, legei frumosului” („Arta reprezentărei dramatice dezvoltată ştiinţific şi în 

legătura ei organică” de Enric Theodor Rotscher” v.4, p.176). 
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 În final: „În tine vede-se că e în ceriure / Un Dumnezeu, / Purtând simetria şi-a ei 

misterure / În gândul său” („Ondina” (Fantasie), v.1, p.207). Însemnele astronomice țărănești 

lucrează asupra minților alese. 

Spiritu-i acut de observaţie i-a dat posibilitate să găsească sensuri filosofice adânci în 

principiile de simetrie, să vadă în ele instrumente subtile de investigare. Poetul consideră că 

natura vorbește în limbajul principiilor de simetrie: „Pe când celor chemaţi hetaira li vorbeşte 

în jargonul lor propriu, celui ales ea-i vorbeşte în limba ei – şi limba ei e armonia lui Plato” 

(Ms. 2287, v. 3, p. 28). Idei promovate de fizicienii și matematicienii de mare calibru, ca 

Poincare [15] și Weyl [14]. În concepţia lui Eminescu şi a acestor savanți simetria se referă nu 

numai la obiecte, ci şi la procese (simetria dinamică): „Frumuseţi moarte sunt cele în 

proporţie de forme, frumuseţi vii cele în proporţie de mişcări” (Ms.2255, f.398v., v.3, p.121).  

D.O. Simetrie dinamică, găsim spre exemplu în fazele Lunii, in durata zilelor în timpul 

anului, mișcarea aparentă a Soarelui înainte și după trecerea la meridian etc. 

I.H. Multe lucruri frumoase ne învață astronomia. Formulând legile de conservare ca 

nişte reguli de restricţie, se evidenţiază faptul că simetria totdeauna acţionează atât în direcţia 

micşorării numărului de structuri, care pot exista în natură, cât şi în direcţia micşorării 

numărului de variante posibile ale proceselor din natură. Taină a naturii intuită de poet: 

„Schema cursului naturei este un cerc de forme, prin care materia trece ca prin puncte de 

tranziţiune.… un Ahasver a formelor lumei.  … rămâne a decide, dacă numărul formelor, pe 

care natura le produce este nemărginit” (Ms. 2287, f.29v.). Lumea ca un Ahasver al formelor. 

D.O. Înţelegerea estetică a fenomenelor ia uşurat lui Eminescu impersonalizarea şi 

priceperea adevărurilor ştiinţifice în profunzime.  

I.H. Așa este. Fiind convins că frumuseţea (simetria în sensul fizicii), „simţul estetic” 

(„Sărmanul Dionis”, v.2, p.61) este cea care va salva omenirea. Cercetările ce au urmat în 

domeniul fizicii și astrofizicii au demonstrat cu prisosinţă că făgaşul simetriei este cel mai 

sigur drum în ştiinţă. Uimitor lucru, pătrunzând adânc în esenţa fenomenelor naturii, oamenii 

de știință au dat în cele mai profunde straturi ale cunoaşterii de … frumos, de estetic. Că toate 

în lume „urmează legilor frumuseţii” („Cultură şi ştiinţă”, ms.2255, v.4, p.404); „sunt duse de 

legi estetice eterne” („Cultură şi ştiinţă”, ms.2255, v.4, p.404); „Reducerea acestor judecăţi 

singulare şi a regulelor generale a unei vieţi convenabile şi peste tot frumoase la legile 

generale ale frumuseţei n-a încercat-o nimeni până acum” (Ms.2255, f.234). Știinţa s-a 

aprofundat în esențe … până la miezul artei. Omul de ştiinţă perpetuu simte nevoie ca actul de 

creaţie să-i aducă de rând cu elementul de noutate şi sentimentul estetic. Astfel știinţa 

încorporează în sine esteticul şi prin acesta arta, muzica, literatura, spiritualul, întregul spectru 

al culturii. La nivelul profunzimii are loc confluenţa acestora.  

D.O. Odată cu adâncirea progresivă a cunoaşterii spre sublimul neîntinat creşte, cu 

intensitate sporită, valoarea estetică a mesajului.  

I.H. Da. Eminescu mai are conştiinţa că esteticul (frumosul) este o manifestare a 

adevărului în formă sensibilă: „cu aurite cuvinte grăieşte adevărul” („Darea de seamă despre 

mişcarea literară a românilor în anul 1819”, v.5, p.86); „Orice estetic consistă singur pe o 

formă oarecare, însă totuşi nu dacă se respinge adevărul” (Ms.2257, v.3, p.149). Lucrurile 

sunt adevărate numai dacă nu jignesc simţul estetic: „Neadevărul are o influinţă neestetică” 

(Ms.2257, v.3, p.149), se împacă cu eticul: „însoţit de prejudiciul frumos al unei valori atât 

estetice cât şi etice” („Repertoriul nostru teatral”, v.5, p.20).  
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D.O. Omul a căutat dintotdeauna să aducă în viața sa frumusețea și armonia cosmică. 

Totodată important în descoperirea legilor naturii este comportamentul etic al savantului. Nu 

întâmplător pe mormântul lui Kant sunt gravate cuvintele sale: „Cerul înstelat de deasupra 

mea și legea morală din mine”.  

I.H. Kant cel citit de poet cu condeiul în mână: „Dacă se prezintă neadevărul sau imoralul 

chiar în forma cea mai splendidă, totuşi respinge” (Ms.2257, v.3, p.149). Plăcerea estetică s-a 

dovedit a fi un reflex al adevărului. Pentru poet adevărul, esteticul și eticul sunt de 

nedespărţit: „percepţiunea frumosului, ideile de bine şi adevăr” („Conferinţa dlui Titu 

Maiorescu ... Artele în educaţiune”, v.6, p.409); „ele apar în cerinţa d-a îndreptăţi egal 

frumosul şi adevărul” („Arta reprezentărei dramatice dezvoltată ştiinţific şi în legătura ei 

organică” de Enric Theodor Rotscher” v.4, p.176), el caută „adevărul deplin şi frumuseţea 

deplină” („Arta reprezentărei dramatice dezvoltată ştiinţific şi în legătura ei organică” de 

Enric Theodor Rotscher”, v.4, p.207); „împăcarea lor deplină” („Arta reprezentărei dramatice 

dezvoltată ştiinţific şi în legătura ei organică” de Enric Theodor Rotscher”, v.4, p.217). Pentru 

poet frumosul e în concordanţă şi cu folositorul: „ar fi întrunit şi aci cele două calităţi 

principale ale lucrurilor, frumosul cu folositorul” ([„Atât ne mai lipsea...”],  v.7, p.315). 

Știinţa de azi a ajuns la concluzia, că natura se conformă unor cerinţe estetice superioare, 

identice adevărului sublim. Astfel la temelia firii s-a așezat simbioza organică dintre frumos, 

bine şi adevăr, trinitate visată de lumea antică și identificată cu Binele suprem. 

D.O. Să înțelegem că integrarea adevărului ştiinţific cu esteticul și eticul a devenit o 

metodologie de vârf a fizicii.  

I.H. Așa este. În ceea ce se referă la Eminescu, ştiinţa a devenit obiect al artei, iar arta 

suport sigur al ştiinţei: „Ah! atuncea ţi se pare / Că pe cap îţi cade cerul; / Unde vei găsi 

cuvântul / Ce exprimă adevărul?” („Criticilor mei”). Cele două valize, ale ştiinţei şi culturii, 

cu care omul trebuie să pornească pe drumul vieţii pentru poet au devenit una. Ca să cunoască 

cât mai bine Lumea, cercetătorul trebuie să fie dublat de omul de cultură, emoţia estetică este 

o manifestare fundamentală a vieţii umane. Cine stăpâneşte principiile de simetrie – frumosul, 

esteticul, eticul -, acela uşor se orientează în marea Lume a materiei. Sarcină pe care și-a luat-

o, poate fără s-o conștientizeze, și profesorul de astronomie de la Horodnic de Jos.  

Simţul esteticului îl face pe om creator [15, p.318]. Principiile de simetrie sunt semne 

rutiere sigure pentru cei aflaţi la avanposturile ştiinţei, duc la rezultate sigure. Operând cu 

principiile de simetrie, savanţii au descoperit lucruri şi procese nebănuite anterior: existența 

multor particule elementare, a antiparticulelor acestora, a antimateriei, a quarkurilor - 

particulelor fundamentale ale materiei -, unitatea interacţiunilor din natură, au explicat 

asimetria barionică a Lumii - de ce Universul constă din materie, nu şi din antimaterie. (Din 

curiozitate estetică fizicianul englez Dirac (1902–1984) a presupus existenţa pozitronului, 

antiparticula electronului, iar Herman Weyl [14, p.55] – că toate particulele elementare au 

antiparticule, ipoteze care s-au adeverit.) Tot principiile de simetrie sunt cele care au stabilit 

legăturile tainice existente între lumea minusculă a particulelor elementare şi lumea 

macroscopică a galaxiilor, legături intuite de Eminescu: „Vom urmări mai de aproape 

transformaţiunea puterilor precum se prezintă pe cele două scene interesante, microcosmosul 

propriului nostru corp şi macrocosmosul Universului” (Ms.2267, f.117).  

D.O. Aceste succese ale fizicii particulelor elementare l-au făcut pe Dirac să exclame: 

„Legea fizică trebuie să aibă frumuseţe matematică”.  
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I.H. Declaraţie care a marcat începutul așa zisei esteticii informaţionale. Această lege 

figurând deja la Eminescu: „Nu esistă în lume nimic ce nu se poate supune măsurei estetice, 

căci căpătăm impresiuni asupra noastră în care găsim or armonie, or dizarmonie cu noi” 

(Ms.7/1 [1873], v.3, p.150). Aici ar mai fi ceva de spus. Simetria nu numai că dăruie ochiului 

simţul frumosului şi minţii simţul deplinătăţii, ea mai exercită şi o funcţie puternică de 

descoperire. Puterea ştiinţei anume în aceasta și constă - de a face previziuni: „Orice ştiinţă e 

şi o prevedere” (Ms.2255, f.402). Conţinând în sine germeni anticipatori, simetria se prezintă 

ca o estetică a clarviziunii, fapt ce a încărcat opera eminesciană cu elemente de vizionarism, 

lucru ce o fac mereu actuală şi sursă de alte investigaţii. Eminescu extinde principiul simetriei 

şi la fenomenul timp, punându-i şi acestuia în faţă „oglinda simetriei”: „Să luăm deci trecutul 

ca o oglindă a viitorului” („Trecutul ca o oglindă a viitorului”, „Publicistică” 1990, p.285); 

„Timpul se iau de păr şi se trag îndărăt. Trecutul e viitor şi viitorul e trecut” (Ms.2257, f.51-

52), în alt limbaj aceasta ar însemna că atunci când Universul trece de  la faza de expansiune 

la cea de contracţie, săgeata timpului îşi schimbă direcţia, Universul dispune de acum de „un 

orologiu care în loc de-a umbla –nainte / S-ar târâi –ndărăt” („Andrei Mureşanu”, v.2, p.274). 

Asemenea exerciții de cercetător a făcut ca Eminescu să intuiască existenţa antimateriei, 

antilumii, într-un fel și modelul de Univers ciclic, pulsator [16], să sugereze ideea că timpul ar 

putea avea o natură ondulatorie: „Cântarea?... Cea mai naltă şi cea mai îndrăzneaţă / Nu e 

decât răsunet la vocea cea măreaţă / A undelor înalte cu mii de mii de limbi / A unui râu, ce 

nu-l vezi. – A undelor de timpi / Ce viitoru-aduce, spre-a le mâna-n trecut.” („Andrei 

Mureşanu”, v.2, p.269) sau chiar duală,  concomitent sub formă de cuantă şi de undă:  „De 

asupra-ţi şi-mprejuru-ţi vremea parc-auzi căzând / Ici în valuri tânguioase, colo dulce 

picurând” ( „O, tăceţi…”).  

D.O. Cu Eminescu noi am mers în sec. XIX și XX în pas cu gândirea europeană. 

Eminescu îl prefigurează pe Einstein, care ani de zile s-a străduit să găsească niște ecuații care 

să redea teoria câmpurilor  într-un  mod unitar. 

I.H. Cu Eminescu vom merge în pas cu avangarda științei și în sec. XXI. Într-adevăr, 

Eminescu îl prefigurează pe Einstein în privința unității forțelor din natură: „ne îndreptățește a 

vorbi despre o unitate a puterilor naturii”  (Ms. 2270 [24], „Fragmentarium”, p.400); „Teoria 

ecuaţiunii universale” (Ms.2267, v.3, p.95). Ataşamentul Poetului faţă de estetic, intrat 

organic în viaţa lui, se datorează modului armonios de convieţuire a oamenilor de pe 

meleagurile noastre cu natura: „rămase încremenit de frumuseţea priveliştii” („Cezara”, v.2, 

p.102). În susținerea acestei teze servesc și muzeele particulare ale meșterului popular Nicolae 

Popa și profesorului de astronomie Dimitrie Olenici. Înrudirea dintre ştiinţă şi artă au 

constituit o preocupare frecventă pentru oamenii de cultură români. Toate acestea luate 

împreună sunt un argument puternic în favoarea studierii mai aprofundate în şcoală a artelor, a 

esteticii și, bineînțeles, a științelor exacte, matematicii, fizicii, astronomiei.  

