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ABSTRACT: In 2011 we celebrate 200 years since the birth of 
Le Verrier, famous for his theoretical prediction of Neptune. 
The history of this discovery is well known. But less known is 
the contribution of a Romanian to the scientific work of Par‑
is Observatory during the directorship of Le Verrier. It is about 
Constantin Capitaneanu, who had outstanding contributions 
both in Astrometry and Geodesy. He is the author of the first 
scientific work done by |a Romanian scientists: Determination 
of longitude difference between Iasi and Cernăuţi.
KEYWORDS: Le Verrier, Capitaneanu, geodesy, astrometry, celes‑
tial mechanics.

Cine a fost Le Verrier
Cu două secole în urmă se năştea una din cele mai interesante figuri le 
astronomiei franceze şi universale: Urbain Jean Joseph Le Verrier2. A 
rămas celebru prin predicţia unei planete, ultima din sistemul solar, dacă 
ţinem seama de decizia din 2006 a Uniunii Astronomice Internaţionale de 
a‑l declasa pe Pluton din această categorie.

Într‑adevăr, pe baza unor cunoştinţe remarcabile de mecanică cereas‑
că, în plină ascensiune în secolul XIX, Le Verrier constată ceva neobişnuit 
în mişcările planetei Uranus3 şi se gândeşte că aceste anomalii n‑ar putea 
fi provocate decât un alt corp de dimensiuni considerabile care îi perturbă 
traiectoria. El comunică descoperirea sa Academiei de Ştiinţe la 31 august 
1846. La nici o lună4 1846 Johann Galle îl observă la Observatorul de la 
Berlin, chiar în ziua în care primeşte o notă de la Le Verrier privind poziţia 

1 Doctor în astronomie; Institutul Astronomic al Academiei Române. 
2 S‑a născut la Saint Lô la 11 martie 1811 şi a murit la Paris la 23 septembrie 1877.
3 Uranus fusese descoperită de William Herschel la 13 martie 1871, deşi ea mai fusese 

observată şi de alţii (John Flamsteed o observă în 1690 de mai multe ori, doar că el o con‑
sideră stea). Este o planetă gazoasă, a şaptea din sistemul solar, a treia ca dimensiune şi 
a patra ca masă. 

4 23 septembrie 1846.
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astrului: este planeta care va căpăta numele de Neptun, deşi i‑a fost pro‑
pus şi numele descoperitorului ei care, aşa cum a spus François Arago, „a 
văzut astrul în vârful peniţei sale”5

Succesul a fost enorm: Royal Society îi acordă medalia Copley ca recu‑
noaştere a unuia din „cele mai mari triumfuri ale analizei moderne aplicate 
teoriei gravitaţiei”. Întâmplarea a făcut ca tocmai un englez – John Adams 
– să fi stabilit un an înaintea lui Le Verrier aceleaşi anomalii, doar că el nu 
le‑a publicat. Nu este prima oară când o descoperire are mai mulţi autori; 
poate că vine şi un moment în care acumularea cunoştinţelor trebuie să 
ducă, mai devreme sau mai târziu, la confirmarea unei realităţi.

Succesul de care se bucura de acum Le Verrier nu a fost fără urmări: 
imediat Facultatea de Ştiinţe din Paris creează, special pentru el, o catedră 
de mecanică cerească, iar în 1854 este numit director al Observatorului din 
Paris, ca succesor al lui Arago6.

Un tiran la Observator
Dar nu întotdeauna capacitatea sau cultura unei persoane fac casă bună cu 
caracterul. Nu ne surprinde deci să găsim într‑o revistă franceză un titlu ca 
„Urbain Le Verrier – un tiran la Observator”7. 

De o autoritate excesivă, mergând până la abuzuri sau acte de 
nedreptate, sub direcţia lui zeci de astronomi părăsesc Observatorul, 
a cărui conducere o preluase de la cel care îl sprijinise din toată inima, 
François Arago. Este adevărat că ambiţia sa fără margini a fost susţi‑
nută şi de guvernul lui Louis‑Philippe (era deputat şi apoi şi senator!) 
Însuşi regele îl sprijină ţinând cont şi de imensa popularitate de care se 
bucura de acum Le Verrier. Nu‑i cere decât un plan pentru cercetarea 
astronomică, adică acolo unde Le Verrier este în formă: teoria era prin‑
cipala sa armă. 