D.O. De fapt arta nu poate fi realizată fără gândire științifică. Nimic nu se face la 

întâmplare. Este extraordinar cum o femeie de la țară țese un covor fără o schiță realizată de 

un proiectant, tot proiectul este în mintea sa. În toată creația populară sunt înglobate 

cunoștințe de înalt nivel științific. O japoneză văzând odată ouă încondeiate din Bucovina a 

întrebat ce firmă realizează aceste minunate obiecte de artă. Nu-i venea să creadă că sunt 

realizate manual. Ingeniozitatea omului este extraordinară. In trecut când nu toți posedau un 

calendar scris al sărbătorilor religioase, unii oameni, în special cei aflați în locuri izolate, le 

aflau printr-o metodă empirică numită „Mâna Sf. Damaschin”, utilizând diverse poziții și 

puncte de pe degetele mâinilor. Cum în ultimii 10 000 de ani creierul omului nu s-a schimbat 

deloc, noi înclinăm să credem că în străvechile creații artistice sunt concentrate mesaje 

științifice care urmează a fi descifrate. 
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I.H. Cine nu arată consideraţia cuvenită muzicii, artei în care se răsfrânge armonia 

Universului, ziceau filozofii antici, acela nu este vrednic să vadă lumina Soarelui. Zicea 

Poincare [15, p.292], savantul investighează natura nu pentru că-i este utilă, ci pentru că-i 

produce plăcere. Și aici îl găsim pe Eminescu: „s-ar fi găsit o explicaţie de altă natură pentru 

plăcerea simţită în faţa frumosului; anume, fiziologii spun că e plăcut ceea ce ar corespunde 

naturii organelor şi vieţii lor, iar neplăcut, contrariul” (Ms.2285, v.3, p.25). Prin emoţiile 

estetice armonioase, mintea înţelege întregul, distinge detaliile, adulmecă legile, intuiește 

simetriile, identifică prin raţiune armonia dintre părţi. Pentru frumuseţile intelectuale care stau 

în spatele celor senzuale, omul de știință se condamnă pe sine la ani grei de muncă. Spun toate 

aceste lucruri în speranța să înțeleg de unde se iau fenomene de genul Dimitrie Olenici. 

D.O. Abia acum mi-am dat seama ce ați vrut să spuneți prin expresia „fenomene de genul 

Dimitrie Olenici”. De multe ori m-am întrebat, oare ce rezultate ar fi obținut Eminescu, dacă 

ar fi studiat fizica și unde ar fi ajuns fizica noastră în prezent? Referitor la rezultatele mele, e 

prea mult spus că ar exista fenomene de genul Olenici, nu sunt eu prototipul. Cu siguranță au 

existat, există și vor exista oameni care își desfășoară activitatea cu multă tenacitate, care in 

limbajul actual s-ar numi „hobby”. Eu, mulțumesc lui Dumnezeu, că sunt unul dintre cei care 

mai mult sau mai puțin se străduiesc să-și desfășoare activitatea așa cum trebuie. 

I.H. Aici ar mai fi ceva de spus. Eminescu percepe partea numai în raport cu întregul: 

„de-a concepe tot ce-i special numai în raport ... cu întregul” („Arta reprezentărei dramatice 

dezvoltată ştiinţific şi în legătura ei organică” de Enric Theodor Rotscher”, v. 4, p. 206). 

Poetul privește la lucruri holografic, întregul poartă informație despre parte, iar partea poartă 

informație despre întreg: „cum un geolog construieşte dintr-un dinte găsit tipul de animal ce a 

trăit acum mii de ani” (Ms. 2259, v. 3, p. 73). Așa ar fi bine să vedem lucrurile. Dacă ar fi ca 

dintr-o nenorocire să dispară Țara, dar să rămână motoceii lui Creangă, poemul „Luceafărul”, 

ea ar putea fi refăcută, fiindcă aceste părți poartă informații depline despre întreg. Am 

impresia că Dimitrie Olenici e în căutarea unor motocei astronomici care să poarte informație 

deplină despre noi ca popor celest. Dar să ne oprim aici, să revenim la depănarea poveștii 

cum ați devenit astronom. Ce intra în funcția dvs. de muzeograf-astronom? 

D.O. Ca muzeograf-astronom la Observatorul Astronomic şi Planetariul din Suceava, pe 

lângă activitatea de ghidaj în planetariu şi pe terasa de observații astronomice, organizam la 

sediul instituţiei cercuri şi cursuri de astronomie. Susţineam cursuri de astronomie şi la unele 

instituţii şi școli din judeţul Suceava.  

I.H. Interesante și captivante activități, cât timp au durat ele? 

D.O. Din păcate, în toamna lui 1988, „în interes de serviciu” am fost transferat la catedră. 

Dar într-un fel acest rău a fost spre bine, deoarece am lucrat câțiva ani şi la Casa Corpului 

Didactic, unde am făcut cunoștință cu un alt tip de activitate, care mi-a prins bine. Astfel, „nu 

m-am astâmpărat”. În acea perioadă am publicat prima carte „Constelații, oracole, zodii” 

(1994) [17], era mai mult o istorie a astrologiei, fiindcă eu consider astrologia ca un joc de 

societate. Apoi a urmat cartea „Eclipsele de când Lumea, Soarele și Luna” (1999) [18] și 

pliantul „Mic dicționar al constelațiilor”. Cartea despre eclipse a fost scrisă în preajma 

eclipsei totale de Soare din 11 august 1999, a cărei bandă de totalitate a traversat România.  
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Am revenit la planetariu în anul 2000. Cu forțe noi, în 2003, împreună cu prof. Maria 

Pavelescu, preşedinta Asociaţiei Educatorilor Suceveni, am inițiat un concurs de astronomie 

pentru cei mici „Equinox”. Concursul a ajuns deja la a XV-a ediție, este cel mai longeviv 

concurs de astronomie pentru cei mici din România. Are loc anual în sâmbăta din preajma 

echinocţiului de primăvară, de unde și numele concursului şi are trei secţiuni: I - Astronomia 

în artă, rezervată preşcolarilor şi elevilor din clasele I–II, care pot participa cu desene schiţe, 

machete, fotografii etc.; II - Cunoştinţe de astronomie, rezervată elevilor din clasele III-IV, 

care organizaţi în echipe trebuie să dea răspuns la diferite întrebări din domeniul astronomiei; 

III - Creaţii literar-astronomice, rezervată elevilor din clasele III-VIII, care pot participa cu 

poezii, schiţe, compuneri, culegeri de ghicitori, poveşti astronomice etc. Anual participau 

200-300 de copii. Cele mai reușite creaţii literar-astronomice sunt publicate în volumul Caiete 

astronomice. În arhiva concursului, s-au adunat peste 3000 de desene astronomice realizate de 

copii, este cea mai mare colecție de acest fel din țară. 

I.H. În 2016 V-a apărut cartea „Semne și simboluri astronomice în ornamentica 

tradițională din Bucovina” [1]. Am citit lucrarea dvs. cu mare interes. Ca fiu de țăran, am fost 

mândru să aflu de atracția intuitivă a țăranilor către domeniul astronomiei. Multe din 

ornamentele caselor țărănești, 

considerate de nespecialiști simple 

„motive geometrice”, poartă cu 

sine mesaje astronomice. Oamenii 

de pe meleagurile noastre s-au 

integrat nu numai în natura 

înconjurătoare, ci și în cea astrală, 

interpretând-o în felul lor și 

legând-o de religie, de ocupații, de 

protejarea de duhuri rele, de 

speranțele lor. În 1992 am publicat 

cartea „Soare, Lună și Luceafăr” 

[19], în care am căutat oglindirea 

celor mai luminoși aștri în operele 

clasicilor literaturii noastre, primii 

și neobosiții promotori ai 

cunoștințelor astronomice la noi. În 

anii 2013–2014 efectuând un studiu de arhivă referitor la viața și activitatea astrofizicianului 

Nicolae Donici (1874-1960) [20], preocupat de activitatea Soarelui, am călătorit la Dubăsarii 

Vechi și alte localități legate de numele savantului și am rămas plăcut surprins să observ în 

biserică, pe frontoanele multor case, pe porți imagini cu simbolul Soarelui, o parte dintre care 

au fost fotografiate (M.I. Grigoriță). Iată, bunăoară, altarul cu soare al bisericii „Sfântul 

Arhanghel Mihail” din Dubăsarii Vechi, ridicată în 1861 de bunicii savantului, în preajma 

căruia astrofizicianul cânta la sărbătorile de Paști. Ce v-a făcut pe dvs. să vă preocupați de 

această temă, să culegeți aceste semne și simboluri? 

D.O. Civilizația noastră populară e îmbibată - în întreg universul locuințelor, în 

arhitectură, pe obiecte casnice, țesături, covoare, ștergare, ouă încondeiate, unelte, arme etc. – 

de semne și de simboluri, multe dintre ele de factură astronomică, încât nu poți să treci 

indiferent pe lângă ele. 
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La una din ședințele unui cerc de astronomie la care se discuta despre 

etnoastronomie, un elev (îl chema Dumitriu Laurenţiu şi merită să-i 

precizez numele, nu vreau să-mi însuşesc ce nu-mi aparţine) a adus o 

fotografie a unei case din Suceava, situate chiar vizavi de Planetariul 

nostru, care avea pe ea o imagine ce semăna cu „un Soare cu trei raze în 

jos şi două semicercuri ce-l intersectau lateral”. Am rămas uimit de 

intuiția copilului, persoană neavizată în domeniu. La o observație mai 

atentă a intuit ceva și a încercat să descifreze un mesaj aparent ascuns 

care dăinuie de mii de ani în arta populară. Analizând mai atent această 

fotografie, am ajuns la concluzia 

că ornamentul reprezintă o 

eclipsă de Soare. Aceasta a fost 

scânteia care a declanșat inițierea 

unei cercetări sistematice a semnelor și simbolurilor 

astronomice din creația populară bucovineană. Cu 

ocazia deplasărilor prin satele din județul Suceava 

pentru efectuarea de activități astronomice la școli și 

cămine culturale, am constatat că zeci și sute de case, 

porți, uși, fântâni, stâlpi de la garduri, lăcaşuri de cult, 

monumente funerare  sunt frumos ornate cu motive 

de inspirație astronomică. Unele case lasă impresia că 

sunt adevărate temple solare. Fotografiam aceste 

lucruri, făceam diapozitive realizând astfel o bogată 

colecție în care am găsit reprezentat Soarele, Luna, 

stele, comete, eclipse, arborele cosmic etc. În 

imaginile prezentate vedem o imagine tipică cu 

motivul eclipsei de Soare prezent pe unele case din 

Bucovina și diverse dezvoltări artistice ale acesteia 

realizate de creatorii  populari. 

I.H. Deci un prim-impuls v-a fost dat de un copil 

curios? E bine știut, devin savanți doar oamenii care păstrează curiozitatea de copil pe întreg 

parcursul vieții. 

D.O. Așa este, dar ar mai fi ceva de spus. M-a determinat să abordez cu multă seriozitate 

această activitate o vorbă a președintelui Comitetului de Cultură al județului Suceava din 

acele vremuri, profesorul Alexandru Toma, spusă la o întrunire cu muzeografii: „Nu știu cum 

vor arăta fabricile și uzinele noastre peste 50, 100, 200… de ani, dar sunt sigur că lăcașurile 

noastre de cultură vor dăinui în veci”. Se pare că a avut mare dreptate, zeci de întreprinderi 

industriale construite atunci nu mai sunt, în schimb lăcașurile de cultură printre care și 

Planetariul sucevean dăinuie și azi. 

I.H. Astfel de ornamente se găsesc peste tot în arealul de cultură românesc? 

D.O. Da, dar, surprinzător, densitatea lor este cea mai mare în județul Suceava. Eu am 

început să umblu prin țară și să caut insistent semnele și simbolurile astronomice în 

ornamentica tradițională românească, pe pereții caselor, pe porți, uși, stâlpi de cerdac, stâlpi 

de la garduri, pe covoare, ștergare, țesături, piese de port popular, unelte, arme, baltage, 

ceramică, ouă încondeiate, monumente funerare, picturi pe lăcașuri de cult, ornamente pe case 

țărănești, pe obiectele prezentate la târgurile meșterilor populari (cu diverse obiecte de uz 

casnic și gospodăresc, linguri, străchini etc.), pe care le-am adunat în fotografii, diapozitive, 

le-am organizat tematic și studiat vreme îndelungată. Să rămân uimit de persistența milenară a 

acestora.  
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Surprinzător este faptul că foarte multe ornamente astronomice de pe casele din județul 

Suceava, în special cele care reprezintă eclipsele, se aseamănă izbitor cu unele semne care se 

găsesc pe plăcuțele de la Tărtăria, vechi de peste 6000 de ani, pe ceramica de Cucuteni, 

Gumelnița, Vinca și altele de pe teritoriul țării noastre, și se găsesc azi în tot arealul românesc. 

Alăturat vedem celebrele plăcuțe de la Tărtăria considerate a fi prima scriere din lume. În 

opinia mea, acestea sunt un prim tratat de astronomie. La o analiză atentă, distingem ușor, 1 - 

fazele Lunii; 2 - un răboj cu zilele săptămânii; 3 - Soarele și Luna; 4 – Luna;  5- eclipsa de 

Soare; 6 - cele trei lumi (jos - pământul, la mijloc - lumea plantelor și animalelor, sus - cerul); 

7 - Pomul vieții; 8, 9, 10 - constelațiile Orion, Pegas, și Andromeda. In prezent întâlnim 

semne asemănătoare semnelor de la Tărtăria 

pe sute și mii de case din Bucovina. 

În trecut ornamentica  astronomică avea 

un caracter apotropaic, un dublu scop, artistic, 

dar mai ales de a-i feri  pe oameni de 

„duhurile rele”. Cu cât ne apropiem de zilele 

noastre, frecvența lor se împuținează, de 

aceea se cuvine de a elabora o legislație în 

această privință, a găsi mijloace pentru 

conservarea și perpetuarea lor. 

I.H. Totuși, cum se explică faptul că 

oamenii din arealul românesc de cultură au un interes sporit față de fenomenele astronomice, 

în același timp domeniul astronomiei e slab dezvoltat în țară, nu există în toți Carpații un 

Observator Astronomic pe potriva dezvoltării acestui domeniu azi în lume?  

D.O. E drept că nu avem încă  un mare observator astronomic de cercetare în Carpaţi (în 

paranteze fie spus tehnica actuală ne permite să facem observații de acasă închiriind ore de 

observații la un mare telescop; mulți astronomi amatori din România au descoperit zeci de 

asteroizi prelucrând observațiile realizate la alte observatoare astronomice din străinătate), dar 

alături de Observatorul Astronomic al Academiei Române din Bucureşti mai sunt vreo 3-4 

observatoare astronomice ale unor universităţi, sunt peste 10 planetarii (cel mai nou este un 

planetariu aparte, e amplasat în salina Slănic Prahova, are capacitatea de 200 de locuri și 

aparatură de ultimul tip, poate reda proiecții tridimensionale), aproape 20 de observatoare 

astronomice private ale unor pasionaţi de astronomie, diverse cluburi şi cercuri de astronomie, 

se organizează diverse tabere si concursuri de astronomie etc. Ca rezultat, în fiecare an elevii 

români se situează pe locuri de frunte la olimpiadele internaționale de astronomie. Nu este 

întâmplător faptul că în august 2014 la Suceava și Gura Humorului s-a desfășurat a 8-a 

Olimpiadă Internațională de Astronomie și Astrofizică. Aşadar se pare că noi, românii, avem 

o genă de „homo astronomicus”, toată creația neamului nostru, veche de mii de ani, este plină 

de semne și simboluri astronomice care vin din străfundurile istoriei de la vechile culturi 

predacice, apoi de la daci, care s-au transmis din generație în generație. Civilizația noastră 

populară e îmbibată - în întreg universul locuințelor, în arhitectură, pe obiecte casnice, 

țesături, covoare, ștergare, ouă încondeiate, unelte, arme, etc. – de semne și de simboluri, 

dintre care multe de factură astronomică. Eu personal sunt convins că aceste semne şi 

simboluri s-au transmis până în zile noastre datorită credinței că au rol de protecţie şi ajutor, 

aşa cum acuma creştinii utilizează semnul crucii. Iată, de ex., imaginea unei case din c. 

Drepcăuţi, Briceni, R. Moldova – un adevărat templu solar. 
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. 

I.H. Toate acestea bune, necesare, îmbucurătoare dar nu îndestulătoare. Pentru a avea o 

știință performantă în domeniul astronomiei, se cer centre științifice de excelență în domeniu, 

cooperare intensă cu observatoarele astronomice, astrofizice internaționale. Mă refer la 

întregul areal de cultură românesc, inclusiv Basarabia. De asemenea, considerăm necesar de a 

încuraja publicarea unor asemenea lucrări în scopul descoperirii, cunoașterii, valorificării  și 

conservării elementelor preștiințifice din patrimoniul tradițiilor culturale ale poporului român, 

găsirea de asemănări și deosebiri zonale, ca puncte de plecare pentru studii aprofundate. 

D.O.  Românii posedă un patrimoniu cultural deosebit de bogat, având multe „elemente 

de unicat” pe plan mondial care, din păcate, nu e valorificat la justa valoare, dispare cu 

timpul, și e păcat. Alţii poate nu au asemenea bogaţii, dar se apleacă cu mai multă atenţie la 

ceea ce au şi le propagă mai bine. 

I.H. Domnule profesor, o să vă rugăm în continuare să ne explicați succint principalele 

semne și simboluri astronomice, criteriile lor de clasificare, răspândirea lor în spațiu și timp, 

elementele cheie încetățenite în conștiința poporului 

român.  

D.O. De acord, prezentăm în cele ce urmează o 

descriere scurtă a simbolurilor astronomice întâlnite 

în ornamentica arhitecturală. Etnografii consideră 

că cerculețele, romburile, cruciulițele, rozetele și 

altele sunt ornamente de sorginte astronomică. 

Pomul vieţii 

În timpurile străvechi oamenii şi-au imaginat că trebuie să fie o legătură între cer şi 

pământ, o axă a lumii numită Arborele cosmic. Acesta are trei niveluri: cel subteran 

reprezentat de rădăcini, suprafaţa pământului reprezentată prin trunchi şi crengile de jos, şi 

înaltul,  reprezentat prin ramurile de sus. Acest arbore  sugerează idea că întregul Cosmos este 

viu de aceea mai este numit şi Pomul vieţii, simbol al evoluţiei cosmice - moarte şi 

regenerare.  
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Pomul vieţii se întâlneşte la toate popoarele. Chinezi îl numesc 

Qianmau, îl situează în centrul Universului ca o axă a lui, are nouă ramuri 

care pătrund în cele nouă ceruri, precum şi nouă rădăcini care străpung 

pământul până la cele nouă izvoare mitice, în lumea celor fără fiinţă. La 

popoarele scandinave – Yggdrasil, Arbore cosmic, Pom al vieţii, era 

frasinul. În mitologia popoarelor germanice, Pomul vieţii era bradul, 

lămâiul sau teiul lui Wotan. În credinţa mozaică, Pomul vieţii creşte 

(virtual) în mijlocul Ierusalimului. În vechile texte sanscrite şi scrieri 

budiste, el creşte pe vârful muntelui Kailash, considerat Buricul 

Pământului, iar coroana sa se află în Nirvana zeilor. Egiptenii venerau ca 

Pom al vieţii palmierul şi smochinul. 

În mitologia poporului român, Arborele cosmic, este bradul care este 

prezent în toate riturile de trecere ale ţăranului român, de la naştere şi până 

la moarte, în datinile ce ţin de ciclurile calendaristice, a sărbătorilor etc. Îl 

întâlnim ca arbore de naştere (nou născutul era închinat bradului – înfrăţit cu acesta), ca 

arbore de nuntă, ca arbore de judecată, ca arbore funerar pus la capul mortului, ca stâlpi de 

armindeni, purtători de icoane, şi ca monument stiliform, Coloana cerului [21]. 

Printre primele reprezentări ale Arborelui cosmic pe teritoriul României amintim arborele 

de pe plăcuţa dreptunghiulară de la Tărtăria, Coloana Cerului de la Căscioarele şi Coloana 

dacă de pe Columna lui Traian. Treptat de-a lungul timpului, arborele sacru a ajuns să fie 

substituit prin diverse alte reprezentări: stâlpi, coloane, troiţe, porţi sculptate.  

În imaginile ce urmează vedem o icoană pe sticlă (c. Mărginimea Sibiului, colecția 

Avachian), înfățișând pe Adam și Eva în rai lângă Pomul vieții, sus - Dumnezeu Tatăl, 

Soarele, Luna și o poartă – Pom al vieţii din c. Bălăneşti, Nisporeni, R. Moldova. 
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Crucea  

Ca vechi simbol cosmic reprezenta Soarele. Punctul de întretăiere, simboliza centrul 

Universului, iar cele patru braţe erau cele patru puncte cardinale. Încă în antichitate erau mai 

multe feluri de cruci cu multiple sensuri şi la diferite popoare. Se pare că forma cea mai veche 

a crucii e un simbol al focului (două beţe încrucişate prin frecarea cărora se obţinea flacăra, ca 

simbol solar) [22]. În creştinism, crucea apare târziu, combinată cu simbolul mielului, iar ca 

simbol al răstignirii, abia în sec al VIII-lea (sub formă de crucifix). Mormintele din epoca 

creştinismului timpuriu, cum sunt catacombele de la Roma (pe care le-am vizitat în 2013), nu 

erau încă marcate de cruci. Simbolul creştin al crucii s-a dezvoltat din evenimentul tradiţional 

al răstignirii lui Iisus Hristos şi dobândeşte sensul de sacrificiu divin după sacrificiul făcut de 

Hristos pentru salvarea omenirii. Deopotrivă, crucea simbolizează întrepătrunderea între 

lumea cerească şi lumea terestră sau între Univers şi lume. Crucea este 

şi un simbol al verticalităţii omului. Pentru creştini a devenit Arborele 

cosmic, şi simbolul împăcării omului cu Dumnezeu. Ca motiv 

decorativ, crucea de cele mai multe ori apare asociată cu alte motive, 

mai ales cu cele solare. Alături vedem o icoană din casa unui ţăran din 

satul meu, în care crucea este înconjurată de soare şi însoţită în partea 

de jos de imaginile Soarelui şi Lunii (împodobind alături de alte icoane 

peretele dinspre răsărit ca un altar). În timpul războiului, soldaţii 

sovietici au mai vandalizat una alta prin casă, dar de icoane nu s-au 

atins. Oare acest lucru s-a datorat rolului apotropaic al crucii și rozetei 

solare? 

Rozeta  

Rozeta este un motiv solar binecunoscut și prezent în 

ornamentica populară în sculptura în piatră, în lemn, corn, ceramică 

[23]. Rozetele apar pe elemente de arhitectură (porți, stâlpi, uși, 

cerdace) cât și pe piesele de mobilier (lăzi de zestre, blidare), 

unelte, obiecte de uz casnic etc.  Este un simbol des întâlnit pe 

bisericile de lemn. A apărut, ca motiv decorativ, în Mesopotamia, 

acum 2500 de ani. Se întâlnește în Grecia antică, în epoca 

Renașterii, în India, în Asia Centrală.  

(Observaţie. La sf. sec XX, s-a găsit semnul rozetei cu razele 

curbate şi pe o stâncă de la Gura Haitii din jud. Suceava. Se pare 

că acesta este din perioada neolitică, dar specialiştii încă nu şi-au 

spus ultimul cuvânt în această privință.)   

Rozetele sunt stilizări geometrizante ale Soarelui, cu un număr 

variabil de brațe. Când razele sunt curbate, este varianta rozetei în 

mișcare, morișca sau vârtejul, sugerând mișcarea Soarelui. Cea mai 

răspândită este rozeta cu șase sau mai multe raze. Acest motiv a 

supraviețuit datorită legăturii cu Soarele și puterea acestuia, având 

rol apotropaic (proprietatea magică de a feri purtătorii lor de duhuri 

rele, farmece, boli etc.). Rozeta cu șase raze este un simbol religios; 

în cartea Genezei, lumea a fost creată în șase zile; cele șase raze 

sunt cele șase dimensiuni esențiale: cele patru puncte cardinale, 

zenit și nadir. 
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Ca reprezentare geometrică a Soarelui, luminează și înfrumusețează; este simbol al vieții, 

al fertilității, al căldurii sufletești. Rozeta simplă, roata, este Soarele static, iar rozeta cu raze 

curbilinii reprezintă Soarele în mișcare. Alăturat  observăm motivul rozetei pe tronul lui Petru 

Rareş de la Mănăstirea Moldoviţa  şi o splendidă  compoziţie (o adevărată capodoperă) cu 

Luna în fazele de Crai nou şi Crai vechi, rozete solare, zilele săptămânii (cele 7 linioare, 3 la 

stânga, trei la dreapta și una mai largă in centru), rozeta tuturor zeilor (săgeata cu vârful în 

sus) şi Pomul vieţii pe coama unei case din c. Tigheci, Cantemir, R. Moldova. Intenționez să 

reproduc această capodoperă  pe colțurile casei mele. 

Octogonul 

Unul din simbolurile des întâlnite în ornamentică şi arhitectură este octogonul (poligonul 

cu opt laturi egale), respectiv roza vânturilor (octogonul stelat) [24]. 

Octogonul este ataşat Centrului şi semnifică lumea intermediară între cea terestră, 

reprezentată prin pătrat, şi cea uraniană, reprezentată prin cerc. Prin Centru, după cum afirmă 

toate tradiţiile, se face legătura între Cer şi Pământ. Octogonul stelat indică aspectul activ, 

funcţional al Centrului. Simbolul numeric al octogonului este cifra 8, care, culcată, semnifică 

infinitul, nesfârșitul. Opt este considerat numărul totalităţii şi echilibrului cosmic reprezentat 

prin cele opt direcţii (roza vânturilor).  

La chinezi, octogonul se întâlneşte în arta Feng Shui (diagrama Ba Gua), unde fiecărei 

direcţii îi corespund anumite atribute. La indieni în învăţăturile budiste se întâlnesc cele patru 

Adevăruri Nobile: primul  semnifică suferinţa sau durerea, al doilea semnifică dorinţa care 

este originea suferinţei, al treilea semnifică eliberarea de suferinţă care este Nirvana, al 

patrulea relevă căile care duc la încetarea suferinţei, care poate fi 

suprimată prin „Calea cu opt brațe”. 

Idei asemănătoare întâlnim la geto-daci, care credeau că 

spiritul omului e nemuritor, trupul fiind o împiedicare pentru 

suflet de a se bucura de nemurire, de aceea trupul biologic nu are 

nici un preţ, poftele trupeşti fiind ignorate cu desăvârşire de daci. 

Probabil de aceea întâlnim simbolul octogonului la daci.  

In religia islamică, cupola unei moschei reprezintă Spiritul 

universal, „tamburul”  octogonal care o susţine simbolizează cei 

opt îngeri „purtători ai Tronului”, care la rândul lor corespund 

celor opt direcţii ale „rozei vânturilor”. 

Şi la noi turlele multor biserici ortodoxe au formă de prisme octogonale. Mai mult Iisus 

Pantocrator este pictat pe un octogon stelat. Steaua cu opt colţuri o întâlnim pe cuşma lui Vlad 

Țepeş, pe emblema Serviciului Român de Informaţii, ordinul Steaua României are formă de 

octogon stelat, la fel şi pe insigna „Eminent al Poliției” din Republica Moldova. Motivul 

octogonului se găseşte pe năframe, ştergare, scoarţe, ouă încondeiate, vase din lemn etc. 

 Pe această pagină mai vedem motivul octogonului la Sarmizegetusa, în reprezentarea lui 

Iisus Hristos, pe tavanul unui hol de la Universitatea din Cernăuţi înconjurat de patru rozete 

solare, pe insigna „Eminent al Poliției” din Republica Moldova. 
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Spirala: 

Este un motiv străvechi, simbol sacru, 

multimilenar, simbolul pentru zeița supremă 

[25-26]. În creștinism devine simbolul 

călătoriei spre lumea de dincolo, 

materializată la români prin lumânarea 

mortului, toiagul sau statu, o lumânare 

spirală plană care să slujească celui decedat 

la trecerea dincolo. Spirala e prezentă în 

obiectele de cult și în sanctuarele din 

neolitic, din epoca bronzului şi a fierului. 

Ca semn apotropaic, apare pe mânerele săbiilor, pe coifuri și pe scuturi. Spirala dublă, în 

forma de S apare pe scuturile dacilor de pe Columna Traiană de la Roma. Dacii, celții, 

romanii o foloseau pe vasele de incinerare. Unii cercetători îi stabilesc originea în spațiul 

carpato-dunărean. Semnifică regenerarea, energia vitală - atribute ale Marii zeițe și a zeului 

Soare. Spirala este simplă, dublă, triplă sau cvadruplă. 