Aici politica intră în joc (am mai auzit de aşa ceva oare?): Arago era 
un opozant declarat al guvernului, Le Verrier dimpotrivă. În fine, poves‑
tea este lungă şi dureroasă pentru memoria celor două personalităţi, aşa 
că ne vom opri şi noi la moartea lui Arago în 1853 care‑i pune astfel pe tavă 
postul liber ambiţiilor savantului. La aflarea morţii lui François Arago, 

5 „M. Le Verrier vit le nouvel astre au bout de sa plume”.
6 François Arago (1786 – 1853), matematician, fizician, astronom şi om politic, cunoscut 

mai ales pentru contribuţiile sale în optică.
7 James Lequeux, Urbain Le Verrier, Un tyran à l’Observatoire, Ciel & Espace, aprilie 2008.
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Alexandre Humboldt8 îi scria fratelui celui dispărut: „Ceea ce mă deranjează 
şi de ceea ce mă tem este să‑i văd în acele locuri în care trăim pe Dl. şi Dna Nep‑
tun tulburându‑ne pacea interioară”. Din păcate a avut dreptate. Abia numit 
director, separă Observatorul de Biroul de Longitudini şi reorganizează 
Observatorul într‑o manieră nu tocmai fericită. Profitând şi de o anumi‑
tă scădere a activităţii în ultimii ani datorită bolii lui Arago, „dl. Neptun” 
se pune pe treabă. Deşi propunerile păreau a avea succes (de pildă, folo‑
sirea telegrafului electric pentru măsurarea longitudinilor şi distribuirea 
orei sau crearea serviciului meteorologic), spiritul său practic dă greş, ca să 
nu mai spunem de caracter. Urmarea? O listă impresionantă de astronomi 
destituiţi, demisionaţi sau chiar care se sinucid: în total 64 de persoane.

Observatorul nu arată însă mai bine la începutul anului 1870 ca la 
moartea lui Arago. În urma demisiei a 14 astronomi, este destituit dar 
repus destul de curând în funcţie (1873), unde rămâne până la moartea 
sa în 1877.

Un român sub conducerea lui Le Verrier
Aceasta este perioada când la Paris vine să lucreze un român, Constantin 
Căpităneanu.

Foto nr. 1 – Căpitanul astronom Constantin Căpităneanu

8 Alexandre Humboldt (1769 – 1859), naturalist şi explorator gerrman.
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Foto nr. 2a – Scrisoare semnată de Le Verrier
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Foto nr. 2b – Scrisoare semnată de Le Verrier
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Născut în 1844 la Curtea de Argeş, termina două decenii mai târziu 
Şcoala Militară din Bucureşti cu gradul de sublocotenent. Este interesant 
de remarcat că nici arta militară, pe care şi‑a însuşit‑o cu cea mai mare 
dăruire, şi nici astronomia, căreia îşi va dedica toată cariera, nu au fost visul 
său de adolescent. Anii tinereţii îl găsesc pe băncile Seminarului, unde se 
pregătea pentru ca să devină preot. Ce l‑a determinat să‑şi schimbe aceas‑
tă misiune spirituală cu una pământească este greu de aflat astăzi. Să fi 
fost oare doar nemărginirile cereşti care ne‑au făcut să ne întrebăm din‑
totdeauna ce este dincolo de ceea ce vedem, de unde venim şi ce putere 
guvernează oare infinitul?

Foto nr. 3 – În facsimil, semnătura lui Căpităneanu intr‑un carneţel aflat la 
Observatorul Astronomic din Paris

Oricum, la Căpităneanu întrebările s‑au transformat în cercetare, iar 
cercetarea a devenit pasiune. Şi pentru ca pasiunea să‑i fie împlinită, obţi‑
ne de la Ministerul de Război o bursă pentru a studia astronomia într‑una 
din cele mai celebre cetăţi ale acesteia, Observatorul din Paris. Se pare 
că acceptul a fost făcut în urma unor riguroase analize, ţinând cont de 
deosebita circumspecţie adresată de către Le Verrier ministrului român al 
Instrucţiunii Publice în anul 18679: 

Şi astăzi se păstrează în Biblioteca Observatorului din Paris şase din 
cele şapte caiete de observaţii ale lui Căpităneanu din perioada iulie 1869 

9 Ultima cifră de pe documentul păstrat la Arhivele Naţionale este acoperită de ştampilă.
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– august 187010. Noapte de noapte senină nota totul cu creionul, rareori 
cu cerneală neagră: valorile citite la Cercul meridian al lui Gambey sau la 
Marele Meridian, primele calcule făcute în timpul celor peste 60 de nopţi 
de observaţie la Paris, câteva remarci asupra cerului, unele formule nece‑
sare prelucrărilor, note în franceză sau în română. Câteva cuvinte m‑au 
surprins chiar: „Dominus nostrum qui est en coeulum». Ciudată îmbinare de 
cuvinte. Să fie oare cuvintele care au unit în el iubirea pentru Dumnezeu 
cu cea pentru cer? Oricum, el va rămâne până la sfârşitul puţinilor ani pe 
care‑i va trăi un împătimit al bolţii înstelate.