Este motivul cel mai des întâlnit pentru decorarea obiectelor prețioase, încă din 

antichitate. La noi o găsim  pe bijuteriile dacice; e prezent pe ceramica de Cucuteni în cultura 

Starcevo - Criș, ajungând până în zilele noastre pe ceramică, ouă încondeiate, haine, ca 

ornament pe locuinţe. În natură totul se spiralizează (vezi spirala Fibonacci), de ex., cochilia 

melcului, coarnele de berbec, cârcelul viței de vie, 

semințele de pe floarea Soarelui, galaxiile etc. 

Simbolul spiralei e strâns legat de cultul 

Soarelui. Spirala plană este asemănată cu labirintul, 

spirala dublă semnifică evoluția și involuția, viața și 

moartea. În istoria noastră, spirala era simbolul 

sacru al dacilor, îi ferea pe oameni de duhuri rele, 

de necazuri și era asociată cu șarpele (simbol al 

înțelepciunii) pe steagul dacilor. 

Atributele principale sunt: izvor al vieţii, 

imagine a femeii şi a rodirii, semn apotropaic şi semn al renaşterii (învierii), unealtă a 

şamanului (omul sfânt) etc. 

Imaginile de mai sus redau o brăţară spiralată dacică şi semnul spiralei şi al Soarelui pe o 

poartă din c. Micleşti, Orhei, R. Moldova, patria legiuitorului Andronache Donici (1760-

1829), frate cu străbunicul astrofizicianului Nicolae Donici, foto Mugur Ioan Grigoriță [20]. 

 Ochiul atoatevăzător - Ochiul lui Dumnezeu 

La egipteni exista cultul ochiului zeului Horus. 

Se spune că Zeul Horus, pierzându-și ochiul, a suferit 

orbirea temporară, în urma unei bătălii cu fratele său 

Seth (Diavolul mitologiei egiptene). 

La fel cum Zeul Horus a reușit, până la urmă, să-și recapete vederea, ochiul său este un 

simbol al triumfului etern al binelui asupra răului și sacrificiul pentru adevăr și dreptate.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Horus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Horus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Seth
https://ro.wikipedia.org/wiki/Horus


100     Interviu 
 

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 16, nr. 3-4 (63-64), 2018 

Ochiul lui Horus a devenit la creștini – Ochiul Domnului, reprezentat printr-un triunghi 

circumscris cercului și care este înconjurat de raze. Este amplasat, de obicei, deasupra uşilor 

de la intrarea în unele biserici, pe unele icoane, sau pe cruci din cimitire, sub forma unui 

triunghi cu un ochi în interior, uneori înconjurat de raze.  

I.H. Un asemenea ochi am 

avut ocazia să-l observ în 1992 la 

mănăstirea Neamț, pe când 

participam la Zilele Ion Creangă 

(vezi imaginea de mai sus). 

D.O. Pornind de la acest 

triunghi, cu timpul, creatorii 

populari au realizat diverse 

ornamente asemănătoare [27-28]. 

Uneori, trecem pe lângă o casă, 

vedem pe perete trei linii așezate orizontal, sau vertical, fără să știm că acestea își au originea 

în simbolul ochiului lui Horus din Egiptul antic. 

În imaginea de mai sus vedem, ochiul divin (triunghiul), octogonul în interior şi rozeta 

solară, pe un acoperiş de fântână din satul Micleşti, localitatea unde a trăit legiuitorul 

Andronache Donici,  foto Mugur Ioan Grigoriță [20]. 

Vârtelnița sau Svastica 

Unul din simbolurile des întâlnite în ornamentica din țara noastră este vârtelnița. Pe plan 

mondial, acest simbol poartă diferite denumiri, cea mai cunoscută fiind termenul de svastică 

[29-30]. Este semnul cel mai vechi si mai răspândit din lume, care a servit ca simbol religios 

la multe popoare, este și un simbol al simetriei dinamice [14]. În trecutul îndepărtat ea a 

constituit unul dintre cele mai vechi semne cu substrat magic, fiind folosita atât de popoarele 

din Europa, cât si de cele din Asia și America Centrală. O regăsim pe broşe romane, vechi 

mozaicuri, vase chinezeşti, la amerindieni, pe statuile lui Buda, la creştini - ca semn al inimii 

lui Hristos etc. S-ar putea întâmpla că acest simbol să fi apărut in zona noastră, la întâlnirea 

celor două continente - Europa și Asia. La Troia au fost descoperite mii de statuete cu semnul 

svasticii. În prezent, este utilizată frecvent în ornamentică de peste un miliard de oameni 

budiști, hinduși și jainiști din sud-estul Asiei, mai puțin în Europa, din cauza că a fost utilizată 

în scopuri malefice de către naziști. In Romania legea 107/2006 interzice utilizarea svasticii in 

scopuri propagandistice. 

I.H. Acest semn ușor se memorizează și se reproduce. În 1965 am plecat la învățătură la 

Institutul Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna, aproape în inima Rusiei, și am rămas 

surprins, că și copiii de acolo desenau pe pereții caselor acest semn.  

D.O. Svastica, ca și crucea și spirala sunt semne care fac parte din primele scrieri, o 

scriere pe care șamanii au răspândit-o treptat în întreaga lume. 
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Cuvântul svastică s-a născut în sanscrită, în limba inițiaților hinduși, ca un nume pentru 

semnul 卐 și se compune din: su-= bine (εὖ în greacă), asti = este (ἐστί din greacă, est din 

latină și este din română) -k-, sufixul cu care se formau adjectivele în indo-europeană și –a-, 

terminația de feminin și se traduce prin „cea care te face să fii/să te simți bine, aducătoare 

de bine”. Bine în toate sensurile: binecuvântare, bunăstare, viață lungă, bogăție, belșug, 

rodnicie, fericire sau sănătate într-un cuvânt: soarta cea bună, norocul. 

Svastica este, însă, un semn dublu, ca și spirala, de altfel. De două ori dublu! O dată 

pentru că svastica (卐) are o dublură, sauvastica (卍), cu care formează o pereche, iar 

sauvastica nu înseamnă în sanscrită decât „derivat din…”. În acest semn dublu, svastica 卐 

se învârtește spre dreapta și simbolizează soarele crescător/urcător care se înalță pe cer 

de la răsărit spre amiază și de la solstițiul de iarnă spre cel de vară, iar sauvastica   卍 se 

învârtește spre stânga și simbolizează soarele descrescător, în declin, care coboară de la 

amiază spre apus și de la solstițiul de vară spre cel de iarnă, decădere, moarte, dar şi 

reînvierea.  

La noi întâlnim vârtelniţa (svastica) pe ceramica de Cucuteni, pe scuturile dacilor, pe 

acoperământul de mormânt al Mariei de Mangop de la Putna. Se regăseşte pe năframe, 

cămăşi, covoare, ouă încondeiate, ceramică, în forma colăceilor de la pomul mortului etc. Mai 

sus vedem o vârtelniţă trilobată în ornamentica dacilor şi pe o veche năframă din Bucovina 

precum şi diverse forme de colăcei pentru pomul mortului. 

De remarcat că pe năframă este aşezat discret (în centru și sub formă de frunze) steagul 

românesc. Aceasta din cauză că pe timpul dominaţiei străine, bucovinenii nu aveau voie să 

poarte steagul românesc. La colăcei pentru mort sesizăm forma de sauvastică (vârtelniţa spre 

stânga) în idea reînvierii.  

I.H. Ornamentele astronomice se găsesc peste tot în arealul de cultură românesc?  

D.O. Da, dar,surprinzător, densitatea lor, mă refer la cele de pe clădiri, deoarece acestea 

sunt la vedere, se pare că este cea mai mare 

în județul Suceava. 

Motive cu ornamente astronomice pe 

textile, ceramică, covoare, ţesături, haine  se 

găsesc absolut în tot arealul de cultură 

românesc şi sunt atât de armonios integrate. 

Nici cea mai vestită casă de mode nu poate 

realiza ceva la nivelul iei româneşti şi e 

normal să fie aşa fiindcă ia românească a fost 

cizelată mii de ani.  
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  Surprinzător este faptul că foarte multe ornamente astronomice de pe casele din județul 

Suceava, în special cele care reprezintă eclipsele, se aseamănă izbitor cu unele semne care se 

găsesc pe plăcuțele de la Tărtăria [31], vechi de peste 6000 de ani, în vechiul Sumer sau în 

Knossos, aşa cum putem vedea în desenul alăturat. 

Observaţie. În anul 2009 am fost la Observatorul Astronomic din Shangahi (China) 

pentru a studia eventualele anomalii în comportamentul unui pendul Foucault în timpul 

eclipsei de Soare din 22 iulie. Atunci l-am rugat pe un astronom chinez să vadă dacă unele 

din aceste simboluri au vreun sens în limba chineză. Răspunsul: semnul din registrul de sus, 

ca o scăriță cu trei trepte este ideograma pentru cuvintele Soare, Lună și duminică! 

Cu siguranţă că ţăranii români nu s-au inspirat din aceste plăcuţe, ei au preluat modelele 

din generaţie în generaţie. Oare este întâmplător faptul că Tărtăria se află aproape de 

Sarmizegetusa, unde, cred eu, că era Academia astronomică a dacilor.                             

I.H. La Academia astronomică a dacilor, eu aș mai adăuga și Academia Astronomică 

„Viitorul” de la Horodnic de Jos a profesorului Dimitrie Olenici. Ca argument, trec în revistă 

pentru cititorii noștri câteva din activitățile dvs. de diseminare a cunoștințelor astronomice și 

de orientare a elevilor către domeniul astronomie: 

- Expoziţia itinerantă „Semne şi simboluri astronomice în ornamentica tradiţională din 

România” pe care ați organizat-o cu ocazia unor conferinţe şi expediţii astronomice în diferite 

părți ale lumii: Marea Britanie (2004); Insula Borneo (2004); Turcia (2006); Italia (2008); 

China (2009); Insulele Maldive (2010) ș.a. 

- O serie de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate de prestigiu din lume, 

cum ar fi: Journal of Advanced Research in Physics (a univ. „A.I. Cuza” din Iași);  Advances 

in Astrophysics;  International Journal of Astronomy and Astrophysics.  

- Participarea la experimente în timpul eclipselor și la conferințe internaționale care s-au 

desfășurat în diferite țări ale lumii:  Franța, Anglia, Norvegia, India., SUA, Turcia, China, 

Insulele Maldive.  

- Documentarea continuă cum funcționează planetariile din diverse orașe ale lumii: 

Apleton, Bochum, Chişinău, Detroit, Kiev, Kuching, Milwaukee. 

- Peste 500 de articole de popularizare a astronomiei în presă, peste 100 de emisiuni 

radio, cca 50 de emisiuni TV, cca 500 de conferinţe de astronomie ținute. 

- La Horodnic de Jos, dl prof. Dimitrie Olenici fondează un mic observator astronomic 

(2000) şi primul planetariu privat din România, unde anual, în perioada 9-15 august, 

organizează Festivalul Astronomic „Nopţi de Perseide”. Tot aici, domnia sa a creat o 

bibliotecă de astronomie cu peste 500 de volume şi o colecţie de reviste „Sky and Telescope” 

pe parcursul a 40 de ani (donaţie Guy Ottewell, Anglia), plus o colecţie de peste 3000 de 

calendare. 

Cât de ademenitoare sunt evenimentele organizate (sau realizate în colaborare cu alți 

colegi) de prof. Dimitrie Olenici cu elevii, cu toți cei pasionați de astronomie: „Programul 

100 ore de astronomie”, „Astronomia între pasiune, educaţie şi cercetare”, Simpozionul 

Naţional „Educaţia şi Astronomia în mileniul III”, Simpozionul Naţional „Astronomie si 

Științe în Mileniul III”, Festivalului Astronomic „Nopţi de Perseide”, „Fereastră către stele”, 

„Veniţi la planetariu să cântărim Pământul, Soarele şi Luna”, „Seara de Astronomie, Muzică 

şi Poezie”, „Seară de Astronomie, Poezie şi Muzică - Draconidele”, „Experimente cu 

achiziţie computerizată de semnale reale pentru lecţiile de știinţe naturale”, „Gala educației 

non-formale prin astronomie pentru tineret”. Cine ar putea să reziste ispitei de a merge la 

asemenea manifestații.  
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În acest context, îmi amintesc cum nepoțica mea Iulia, pe când era mică, de vreo 3-4 

anișori, a rămas atât de impresionată când îi povesteam despre ploaia de stele pe care am 

observat-o când eram elev, încât a început să plângă - de ce nu-i arăt și ei ploaia de stele? M-

am văzut nevoit să stau cu ea o jumătate de noapte la balcon în așteptarea trecerii vreunui 

meteor. Deja ei i se închideau pleoapele când, din fericire, pe 

bolta întunecată a cerului a lunecat și meteorul mult așteptat.  

După ce am luat cunoștință de imensul volum de lucru 

realizat de profesorul de la țară Dimitrie Olenici, am impresia că 

tabloul ilustrului pictor basarabean Aurel David „Plugarul 

Universului” [12] care brăzdează Cerul este consacrat chiar 

dumnealui.  

În iulie-august 1989, mă aflam în ospeție la rude la Piatra 

Neamț și acolo am rămas uimit să dau întâmplător de stradela 

Meteorului, lungă de vreo 20 - 30 m. În acel moment, în 

semiîntunericul serii a trecut ca un meteor un călăreț în suman, 

probabil un cioban, amintindu-ne parcă de timpurile demult 

apuse. Impresii care nu se șterg din memorie.  

Acum să revenim la tema discutată. Se întâlnesc și pe alte meridiane ornamente similare 

cu cele din România? 

D.O. Studiind literatura de specialitate şi chiar în cadrul unor vizite pe care le-am făcut 

prin alte ţări şi continente am descoperit că astfel de ornamente se întâlnesc și la alte popoare 

și își au originea în arta, cultura și religia civilizațiilor antice. Și cum tema abordată este 

extrem de vastă în timp și spațiu (mii de ani, pe toată suprafața Pământului) totdeauna la 

abordarea acestei teme, am în vedere etnoastronomia, am apelat la opiniile specialiștilor 

consacrați, care sunt mai pertinente. Inițial aceste semne, după cum deja am spus, aveau rol 

apotropaic care în timp s-a pierdut, acum sunt doar ornamente frumoase care preluate de la o 

generație la alta au fost modificate, încât cu greu ne putem da seama că o cruce frumos ornată 

cu spice de grâu de pe faţada unei case  provine din reprezentarea unei eclipse de Soare. 

I.H. Etnoastronomia românească are priză la publicul de peste hotare? 

D.O. Cu ocazia participării la diverse conferințe și observarea unor eclipse în diverse țări: 

Anglia (2004), Insula Borneo (2004), Malaiezia, Turcia (2006), Norvegia (2007), SUA 

(2007), China (2009), Insulele Maldive (2010), India (2011), Italia (2008), întotdeauna 

prezentam și câte o expoziție despre ornamentele astronomice din România și de fiecare dată 

am constatat un interes deosebit față de ele, lucru care mă încuraja, mă mobiliza, şi mă 

stimula în direcţia acestor cercetări. Uneori chiar mă mândream puţin cu bogăţia 

etnoastronomică românească.  

Eu nu sunt ateu, dar nu-mi iau cu mine prin străinătate vreo iconiță sau cruciuliță, special 

să-mi poarte noroc, îmi iau costumul național, care e plin de semne și simboluri (printre care 

se găsește evident și crucea) cu rol apotropaic și binefăcător. (Uneori înclin să cred că 

rezistența poporului român se datorează semnelor si simbolurilor din ornamentica noastră, 

știința mai are încă multe lucruri de descoperit). La festivitățile de încheiere, când mă prezint 

în costum național românesc, captez atenția și admirația participanților pentru cultura 

românească. Eu susțin că nici cea mai renumită casă de mode nu realizează o haină care să 

întreacă în frumusețe și bun gust un costum popular românesc care a fost cizelat în mii de ani.  
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Un succes deosebit s-a înregistrat prin prezentarea la sediul UNESCO din Paris cu ocazia 

deschiderii Anului Internațional al Astronomiei 2009 și prilejul împlinirii a 400 de ani de la 

utilizarea lunetei în observațiile astronomice, posterul nostru „Soarele și eclipsele de Soare în 

ornamentica arhitecturală românească”, publicat de UAI la Cambridge şi prezentat şi în cartea 

amintită [32] și citat într-o bibliografie NASA. Cu ocazia acestor participări, fotografiam 

astfel de ornamente astronomice din țările respective și le adăugam la colecția mea. Căutam 

modul cum se reflectă această temă în 

alte părți ale lumii, în alte epoci, căutam 

asemănări, similitudini, deosebiri. 

Alăturat vedem vizitatori la 

Observatorul Astronomic din Shanghai 

admirând expoziţia de ornamente 

astronomice româneşti pe care am 

prezentat-o în iulie 2009. 

Unele din cercetările pe această 

temă făcute ocazional prin lume le-am 

publicat în cartea noastră [1] într-un 

capitol aparte „De prin lume adunate”.  

Dintre acestea două m-au 

impresionat în mod deosebit, ornamentele solare de pe trăistuţele şi covoarele de prin târgurile 

din Antalya, Turcia, care sunt exact ca cele de prin târgurile din România, şi un cimitir din 

localitatea Roros, Norvegia. In acest cimitir, pe monumentele funerare întâlnim Soarele, 

Soarele stilizat, Luna, stele, comete, curcubeul, aurora polara, mai nou - globul terestru şi, 

foarte interesant, frecvent se întâlneşte semnul planetei Venus. În Roros a existat o mină de 

cupru, iar în astrologie cuprul este asociat planetei Venus. Semnul crucii este aşezat foarte 

discret. În tot cimitirul am găsit doar o singură cruce mare. În imaginile de mai jos vedem 

trăistuțe turceşti cu motive solare şi o piatră funerară norvegiană cu motivul cometei şi semnul 

planetei Venus (și al mineritului, probabil cel înhumat a fost miner). Această bogăție de 

ornamente astronomice pe monumentele funerare se datorează probabil faptului că acolo 

nopțile și iernile fiind lungi oamenii așteaptă foarte tare ivirea aștrilor să le aducă lumină și 

căldură. 

 

 

  

 

Având în vedere interesul și 

aprecierea de care se bucură ornamentele noastre astronomice pe plan mondial, consider 

necesar ca acestea să fie popularizate și valorificate în primul rând la noi acasă. Deoarece 

acest patrimoniu cultural deosebit de bogat, cu unele elemente unicat în lume, dispare pe zi ce 
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trece odată cu modernizarea societății. Oamenii de azi necunoscând simbolistica acestor 

ornamente, le distrug (fiindcă nu exista o legislație privind conservarea arhitecturii 

tradiționale), aducând prin aceasta o pierdere iremediabilă patrimoniului artistic și preștiințific 

naţional şi evident şi universal. Acum oamenii moderni care nu prea trăiesc în ritm şi armonie 

cu natura îşi construiesc case noi, acoperă pereţii cu materiale izolatoare (acesta e un caz 

fericit, fiindcă în viitor când proprietarii se vor trezi ce valori arhitecturale ele poartă cu sine 

le vor scoate la lumină). Dau exemplu, strada principală spre Mănăstirea Voroneţ. In urmă cu 

vreo 15 ani am fotografiat vreo 16 motive ale eclipselor de Soare, acum au rămas doar vreo 

trei-patru! Păcat că noi încă nu am ajuns să organizăm excursii astroturistice prin satele 

Bucovinei. Ornamentica astronomică ar putea deveni un adevărat brand pentru Bucovina şi 

pentru România în general, și nu falsurile mituri cu vampiri şi Dracula, propagate de 

subcultura și poate și de reaua intenție a unora. Se cere un program de lungă durată de 

conservare în rând cu alte obiecte de artă și a obiectelor cu ornamentică de factură 

astronomică. 

I.H. Succesul astronomiei de azi se datorează faimosului astronom Camille Flammarion 

(1842-1925), care a dezvoltat astronomia din surse proprii, exemplu urmat cu demnitate de 

astrofizicianul Nicolae Donici de la Dubăsarii Vechi [20]. Pare-mi-se că exemplul acestor 

oameni l-ați urmat și Dumneavoastră? 

D.O. Mă măgulește comparația Dumneavoastră. Eu nu am capacitățile și posibilitățile 

acestor mari oameni de știință, dar câte ceva am încercat să fac pentru promovarea domeniului 

astronomiei. Ca un om curios din natură, m-am străduit să înregistrez tot ce mi-a părut de 

valoare, onest relatând aceste lucruri, aducând la cunoștință generațiilor ce vin să ia în atenție 

aceste valori, să le păstreze și să 

le multiplice. Ornamentica 

astronomică românească e 

demnă de pana unui maestru ca 

Mircea Eliade (1907-1986). 

Începând cu anul 2000 

împreună cu fratele meu 

Dionisie am început să 

construim la Horodnic de Jos, 

localitatea de baștină a noastră, 

un observator astronomic și un 

planetariu (primul planetariu 

privat din România) și un 

muzeu de etnografie, care astăzi 

cuprinde o colecție de aproape 2000 de piese și care face parte din Rețeaua Colecțiilor și 

Muzeelor Etnografice Sătești din România. Aici din 2006 organizăm un mic festival de 

astronomie numit ,,Nopți de Perseide”, în cadrul căruia câțiva astronomi amatori fac 

observații științifice asupra meteorilor. Pe lângă aceștia vin și zeci de iubitori ai cerului din 

Horodnic de Jos și alte localități care beneficiază de observații astronomice cu telescopul, 

proiecții de filme astronomice, discuții pe teme astronomice etc.  

Folosindu-ne de ocazie, prezentăm aici primii observatori de meteori la ,,Nopți de 

Perseide, ediția I, 2006. Dimitrie Olenici (1); prof. Ioan Adam (2), președintele Asociației 
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Astronomice ,,Sirius, Bârlad, care, parafrazându-l pe Blaga, nota în cartea de impresii a 

Observatorului: „Dl prof. Dimitrie Olenici dovedește încă odată că nu numai Veșnicia s-a 

născut la sat, ci și Astronomia); Ion Mircea Corpodean (3), din Cluj-Napoca, decanul de 

vârstă al astronomilor amatori din România; Maria Olenici (4); Ovidiu Văduvescu (5), 

astronom român din Insulele Canare, Spania, a lucrat la 11 mari observatoare astronomice din 

lume, a inițiat proiectul EURONEAR (studiul asteroizilor care se apropie periculos de 

Pământ), conducător de doctorate în astronomie, a tăiat panglica inaugurală a Observatorului 

privat din Horodnic de Jos.  

Printre alți oaspeți de vază care au vizitat micul centru astronomic din Horodnic de Jos 

menționăm: dl Roger Ferlet, președintele Asociației Astronomice Franceze, dl Paul 

Roggemans de la IMO (International Meteor Organization) și cei aproape 80 de membri ai 

comisiei de evaluare la proba practică a celei de a 8-a Olimpiade Internaționale de 

Astronomie și Astrofizică desfășurată la Suceava în 2014.  

I.H. Este un lucru plăcut să aud că în Țară se valorifică tezaurul Muzeelor Etnografice 

Sătești și a celor Particulare, că spre promovarea cunoștințelor astronomice sunt atrași vestiți 

cercetători din lume, în deosebi cei originari din România.  

În timpul eclipsei de Soare din 11 august 1999, ați început să studiați oscilațiile 

pendulului Foucault în prezența unor fenomene astronomice importante. Mai mult, în 2001 ați 

fost invitat, alături de alți oameni pasionați de cercetare, la Paris de către laureatul Premiului 

Nobel în economie Maurice Allais (1911-2010), inițiatorul unor asemenea experimente, 

pentru a vă perfecționa în domeniu. Câțiva ani mai târziu, la Chișinău au fost construite două 

pendule Foucault în două universități – Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea 

Tehnică a Moldovei, numai că nu știu dacă ele și-au atins scopul urmărit. Dumneavoastră ce 

ați reușit în această privință? 

D.O. Şi aici trebuie să precizez scânteia acestor cercetări. Mă aflam la Iaşi în vizită la 

fosta mea profesoară de Electrodinamică şi Teoria relativităţii dna Cleopatra Mociuţchi 

(basarabeancă la origine), conducătoarea mea la lucrarea de licenţă cu care mai ţineam 

legătura. Discutând despre intenţia mea de a scrie o carte despre eclipse, m-a întrebat dacă ştiu 

de experimentul cu pendulul Foucault (lungime 25m) realizat de foştii mei profesori 

Gheorghe Jeverdan, Gheorghe Il. Rusu şi Virgil Antonescu la Iași în timpul eclipsei de Soare 

din 15 februarie 1961.  

I.H. Am avut ocazie să observ și eu această eclipsă. Având experiența observării eclipsei 

aproape totale din 30 iunie 1954, când vitele pe care le pășteam au început să se agite, să ragă, 

s-o ia fuga spre casă. Mama a afumat un ciob de sticlă de geam la lampa de gaz și mi-a dat să 

observ „cum vârcolacii mănâncă Soarele”.  

D.O. Eclipsa este un fenomen aparte. Cea din 1954 despre care dvs. vorbiți a avut în zona 

noastră magnitudinea cam 0,9, cu maximul pe la ora 14h30m și a fost chiar eclipsa în timpul 

căreia Maurice Allais a descoperit efectul ce-i poartă numele.  

I-am răspuns atunci dnei profesoare că nu știu de acel experiment. Atunci dumneaei a 

pus mâna pe telefon şi mi-a făcut legătura cu domnul Jeverdan. Am aflat că grupul de la Iași 

a pus in evidentă, în timpul maximului eclipsei, o micşorare a perioadei de oscilaţie a 

pendulului cu 0,0001s (eu am propus ca acest  fenomen să se numească efectul Jeverdan-

Rusu-Antonescu şi se pare că idea începe să prindă). Acest rezultat a fost contestat de unii 

fizicieni ieşeni de atunci. Am repetat şi eu experimentul la Suceava cu un pendul de 17m şi 

am găsit acelaşi rezultat.  
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Dar eu nu m-am astâmpărat, am continuat experimentele şi în timpul unor eclipse de 

Lună, timp de vreo patru luni în perioada aprilie - iulie 2000, când lumea se speria de aşa zisa 

aliniere a planetelor, la conjuncţii şi opoziţii de planete, ba chiar am avut norocul să prind şi 

tranziturile planetei Venus pe suprafața Soarelui din 2004 şi 2012 etc. (La sugestia 

profesorului Jeverdan am realizat mai multe experimente cu pendulul în mina de sare de la 

Cacica, unde temperatura este constantă, nu sunt curenți de aer si nici trepidații care să 

influențeze pendulul). De fiecare dată am găsit anomalii, mai mari sau mai mici (uneori 

deloc, aşa e în cercetare). După vreo doi  ani de corespondenţă cu Maurice Allais (dumnealui 

a descoperit, în timpul eclipselor de Soare din 30 iunie 1954 şi 2 octombrie 1956, anomalii în 

viteza de rotaţie a planului de oscilaţie al unui pendul scurt suspendat pe o bilă numit pendul 

paraconic – fenomen cunoscut acum ca efectul Allais) m-a invitat pe mine şi pe profesorul 

Ieronim Mihăilă de la Bucureşti (care la eclipsa din 11 august 1999 a studiat cu două pendule 

aşezate în cruce efectul Allais) la un colocviu despre continuarea acestor experimente. 

Personal fac astfel de cercetări de 19 ani, timp în care am publicat 10 articole, primele 

rezultate sunt prezentate în [33]. In prezent, cu sprijinul Fundaţiei Laureat Nobel Maurice 

Allais din Paris mi-am construit acasă la 

Hordnic de Jos un „pendularium” (primul din 

lume - acum se construieşte unul în Canada), 

adică un laborator cu două pendule Foucault cu 

lungimea de 6m, de formă aerodinamică, la 

care citirea şi prelucrarea datelor se face 

automat, printr-un program realizat de 

colaboratorul meu Thomas Goodey. Aș adăuga 

faptul că am avut onoarea ca pendulariumul 

meu să fie vizitat  de către  prof. Rene 

Verreault de la Universitatea din Chicutimi, 

Canada, cercetătorul Alexandru Pugach de la 

Observatorul Astronomic din Kiev, Ucraina, și 

Jean Bernard-Deloly de la AIRAMA-Paris 

(Asociația pentru recunoașterea internațională a meritelor laureatului Nobel Maurice Allais). 