Lucrând sub conducerea severă şi nedreaptă a celebrului Le Verrier, 
într‑o perioadă când atât luptele interne din Observator cât şi războiul ce 
se pregătea l‑ar fi determinat să părăsească Franţa, Căpităneanu reuşeş‑
te să‑şi înscrie totuşi numele în Analele Observatorului din Paris, alături 
de Maurice Loewy, cel ce va fi şi director al aceluiaşi Observator între anii 
1897 şi 1907 şi, uneori, de Felix Tisserand, director între anii 1892 şi 1896.

Acest lucru este consemnat, de altfel, şi în scrisoarea pe care Loewy o va 
trimite mai târziu lui Şt. C. Hepites: „Analele Observatorului din Paris pe 1869 şi 
1870 cuprind numeroase pagini semnate Căpităneanu care fac cea mai mare onoa‑
re astronomului român» şi, putem completa astăzi, şi astronomiei româneşti.

Declanşarea războiului din 187011 nu‑l îndepărtează pe Căpitănea‑
nu de la datorie. Aşa cum consemnează în continuare Loewy, el „intră în 
observaţiile militare, observaţii care aduseră apărării cele mai serioase servicii 
şi ale căror lucrări ocupă o pagină onorabilă în istoria acestei împrejurări, cele‑
bră prin tristeţea sa».

Abia la începutul anului 1873, cu o experienţă de viaţă şi de profe‑
sie câştigată printre colegii francezi, Căpităneanu părăseşte Parisul pentru 
Napoli. Aici va lucra patru luni la Institutul topografic militar (oficiu tehnic 
al Statului Major). Recomandat de generalul Ezzio De Vecchi (1824 – 1897) 
directorului acestui institut, locotenentul general Ettore Giuseppe Viganò, 
îşi atrage admiraţia tuturor, atât pentru activitatea sa cât şi pentru farme‑
cul său personal. El a făcut multe observaţii astronomice bine apreciate la 
Observatorul de la Pizzofalcone (Napoli).

10 Şapte carnete cu un total de 544 pagini: primul: 13 iulie – 9 octombrie 1869 (92 pagini), 
al doilea: 11 octombrie – 21 decembrie 1869 (112 pagini), al treilea lipseşte, al patrulea: 13 
aprilie – 10 mai 1870 (100 pagini), al cincilea: 17 mai – 7 iunie 1870 (94 pagini), al şaselea: 
8 iunie – 25 iulie 1870 (92 pagini) şi ultimul: 29 iulie – 24 august 1870 (54 pagini)

11 Războiul franco‑prusac, 19 iulie 1870 – 10 mai 1871.



192 | Magdalena STAVINSCHI

Revenit în vara anului 1873 în ţară, cu gradul de căpitan de Stat Major, 
Căpităneanu s‑a pus în slujba uneia din cele mai importante lucrări pentru 
ţară – Harta – lucrare începută de Depozitul de Război, transformat ulte‑
rior în Institut Geografic al Armatei. Şi aici contribuţia lui Căpităneanu 
atrage după sine numai cuvinte de laudă. Iată ce scrie generalul Constan‑
tin Barozzi12: «Acolo unde Căpităneanu va pune ochiul la lunetă, cel mai bun 
observator nu ar vedea mai bine». În «Memoriu relativ la lucrările de Astro‑
nomie, Geodezie şi Topografie executate în Moldova de Depozitul de Rezbel», 
acelaşi autor apreciază în mod deosebit felul în care s‑a executat cea din‑
tâi determinare de longitudine din ţara noastră.

Harta Munteniei a fost realizată pentru prima oară între anii 1855 
şi 1857 de către ofiţerii austrieci. Experienţa acestora este apoi transmi‑
să tinerilor specialişti ce se formau, printre care se afla şi C. Căpităneanu. 
Cunoştinţele căpătate în timpul unei burse de studii la Viena le va folosi 
apoi la marea triangulaţie a ţării şi la hărţile Moldovei şi Dobrogei.

În 1875 Căpităneanu măsoară diferenţa de longitudine dintre Iaşi 
și Cernăuţi cu ajutorul instrumentelor austriece puse la dispoziţie de 
Oppolzer13. În urma acestor operaţiuni este realizată o linie telegrafi‑
că internaţională între observatoarele provizorii de la Iaşi şi Cernăuţi şi, 
prin intermediul acesteia, legătura cu meridianul Observatorului din Paris. 
Aceste operaţiuni constituie subiectul celei dintâi lucrări de astronomie 
de înaltă precizie din România: „Determinarea diferenţei de longitudine 
între Iaşi şi Cernăuţi”, publicata în limbile română şi franceză în anul 1881 
la Bucureşti de către Căpităneanu (maior în Corpul de Stat Major, mem‑
bru delegat al României la Comisia Internaţională a Metrului) şi Kühnert 
(observator al k.k. Gradmessung)14.