Dar poate despre aceste preocupări vom vorbi mai în detaliu altă dată. Acum prezentăm doar 

o imagine cu un pendul Foucault din ,,pendulariumul” din Horodnic de Jos. 

I.H. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru informația interesantă pe care ne-ați 

furnizat-o despre ornamentica românească, dar și despre specificul oscilațiilor pendulului 

Foucault în timpul unor fenomene astronomice neordinare (eclipse, conjuncții, opoziții etc.). 

Este interesantă astronomia, odată ce și un laureat al Premiului Nobel în economie s-a avântat 

să facă experiențe astronomice. 

D.O. Atenție! Maurice Allais avea ca scop sa studieze cu ajutorul pendulului Foucault 

anizotropia spațiului. A scris o carte „L`Anisotropie de l` espace”, 757p., în care prezintă 

rezultatele sale.  Eu o am. Este biblia „pendulomanilor”. 

I.H. Atât de departe țintea domnia sa? 

D.O. Da. Nu trebuie de uitat însă că Maurice Allais a fost inginer de profesie, Premiul 

Nobel l-a primit în domeniul economiei deoarece a aplicat metodele fizicii în economie. Iată 

materializată idea eminesciană privitoare la matematizarea tuturor disciplinelor, 

I.H. În încheiere, ce ați dori să le transmiteți cititorilor revistei noastre? 

D.O. Doresc să le spun citirilor FTM, că noi, cu toții, avem datoria sfântă de a păstra și 

continua tradițiile înaintașilor, atât cele culturale cât şi cele ştiinţifice. Indienii au un îndemn:  

„Ai grijă să nu se piardă firul neamului tău”! 
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Rezumat. În articol este prezentată o succintă informație despre Festivalul Internațional de 

Astronomie ASTRO-FEST 2018 care s-a desfăşurat în perioada 17-21 octombrie 2018 la Târgovişte, 

România. La festival au participat astronomi cu renume din Europa. Asia, America şi Australia. 

Festivalul a cuprins mai multe activităţi, printre acestea numărându-se: sesiuni de comunicări 

științifice, salonul internațional de arte, fotografii si publicații astronomice, expoziție de desene si 

picturi cosmice. În Piaţa Tricolorului din Târgovişte Festivalul s-a desfăşurat în aer liber, unde au 

fost organizate expoziţii, standuri de carte, observaţii astronomice etc. 

Cuvinte-cheie: astronomie, meteori, festival, România, centenarul Marii Uniri, 

astrofotografie, astropoezie, astrofolk. 

 

Abstract. The paper is a briefing on the ASTRO-FEST 2018 International Astronomy Festival 

that took place from 17th through 21st of October 2018 in Târgovişte, Romania. Famous astronomers 

took part at this festival from all over the world. The festival included several activities, including: 

scientific communication sessions, international art show, astronomical photographs and 

publications, exhibition of cosmic drawings and paintings. The festival was held in open air in the 

Tricolor Square in Târgovişte, where there were organized exhibitions, book stands, astronomical 

observations, etc. 

Keywords: astronomy, meteors, festival, Romania, centenary of the Great Union, 

astrophotography, astropoetry, astrofolk. 

 

În perioada 17-21 octombrie 2018 la Târgovişte, România, s-a desfăşurat Festivalul 

Internaţional de Astronomie ASTRO-FEST 2018. Evenimentl a fost organizat de Societatea 

Astronomică Română de Meteori (SARM), înfiinţată în 1993 de dl Valentin GRIGORE. Este 

a doua societate de astronomie din România, după cea înfiinţată de Victor Anestin în 1908 

[1]. SARM dezvoltă diverse programe de promovare a astronomiei şi a educației prin 

astronomie pentru public și tineret sub toate aspectele: ştiinţific, cultural, social [2].  

Pe parcursul a 25 de ani de activitate SARM a organizat și desfășurat festivaluri de 

cosmopoezie, concursuri de astrofotografie, tabere de vară şi multe alte activităţi, promovând 

educaţia nonformală a tinerei generaţii prin simbioza astronomie-cultură-artă-educaţie-

societate. 

Festivalul ASTRO-FEST 2018 din această toamnă a fost organizat cu prilejul 

aniversării a 25 de ani de activitate a SARM şi consacrat centenarului Marii Uniri de la 1918. 

La festival au participat astronomi din România, Republica Moldova, Germania, Austria, 

Franţa, SUA, Australia. 

mailto:vitalie.chistol@astro.utm.md
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Participanţii la Festivalul ASTRO-FEST 2018 

Festivalul a început cu o sesiune de comunicări. Printre participanţii la sesiune au fost: 

Roger Ferlet, preşedintele Societăţii Astronomice Franceze; Mike Simmons, fondatorul şi 

preşedintele organizaţiei mondiale „Astronomi Fără Frontiere”, organizaţie care îşi pune ca 

scop stabilirea legăturilor dintre oameni, indiferent de țară sau cultură, făcând posibil ca toată 

lumea să se bucure de minunile cerului de noapte [3].; John Goldsmith, director-producător al 

„Celestial Vision” din Australia, membru al TWAN (The World At Night), o rețea mondială 

a astrofotografilor, și membru al Societăţii Astronomice din Australia; Johannes Stübler, 

membru al Societății Astronomice din Linz (Austria); Audrey Fischer, preşedinte al Societății 

Astronomice din Chicago (SUA); Mirel Bîrlan, cercetător la Institutul de Mecanică Cerească 

și Calculul Efemeridelor al Observatorului Astronomic din Paris, Franța; Erika Lucia Suhay, 

membru de onoare al Astroclubului Bucureşti; Marian Naiman, Preşedintele Astroclubului 

Bucureşti. La Festivalul ASTRO-FEST 2018 a fost prezent şi cosmonautul român Dumitru 

Dorin Prunariu care a adresat un mesaj de salut participanţilor la Festival. 

Republica Moldova a fost reprezentată de conf.univ.dr. Vitalie Chistol, directorul 

Observatorului Astronomic şi al Planetariului Universităţii Tehnice din Moldova, dl Ştefan 

D. Tiron, cercetător la Institutul de Chimie, și dl Ion Nacu, profesor de astronomie la Liceul 

Teoretic „Mihai Marinciuc”. Dl Vitalie Chistol a prezentat o comunicare despre viaţa şi 

activitatea astronomului basarabean Nicolae Donici, iar dl Ştefan D. Tiron şi dl Ion Nacu au 

prezentat o comunicare despre cercetarea şi învăţământul de astronomie în spaţiul dintre Prut 

şi Nistru în perioada 1918-2018.  

În pauzele dintre sesiunile de comunicări, participanţii la AstroFest au avut prilejul să 

admire o fascinantă expoziţie de asrtofotografie cu lucrările lui Maximilian Teodorescu 

(fotografii ale Lunii) şi Gabriel Corban (fotografii de înaltă rezoluţie ale Soarelui). 

Pe 19 octombrie, a avut loc o întâlnire a publicului cu cosmonautul Dumitru Dorin 

Prunariu şi profesorul Alexandru Mironov, senior editor la revista Siința&Tehnica. 
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După încheierea sesiunii de comunicări, în Piaţa Tricolorului din Târgovişte Festivalul 

s-a desfăşurat în aer liber, unde au fost organizate expoziţii, standuri de carte, rachetomodele, 

observaţii astronomice etc. 

 
 

Festivalul ASTRO-FEST 2018 în aer liber 

 

Festivalul s-a încheiat cu un extraordinar concert de astropoezie şi astrofolk cu 

participarea autorului și interpretului de muzică folk Dan Mitruţ.  
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Rezumat: Ioan Vitez de Sredna (Johannes de Zredna în latină, Vitéz János în maghiară) a 

fost cea mai impresionantă personalitate a Renașterii din Europa centrală, care a păstorit episcopia 

orădeană (1444-1465) și a devenit apoi arhiepiscop de Esztergom. Acesta a învățat de la predecesori 

să prețuiască rafinamentul științelor și artelor, devenind un strălucit mecenat care a transformat 

Oradea într-un loc de întâlnire a cărturarilor din Europa centrală şi Italia. Interesat şi de astronomie, 

episcopul Vitez a stabilit o legătură epistolară cu austriacul Georg von Peuerbach (1423-1461), 

profesor al Universităţii din Viena, considerat acum părintele astronomiei moderne occidentale. Vitez 

îşi înfiinţase propriul observator astronomic la Oradea, într-o vreme în care astronomia abia începea 

să devină ştiinţă. Se pare că acesta a fost primul observator astronomic din Europa. În onoarea 

episcopului, Peuerbach a dedicat acestuia un exemplar al tabelelor de eclipse realizat de el, numindu-

le Tabulas Varadiensis. Ca meridian de referință (MERIDIAN 0) pentru acestea, a considerat chiar 

meridianul observatorului din acest oraş transilvan. 

Cuvinte cheie: Episcop IoanVitez, observator astronomic, TabulaVaradiensis, Meridian 0. 
  

Summary: Ioan Vitez de Sredna (Johannes of Zredna in Latin, Vitéz János in Hungarian) was 

the most impressive personality of the Renaissance in Central Europe, who pastorated the Oradea 

bishopric (1444-1465) and became Archbishop of Esztergom. He taught from his predecessors to 

value the refinement of science and arts, becoming a brilliant patron who turned Oradea into a 

meeting place for scholars from central Europe and Italy. Also interested in astronomy, Bishop Vitez 

established an epistolary link with Austrian Georg von Peuerbach (1423-1461), a professor at the 

University of Vienna, now considered the father of Western modern astronomy. Vitez set up his own 

astronomical observatory in Oradea, at a time when astronomy was just beginning to become a 

science. Apparently this was the first astronomical observatory in Europe. In honor of the bishop, 

Peuerbach dedicated to him a copy of the eclipse tables he made, calling them Tabulas Varadiensis. 

As a reference meridian (MERIDIAN 0) for these, he even considered the observatory's meridian in 

this Transylvanian city. 

Keywords: Bishop Ioan Vitez, astronomical observatory, Tabula Varadiensis, Meridian 0. 
 

Situată în nord-vestul României, Oradea se află la confluența drumurilor comerciale 

dintre Orient și Occident. Zona a fost locuită permanent încă din neolitic, fapt demonstrat și 

de numeroasele descoperiri arheologice din zonă (de la ceramică, la unelte, monede sau 

monumente funerare). 

mailto:mvrusu@gmail.com
mailto:npazmany@yahoo.com
mailto:noanedumitru@yahoo.com
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Fig. 1. Mormânt descoperit în cetate.  Fig. 2. Boltă a subsolului vechii catedrale. 

În ultimul sfert al secolului al XI-lea, pe o insulă între braţele Crişului Repede, lângă 

pârâul Peţa, regele Ladislau I (1077-1095) zidește o mănăstire cu hramul Sfintei Fecioare 

Maria. Cetatea Oradea, construită în jurul mănăstirii a constituit nucleul polarizator al 

așezărilor din jurul spațiului orădean încă de la începuturile sale, prin concentrarea în 

interiorul său a funcţiilor religioase, administrative, politice, militare şi juridice. 

Una dintre ultimele mari decizii şi acţiuni ale regelui Ladislau I a fost, cu siguranţă, 

întemeierea, concomitent cu cea din Zagreb, a Episcopiei romano-catolice de Oradea, cu 

sediul în cetate. Alături de episcopie se înfiinţează şi Capitlulul, adică un colegiu format din 

cei 24 de canonici care slujeau catedrala din cetate, fiecare cu o anumită responsabilitate. 

Marele atac tătaro-mongol din 1241 a însemnat, după cum martorul ocular, călugărul 

Ruggero di Puglia (Rogerius) relatează în poemul Carmen miserabile, sfârşitul primei cetăţi 

orădene, cucerită şi distrusă prin incendiere. 

 

Fig. 3. Statuia regelui Ladislau, în fața catedralei Episcopiei catolice din Oradea. 
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În urma Conciliului de la Lyon, din februarie 1245, prin facilitățile acordate noilor 

veniți în regiune, s-a declanșat un amplu proces de reconstrucție atât a cetății, cât și a 

așezărilor din jurul ei. 

Construirea catedralei gotice, a treia în ordine cronologică, a început, cu siguranță, abia 

pe la 1342 și a fost încheiată în timpul păstoririi episcopului Demetrius (1345-1372), fiind 

considerată una dintre cele mai mari din partea central-estică a Europei. 

 

Fig. 4.a, şi 4.b. Imagini din timpul construcției catedralei în Cronica pictată de la Viena 

Construirea catedralei este înfățișată în două din miniaturile Cronicii pictate de la 

Viena, redactate între 1368-1370 de Marcu din Kalt. În prima miniatură, în timpul 

construcției, iar în cea de a doua, catedrala în forma finală, semn că era terminată în jurul 

anului 1370. 

Ridicarea cetății, în 1401, la rangul de basilica maior, asemeni bisericilor San Marco 

din Veneția și Santa Maria Portiuncula din Assisi, de către papa Bonifaciu IX, sporește faima 

dar și veniturile cetății. Prin indulgenţele acordate de către papa Inocenţiu al IV-lea 

vizitatorilor catedralei din cetatea Oradea în 1434, la cererea regelui Sigismund de 

.Luxemburg, aceasta devine loc de pelerinaj pe plan european. Episcopii de aici, italieni de 

origine sau cu studii în Italia, au făcut din Oradea un important centru cultural umanist, unde 

preocupările literare și științifice ajung să le depășească pe cele spirituale. 

 Regii Carol Robert de Anjou și fiul acestuia, Ludovic cel Mare au acordat o atenție 

deosebită vieții culturale care a existat și s-a dezvoltat la adăpostul zidurilor cetății, favorizată 

de faptul că episcopia orădeană a fost printre cele mai bogate din regatul medieval ungar.  

Vocaţia culturală a Europei renascentiste se regāseşte așadar şi în zona central 

europeană, în particular în zona oraşului Oradea de astāzi.  

O serie de aspecte  care au contat în cest sens au fost: 

- ascensiunea renascentismului în Europa medievalā,  

- apariţia renaşterii în Italia, 

- rāspândirea renaşterii în Europa centralā prin contactul cu Italia, 

- începutul umanismului în care cunoaşterea în general şi de sine a început sā se 

dezvolte, 

- introducerea tiparului (Gutenberg) care duce la o rapidā împrāştiere a ideilor, 
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- existența, în aceastā perioadā, a unei explozii de bibliteci libere pentru a fi consultate 

(de exemplu, marea bibliotecă Corvinianā), 

- marile descoperiri geografice care impulsioneazā navigaţia şi cālātoriile, în general, 

implicā dezvoltarea cartografiei și astfel observarea mai atentā a cerului devine importantā, 

- momentul de la care „profesioniştii” în astronomie şi matematicā încep sā conteze în 

competiţia cu astrologia, credinţele de toate felurile şi „poveştile” ataşate lor, 

- momentul „revelaţiei” rolului experimentului în cunoaşterea ştiinţificā.  

Și de aici începe fascinanta poveste astronomică a cetății din Oradea. 

Printre aceste preocupări științifice, și-au făcut loc cu vigoare, însă doar pentru scurt 

timp, și cele legate de o știință aflată abia în zorii devenirii sale - astronomia! 

Existența unui observator astronomic în cetatea de la Oradea, la 1459, chiar înaintea 

celui de la Nürnberg (1471) (!) - acest fapt nu poate să nu nască întrebări de genul: de ce aici? 

de ce în sec. XV? Și mai ales, de ce a avut o existență atât de scurtă?  

Răspunsul este activitatea unor personalități importante în zona central europeanā, 

dintre care se remarcā, Georg von Peuerbach (1423-1461), Regiomontanus (Johannes 

Müller of Königsberg, 1436-1476), predecesori ai lui Nicolaus Copernicus [Károly Simonyi, 

A cultural History of Physics, CRC Press, 2012, p.165], precum și Ioan Vitez de Sredna. 

La acea vreme, universitățile germane fiind foarte conservatoare, iar științele umaniste privite 

cu suspiciune, umanistul Enea Silvio Piccolomini (viitorul papă) a adunat la curtea 

împăratului Frederick al III-lea un grup de umaniști germani timpurii, care studiau scriitorii 

clasici latini. Din acest grup făceau parte și Georg Peuerbach și Johannes Müller (cunoscut ca 

Regiomontanus). Peuerbach a avut un rol esențial în realizarea unei relații între științele 

naturale și cele umaniste. Pornind de la cele învățate de la Johannes von Gmünden și, 

împreună cu discipolul său Johannes Müller, Peuerbach stabilește prima Școală de 

Matematicieni la Universitatea din Viena și face din matematică o știință auxiliară 

astronomiei
1
. El este considerat fondatorul astronomiei observaționale și matematice, munca 

sa contribuind la pavarea drumului pentru concepția lui Copernic asupra lumii. Moartea sa 

timpurie a fost o pierdere serioasă pentru progresul astronomiei. 

Ioan Vitez de Sredna (Johannes de Zredna, în latină, Vitéz János în maghiară), unul 

dintre cei mai renumiţi umanişti ai timpului său, episcop de Oradea o lungă perioadă (1444-

1465), având o impresionantă bibliotecă care va constitui baza celebrei biblioteci corviniene. 

În acest domeniu, Vitez a apelat chiar la locul de unde cartea umanistă și-a pornit influența 

covârșitoare asupra Europei, devenind client al editorului și librarului florentin Vespassiano 

da Bisticci
2
. Umanistul orădean a fost prieten cu Enea Silvio Piccolomini, ajuns papă sub 

numele de Pius al II-lea (1458-1464), cel care-i considera pe români descendenţi ai romanilor 

(acesta a dorit să-l convertească la creştinism chiar și pe sultanul Mahomed al II-lea).  

 

                                                 
1
Apud http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Georg_von_ Peuerbach˝Tabulae_ecclipsium˝. 

2
Bánfi 1940, p.830; Jakó 1977, p.45,48. 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Georg_von_
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Fig. 5. Statuia lui Ioan Vitez din Esztergom 

Ioan Vitez s-a ocupat şi de educaţia nepotului său, croatul Janus Pannonius (1434-

1472), pe numele său iniţial Jan sau Ivan Česmički, care va deveni cel mai important poet 

umanist latin al vremii sale şi „prima mare figură a literaturii maghiare“, dar şi diplomat al 

regelui Matei Corvin şi episcop de Pécs.  

Legat de Oradea, unde a urmat şcoala Capitlului catolic, Janus Vitez Pannonius (cum se 

mai semna) compune, în limba latină, de cult, una dintre cele mai remarcabile elegii ale sale, 

Abiens valere jubet sanctos reges, Varadini (Cel care pleacă îşi ia rămas bun de la regii 

veneraţi ai Oradiei sau Búcsú Váradtól în maghiară), în 1451. Biblioteca lăsată în urmă, cu 

cărţile ei celebre, este amintită în aceste frumoase versuri. În 1454 el este canonic de Oradea, 

pentru o scurtă perioadă. 

Istoricul Fraknói Vilmos (1843-1924), canonic catolic de Oradea în 1878, aprecia că 

acest oraş era în vremea lui Vitez „sălaşul muzei timpurilor noi“, depăşind chiar, din punct de 

vedere cultural, oraşele Europei. În timpul regelui Matei Corvinul (1458-1490), fiul mai mic 

al lui Iancu de Hunedoara, Oradea era poziţionată în chiar inima regatului, aspect deosebit de 

favorabil pentru viaţa economică şi culturală. Se presupune că Matei ar fi studiat şi el la 

şcoala Capitlului din Oradea, dascăl fiindu-i chiar episcopul Ioan Vitez, bunul prieten al 

tatălui său.  

Ioan Vitez de Sredna a fost cea mai impresionantă personalitate a Renașterii din Europa 

centrală, care a păstorit episcopia orădeană și a devenit apoi arhiepiscop de Esztergom. 

Acesta a învățat de la predecesori să prețuiască rafinamentul științelor și artelor, devenind un 

strălucit mecenat care a transformat Oradea într-un loc de întâlnire a cărturarilor din Europa 

centrală şi Italia. În timpul său, curtea episcopală a fost loc de întâlnire, nu numai pentru 

italieni, ci și pentru învățații de alte nații: polonezul Grigore de Sanock, Nicolaus Lassocki, 

cipriotul de formație bizantină Filip Podocatharo, dalmatul Nicolaus Machinensis. Se 

constituise aici un adevărat „Literarum asylum“, cum îl numește biograful lui, Grigore de 

Sanock. Între aceștia s-a aflat și Marzio Galeotti (1427-1497), umanistul italian de la curtea 

lui Matei Corvin.  
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Interesat şi de astronomie, într-o vreme în care astronomia abia începea să devină 

ştiinţă, Vitez își înfiinţase un observator astronomic la Oradea. Se pare, primul observator 

astronomic din Europa. Pentru o mai bună cunoaștere a domeniului și în special, a eclipselor, 

care la acea vreme erau considerate ca prevestitoare de nenorociri, Vitez a stabilit o caldă 

legătură cu astronomul vienez Georg Peuerbach. 

Cu certitudine se ştie că Georg Peuerbach i-a trimis înaltului prelat o hartă a cerului, 

păstrată în prezent la Biblioteca din Viena, după părerea specialiştilor, prima hartă de acest 

fel din Răsăritul Europei. O scrisoare a lui Peuerbach către episcopul romano-catolic de 

Oradea, Ioan Vitez, ne arată eforturile depuse de acesta pentru întocmirea unor tabele de 

eclipsă (Tabulae eclipsium): „Aceasta a fost tendinţa, mărturiseşte astronomul austriac
3
 ca 

să aduni (la curtea episcopală, n. n.) matematicienii şi pe cei care se ocupă cu quadriviumul
4
 

pentru că doar ei sunt cei care aduc seva cunoaşterii şi cele mai mari foloase şi mai ales pe 

aceia care, ca şi noi, se preocupă de schimbările cereşti, de datele certe şi indubitabile ale 

acestora, adică arătăm situaţia exactă a corpurilor cereşti şi, mai ales, demonstrăm cu cifre 

din tabele şi instrumente, le calculăm mişcarea, deci lucruri pe care tu le consideri un dar 

fantastic Dorind tu întocmirea unor tabele prin care să ai cunoştinţă despre eclipse în mod 

clar şi uşor şi supunându-mă acestei dorinţe a tale, am încercat să le fac, bazându-mă pe 

datele înaintaşilor mei, şi nu numai pe acestea. Din toate aceste date, cu mai mare uşurinţă 

se vor putea calcula eclipsele pentru ambele stele strălucitoare (Luna şi Soarele, n. n.) ce vor 

avea loc în viitor. Datele au fost calculate pe baza meridianului din Oradea şi de aceea am 

găsit cu bună-cuviinţă ca ele să se numească Tabulae Varadienses, tabelele orădene”. 

Recunoscute în întregul secol al XVI-lea ca monument al științei și tehnicii, Tabulae 

eclipsium, întocmite probabil pe la 1459, constituie cea mai impresionantă lucrare a lui 

Peuerbach, care a fost utilizată încă, deși criticată, de Tycho Brahe aproape de sfârșitul 

secolului al XVI-lea. 

 

Fig. 6 (a, b, c). Tabulae eclipsium. 

                                                 
3
 Din păcate, sursa în care a fost identificată scrisoarea (recomandarea) – A táguló Magyarországy hirmondói.  

XV-XVII század. Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Waczulik Margit, Budapest, 1984, p. 39-40 -  nu 

indică luna și anul redactării acesteia. 
4
 Grup de materii cuprinzând aritmetica, muzica, geometria și astronomia, care împreună cu cele din trivium, 

respectiv gramatica, logica și retorica formau în evul mediu cele șapte arte liberale. 
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Există un număr important de copii manuscrise realizate până la prima ediție, la Viena 

în 1514. Tabelele există în două forme. Iniţial au fost calculate pentru meridianul Vienei și 

aceasta este, cu câteva modificări minore în instrucţiuni, versiunea editată mai târziu. Dar un 

număr de manuscrise conțin o versiune având poziția punctului de referință mutată cu 0:30 

ore (eroare pentru 0:22 ore) la est, pentru adaptarea tabelelor la meridianul Oradei. În această 

versiune, au fost dedicate episcopului Ioan Vitez și cunoscute ca Tabulae Varadienses. 

Din 1465, Ioan Vitez părăsește Oradea devenind arhiepiscop de Esztergom și își mută 

acolo toate cărțile și instrumentele deținute. Deoarece continuă să fie preocupat de 

astronomie păstrează legătura cu Regiomontanus și copiază lucrări ale acestuia. Cu ajutorul 

regelui Ungariei, Matei Corvinul, el va face demersurile pentru a înființa o universitate la 

Pozsony (azi Bratislava).  

La 29 mai 1465, Ioan Vitez și Jannus Pannonius sunt autorizați, de către papa Paul II, 

să întemeieze la Bratislava o universitate similară celei din Bologna. 

Universitatea, numită Academia Istropolitana, s-a deschis pe 20 iulie 1467. Mulțumită 

legăturilor sale internaționale, Ioan Vitez a câștigat acordul unor profesori respectabili de a se 

alătura universității sale. Regiomontanus va fi aici unul dintre profesorii de bază, împreună cu 

bunul său prieten Martin Bilika, cu care făcuse măsurători astronomice și în cetatea Oradea. 

Datorită acelor vremurilor tulburi, care au dus la moartea fondatorilor universității, Ioan Vitez 

(1471) și Janus Panonius (1472), viața acestei academii a fost foarte scurtă. Astfel, după o 

scurtă perioadă de dezvoltare, a intrat într-un declin rapid și a încetat să mai existe, chiar sub 

domnia monarhului său fondator, Matei Corvinul. Totuși, Vitez rămâne în istorie ca 

fondatorul primei universităţi a Ungariei. 

După moartea episcopului, Regiomontanus se mută la Nürnberg, la propunerea lui 

Bernhard Walther, un pasionat de astronomie, care îi oferă condiții pentru a înființa un nou 

observator și a-și tipări operele. 

 
Fig. 7. Instrumente astronomice aparținând lui Martin Bilica. 

Secolul al XVI-lea și cele următoare au fost total neprielnice cetății Oradea: războiul 

țărănesc din 1514, rebeliunea unitariană din 1565, în care catedrala catolică este distrusă 

complet și bunurile confiscate, fac ca cetatea să capete tot mai mult un caracter militar, de 

apărare, deci cu totul alte priorități decât dezvoltarea culturii și științei.  



120     Istoria științelor 
 

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 16, nr. 3-4 (63-64), 2018 

Apropierea pericolului otoman și constituirea pașalâcului de la Timișoara, în 1552, a 

crescut necesitatea construirii unei fortificații care să facă față atacurilor. 

Mai marii Principatului Transilvaniei au consultat și au angajat meșteri și arhitecți 

militari italieni, cei mai pricepuți în asemenea construcții. Edificarea cetății exterioare s-a 

încheiat la 1618. Castelul interior, care dublează forma pentagonală a cetății a fost ridicat 

între 1618 și 1650. 

 

 
Fig 8 a. Cetatea Oradea la 1598.   Fig 8.b. Harta-1691. 

Modificarile pot fi vāzute în figurile 8,a (harta din 1598) şi fig. 8,b (harta din 1691). 

Cele douā turnuri circulare (însemnate în fig 8,a) nu se mai regāsesc în harta din 1691.  

Cum vechea cetate a fost distrusă și apoi refăcută conform noilor cerințe de apărare, nu 

se va putea ști niciodată, cu certitudine, locul amplasării observatorului astronomic din timpul 

lui Ioan Vitez. Tot ce putem face sunt doar presupuneri. Iatā câteva dintre ele. 
 