Anul 1876 permite reluarea observaţiilor astronomice pentru deter‑
minarea latitudinii observatorului din Iaşi, de data aceasta cu instrumente 

12 Constantin Barozzi (1833 – 1921), politician şi general român, şef al Marelui Stat Major al 
Armatei (18 august – 20 octombrie 1877, 1 octombrie 1895 – 1 octombrie 1898), ministru 
al Apărării Naţionale (23 martie – 11 noiembrie 1888) 

13 Theodor von Oppolzer (1841 – 1886), astronom şi matematician austriac. În 1866 a fost 
ales preşedintele Asociaţiei Internaţionale de Geodezie. A observat la Iaşi la 9 decembrie 
1874 tranzitul lui Venus. De la fiul său, Egon von Oppolzer, se păstrează la Observator o 
scrisoare originală.

14 Căpităneanu, C., Kühnert, Determinarea diferenţei de longitudine între Iaşi şi Cernăuţi, 
executată de C. Căpităneanu şi Kühnert. Bucureşti: Stabilismentul pentru artele grafice 
Socec şi Teclu, 1881. 56 p. cu tabele (Depozitul General de Resbel). Text şi în lb. franceză.



193Le Verrier şi românii |

proprii. Acestea vor cunoaşte însă lungi peregrinări dintr‑un loc în altul, 
negăsindu‑se încă banii necesari pentru construirea unei săli meridiene 
stabile (prima va fi construită abia în 1893 pe dealul Filaret din Bucureşti). 

În vara anului 1887, între 3 iulie şi 28 august, în timpul traversării 
României de trupele ruseşti ce se îndreptau spre Bulgaria, maiorul Căpi‑
tăneanu împreună cu căpitanul Samotschnikow determină alte diferenţe 
de longitudine, Galaţi – Bucureşti, Galaţi – Iaşi, Chişinău – Iaşi, precum 
şi latitudinile oraşelor Bucureşti, Galaţi şi Iaşi. Aceste măsurători au fost 
publicate de generalul‑maior Lebedev în „Travaux astronomiques effec‑
tués en Roumanie en 1877” în al 48‑lea volum din „Mémoires de la Section 
topographique de l’Etat Major”, care a apărut în anul 1892.

Între timp, Căpităneanu mai stabileşte şi diferenţa de longitudine 
dintre Bucureşti şi Braşov prin două măsurători efectuate în septembrie 
1883.

Am mai adăuga faptul că cea mai importantă lucrare pe care şi‑a 
înscris numele, prima „Hartă a Regatului României sau Harta celor trei 
Constantini“ (Constantin Barozzi – iniţiatorul, Constantin Căpităneanu 
– astronomul şi geodezul, Constantin Brătianu – cartograful) a contribu‑
it cel mai mult la înaltele aprecieri ce au fost aduse Institutului geofizic al 
armatei române (vechiul Depozit de Război) în timpul Expoziţiei univer‑
sale de la Paris din 1901.

Căpităneanu a participat şi la importante lucrări de dincolo de hota‑
rele noastre. Cu excepţia stagiilor efectuate în Franţa şi Italia, ca şi a 
activităţii din ţară, el participă la întrunirile Comisiei Geodezice Interna‑
ţionale, la studiul cadastrului în Franţa, Italia, Austria, Elveţia şi Bavaria, 
prezentat în lucrarea „Instituţii cadastrale în Europa şi asupra necesităţii cre‑
ării unei asemenea instituţii în România», publicată în Buletinul Societăţii 
Geografice Române, anul VI. Contribuţii importante în acest domeniu a 
adus şi prin publicarea lucrării „Memoriu asupra principiilor şi şirului de ope‑
raţiuni urmate în construcţia unui Cadastru naţional. Principii şi operaţiuni ce 
formează bazele Legilor și Regulamentelor privitoare la construcţia şi conser‑
varea Cadastrului».

Ultima lucrare la care a mai participat a fost controversata carte a 
principelui Grigore Sturdza «Les lois fondamentales de l’Univers», publica‑
tă la Paris în 1981.

O lungă boală îi întrerupe definitiv opera, în aprilie 1893, apropiindu‑l 
poate, mai mult de stelele cărora le‑a dedicat scurta sa viaţă.