 
Fig. 9. Cetatea Oradea în sec. XVII (desen de Georgius Haufraglius; colecţia Academiei Române). 
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Pentru observaţii astronomice trebuiau îndeplinite nişte considerente practice. În primul 

rând, trebuie sā existe o platformā de observaţii stabilā şi staţionarā la înālţime pentru a putea 

examina tot cerul. În general, toate turnurile pātrate de cetate sunt cu acoperiş şi sunt clādite 

ca parte componentā a fortificaţiei. Turnurile circulare sunt de obicei construite în interiorul 

cetātii şi au ca scop depozitarea obiectelor de valoare, acte şi alte elemente care trebuiau sā 

poatā fi bine pāzite. De aceea, ele aveau şi camere de locuit în interior pentru o şedere 

îndelungatā a unor paznici. În fig 8,a şi 8,b apar astfel de turnuri circulare pe care le-am 

însemnat. De remarcat cā pe stampe turnurile circulare nu au acoperiş şi par a fi plate, având 

eventual o terasā cu o balustradā. Terasa era un loc perfect pentru amplasarea (staţioarā) a 

instrumentelor şi orientarea lor spre orice direcţie. Din stampā se vede cā aceste turnuri erau 

cam de douā ori mai înalte decât zidul interior lângā care erau plasate. Putem estima cā dacā 

zidul avea înāţima de aprox. 3 – 4 m atunci turnurile puteam sā aibā cam 10 m înālţime.  

Am comparat dimensiunile acestui turn circular cu principalele turnuri circulare 

existente în România şi care dateazā din aceeaşi periodā de timp. Am luat ca exemplu un turn 

bine cunoscut şi pe care noi l-am vizitat şi māsurat şi anume turnul cetāţii Bologa din jud. 

Cluj. Acest turn este destul de bine prezervat şi deci dimensiunile turnului din cetatea Oradea 

pot fi rezonabil de bine apreciate. Concluzia finalā a analizei stampelor, gravurilor de epocā 

cu cea a turnului cetāţii Bologa indicā urmātoarele. 

Înālţimea turnului este de aprox. 15 m, diametrul exterior este de aprox. 10 m, 

diametrul interior (locuibil) este de aprox. 6 m, zidurile turnului având grosimea de 1,5 – 2 m. 

Turnul era amenajat pe patru niveluri, despărţite între ele de planşee din bârne groase de 

lemn. Accesul în turn se făcea pe o scară mobilă din exterior. Se mai păstrează şi ȋn prezent 

accesul prin interiorul zidului gros, pe o scară îngustă de piatră, pe care ȋncape o singurā 

persoană (aprox. 0,8 m). La nivelul al treilea se ajunge în spaţiul destinat locuirii propriu-zise, 

dotat cu două ferestre în nişe de şedere, un şemineu şi horn în zid 

[http://www.taracalatei.ro/atractii/cetatea-bologa/]. 

 

 
Fig. 10. Vedere asupra cetāţii Bologa – Cluj (2016). 

Ca urmare a acestor observaţii, am localizat amplasarea cea mai probabilā a 

observatorului în Cetate (Fig. 11) ca fiind cea care îndeplineşte condiţiile unui bun loc de 

observaţie şi de locuit pentru cei care activau aici.   

http://www.taracalatei.ro/atractii/cetatea-bologa/


122     Istoria științelor 
 

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 16, nr. 3-4 (63-64), 2018 

 
Fig.11. Amplasarea cea mai probabilā a observatorului în Cetate. 

 

Preocupările pentru astronomie au continuat totuși în cetate, chiar dacă nu au avut 

aceeași amploare ca în vremea lui Ioan Vitez și a lui Regiomontanus.  

 
Fig. 12 (a, b, c). Compas astronomic, sferă cerească, cadran solar (aflate la Muzeul Țării Crișurilor). 

 

Dovadă stau instrumentele astronomice care se găsesc la Muzeul Țării Crișurilor ( 

datate sec. XVI), precum și faptul că la Școala Capitulară se studia astronomia și la începutul 

sec. XVI, când aici a studiat Nicolaus Olahus. 

Chiar dacă preocupările pentru astronomie au continuat doar sporadic, cele pentru 

cultură și înființarea de instituții de învățământ nu au încetat. Astfel, putem să îl amintim pe 

Nicolaus Olahus, născut la Sibiu (1494), care a urmat de timpuriu Şcoala Capitulară din 

Oradea. Aici a învăţat limba latină, elocinţa, poezia, muzica, astronomia şi religia. La vârsta 

de 17 ani a intrat ca paj la curtea regelui Ludovic al II-lea al Ungariei (1506-1526), devenind 

apoi consilier al regelui. După moartea acestuia o însoțește pe regina Maria de Habsburg prin 

Europa, unde îl cunoaște pe Erasmus de Rotterdam cu care leagă o frumoasă prietenie. În 

1553 este numit episcop de Strigonium (Esztergom) şi Primat al Ungariei. A avut un mare rol 

în reformarea şi ridicarea la un nivel superior a învăţământului din Ungaria. În 1554 a 

reorganizat şcoala pentru studii catolice de la Nagyszombat (azi Trnava, Slovacia). A avut 

grijă să înfiinţeze şi o tipografie, în care se tipăreau cărţile necesare studiului. În această 

şcoală, pe lângă studii bisericeşti, învăţăceii studiau şi opere laice, ale clasicilor latini. 

În 1561 înființează seminarul iezuit de la Nagyszombat, singurul din toată Ungaria, iar 

în 1662 este numit regent al Ungariei și locțiitor al împăratului Ferdinand I. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Oradea
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1506
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1526
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1553
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1554
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Fig. 13(a,b). Nicolaus Olahus. 

Revenind la importanța  meridianului 0 din cetatea Oradea ar fi bine să amintim puțin 

istoria necesității alegerii unui meridian 0. Originea ideii de meridian zero are o poveste 

lungā şi neaşteptat de interesantā. Discutând despre acest aspect se poate pune întrebarea: 

care este rolul meridianului zero în general şi a celui de la Oradea în evul mediu.  

Încā din jurul anului 220 i.e.n. Eratostene a incercat sā fixeze un meridian de referinţā 

(zero) la Alexandria. În jur de 160 i.e.n., Hipparc a ales ca meridian de referinţā insula Rodos. 

Peste cam 300 de ani Claudius Ptolomeu, geograf şi matematician alexandrin, a cartografiat 

şi determinat coordonatele a peste 8000 de localitāţi, iar cartea lui Geographia a fost 

retipāritā în 1477 la Bolognia. În epoca marilor descoperiri geografice, meridianul de 

referinţā a fost plasat la vest de Insulele Capului Verde, pe harta cartografului Ribeiro (1519). 

Pe o hartā din 1529 a navigatorului Girolamo Verrazano se pot vedea trecute douā meridiane 

de referinţā, unul la vest de Insulele Canare şi altul la vest de Madeira. Insulele Canare (de 

fapt El Hierro, cea mai vestică) au fost alese ca meridian de referinţā şi de cātre Gerard 

Mercator în 1531.  

Un fapt care a contribuit la alegerea meridianului de referinţā a fost ideea de a-l aşeza 

acolo unde nordul magnetic indicat de busolā coincide cu nordul geografic, indicat de Steaua 

Polarā. Ulterior, din observaţiile efectuate în cursul cālātoriilor lui Columb şi Magelan, s-a 

descoperit variaţia nordului magnetic de-a lungul meridianului și metoda a fost abandonată.  

Este evident cā meridianul zero şi cartografia în general erau legate de comerţ şi în 

special de navigaţie. Este perioada de avânt al marilor navigatori şi descoperitori de ţinuturi 

noi. Amintim de expediţiile lui Cristofor Columb (1492, 1493-1496, 1498-1500, 1502-1504), 

Vasco da Gama (1497, 1498 şi 1499), Magellan (1519-1522) ş.a.m.d. Cālātoriile pe distanţe 

foarte lungi însemnau gāsirea destinaţiei folosindu-se de māsurarea altitudinii Stelei Polare la 

anumite ore şi deplasarea spre Nord sau Sud pânā ce Polara ajungea la unghiul dorit. 

Existenţa unor hārţi precise era crucialā pentru orice călătorie.  

Pentru stabilirea poziției navelor, în sec. XIII-XV s-au îmbunătățit metodele de 

calculare a latitudinii și a longitudinii cu ajutorul astrolabului, cunoscut de bizantini și arabi și 

perfecționat de europeni, și s-au îmbunātāţit tabelele de declinație solară, precum și cele de 

eclipse solare și lunare (Tabulae eclipsium).  
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Dacă aflarea latitudinii unui loc pe glob este uşoarā utilizând steaua polară, 

determinarea longitudinii a rămas o problemā complicatā până în secolul XVIII. În tot acest 

timp s-au folosit, în principal, tabele de eclipse lunare, cele mai cunoscute fiind cele realizate 

de Georg Peuerbach. Rezolvarea a fost datā de cātre un ceasornicar englez, John Harrison 

(1773) care a construit un ceas extrem de precis, care permitea determinarea longitudinii în 

raport cu o longitudine de origine. Longitudinea māsuratā cu ceasul are la bazā mişcarea 

uniformă de rotaţie a Pāmântului.  

În jurul anului 1800, Pierre Simon Laplace a sugerat stabilirea unui meridian de 

referinţā unic, intrenaţional. Observatorul din Paris a fost un prim candidat la acest meridian 

de referinţā. La congresele internaţionale de geografie, începând din 1875 şi pânā în 1884 s-a 

dezbātut aceastā problemā. Din mai multe puncte de vedere s-a hotārât ca meridianul de 

referinţā, zero, sā treacā prin Observatorul Greenwich din Anglia [36]. Unul dintre motive era 

cā la acel moment observatorul din Greenwich avea cele mai precise aparate de māsurat 

momentul pasajului stelelor la meridian (Airy Transit Circle) [39]. O serie întreagā de hārţi 

pot fi consultate în legāturā cu alegerea unui meridian de referinţā [25, 26, 27, 28, 29, 30]. 

În acest „concert” de meridiane de referinţā se aflā şi Observatorul din Oradea care a 

jucat un rol important în navigație tocmai datorită acelor tabele de eclipse lunare legate de 

meridianul de la Oradea (Tabulae Varadiensis).  

Dupā cum am vāzut mai sus, o serie nefericitā de evenimente politice şi sociale au 

întrerupt activitatea observatorului din Oradea, dar el rāmâne unul din punctele de referinţā 

ale preocupārilor culturale și științifice europene iniţiate de renaştere.  

Comunitatea Europeanā (EC) scoate în evidenţā importanţa culturalā şi ştiinţificā a 

Europei ca generatoare şi unificatoare a vremurilor noastre. Nu putem așadar omite rolul pe 

care l-a avut Oradea în acestā dezvoltare culturalā europeanā.  

Din dorința de a continua vechea tradiție a cetății, astronomia, și pornind de la 

descoperirea unor însemnări despre această epocă, de la cele câteva instrumente astronomice 

aflate în dotarea Muzeului Țării Crișurilor și de la existența mecanismului care prezintă 

fazele Lunii din Biserica cu Lună, câțiva tineri entuziaști, sub conducerea a doi profesori, 

Marin Bica și Nicoleta Pazmany, precum și a inginerului Grațian Hofer, au pus bazele 

Astroclubului „Meridian 0 – Oradea”, avându-i ca mentori pe profesor doctor Mircea Rusu de 

la Universitatea București și pe profesor Lucia Erika Suhay, membru al Comitetului Național 

pentru astronomie.  

 
Fig.15, a) Biserica cu Lună (catedrala ortodoxă).    Fig.15, b) Mecanismul din turnul catedralei. 
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Fig. 16. Momentul înființării astroclubului. 

Putem afirma că pasiunea pentru astronomie nu a dispărut în cetatea Oradea nici 

acum. În prezent, ea este continuată cu succes de tinerii membri ai clubului care urmăresc și 

azi eclipsele de Soare sau Lună, tranzitul planetelor Venus sau Mercur, fac măsurători ale 

razei Pământului prin experimente de tip Eratostene sau urmăresc comete și galaxii. 

 
Fig. 16. Observarea eclipsei parțiale de Soare din martie 2015 la Liceul „Roman Ciorogariu” din Oradea. 

 
Fig. 17 a,b. Evenimente realizate în interiorul cetății la 10 ani de la înfințarea clubului. 

Și pentru că suntem în secolul XXI, ei construiesc și roboți cu care visează să ajungă pe 

Lună sau pe Marte. 
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Fig. 17. Descifrând tainele roboticii în Cetatea Oradea. 

Mai mult, unul dintre foștii elevi, membri ai astroclubului, chiar lansează sateliți reali, 

este vorba despre Cristian Lazăr care, după terminarea facultății de aerospațiale din București 

și un stagiu la Agenția Spațială Română, lucrează acum pentru Airbus în Germania. Tot în 

Germania se află și Anabele Pardi, doctor în astrofizică. De anul trecut, Vlad Gavra studiază 

tot în domeniul aerospațial, la Delft, în Olanda, iar anul acesta, Alexandra Văcaru a început 

studiul fizicii la Universitatea din Cluj-Napoca. 

Anul acesta, echipa de liceeni formată din Alexandra Văcaru, Natalia Bot, Miruna 

Oana, Sebastian Oana, Ilie Dindelegan și Victor Georgieș au participat la concursul European 

Astro Pi Challenge, Mission Space Lab, organizat de Agenția Spațială Europeană. Programul 

care trebuia să detecteze zonele fără poluare luminoasă, propice pentru construirea de 

observatoare astronomice, a fost rulat pe Stația Spațială, spre bucuria întregii echipe. 

 Ceea ce părea acum 12 ani o simplă aventură nostalgică, a devenit parte din viața 

cetății, readucând în memoria orădenilor, măcar parțial, gloria de odinioară a acesteia și 

continuând tradiția astronomică (astfel, asteroidul 4633 a fost numit, în 2014, Marin Bica, în 

memoria celui care a iubit atât de mult stelele încât s-a întors prea devreme printre ele). 

Nutrim speranța ca, dintre tinerii care au fost membri ai clubului și acum sunt pe alte 

meleaguri împlinindu-și visele, unii să se întoarcă pentru a continua tradiția acestei cetăți de a 

da personalități de marcă și a cultiva în rândul copiilor dragostea pentru științe. 
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