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ABSTRACT: Nicholas Donici belonged to an illustrious family of
Moldavian boyars. He devoted his entire life to astronomy, cofounded the International Astronomical Union and was one of
the most avid observers of the Sun and of its eclipses.
He was born on the1st/13th September 1874 at Petricani near
Chisinau. We have, however, no evidence of the date and place
of his death: very likely it happened around 1956, somewhere in
southern France. His life took him from St. Petersburg to Odessa,
from there to his private observatory on the right bank of the
Dniestr, then to Bucharest; he eventually left Romania in 1944
and worked for a while at the Observatory of Paris.
I had the rare chance to get to know the last person
who hosted him in Romania, another distinguished
representative of the family, Mrs. Zoe Donici, who provided unvaluable information about her famous relative.
We intend to look back at his unusual life story, entirely devoted
to science, which represents a great contribution to the Romanian
and universal culture, as witnessed by his work which is preserved in the most important libraries of the world.
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Nu demult, mass-media din Republica Moldova anunţa cu stupoare că
bustul lui Nicolae Donici a dispărut de pe soclul său.
Nu-mi venea să cred. Să fi avut acest om un destin cu totul aparte?
După ce a dus România pe cele mai înalte trepte ale ştiinţei universale,
au urmat decenii în care numele lui a fost interzis: făcuse parte dintr-o
prea ilustră familie de boieri moldoveni şi-şi petrecuse ultimii ani ai vieţii
dincolo de Cortina de Fier.
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Diviziei de Istoria Științei a CRIFST al Academiei Române.
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Noi, astronomii români nu ştiam nici măcar cum arată. I-am pierdut
urmele prin anii ’50, iar după ce personalitatea sa a fost recunoscută din
nou, atât de comunitatea academică românească cât şi de cei care încearcă
să recupereze cu migală trecutul, apar tot felul de informaţii care mai de
care mai ciudate pentru a-l „reabilita”. Tristă soartă !
În 1994, cu prilejul celebrării a 120 de ani de la naşterea marelui astronom, Institutul Astronomic al Academiei Române, împreună cu Academia
Republicii Moldova, a realizat un simpozion remarcabil la Chişinău, urmat
de festivitatea de dezvelire a bustului lui Nicolae Donici chiar în faţa locului unde se afla odinioară unul din cele mai importante Observatoare
astronomice, cel de la Dubăsarii Vechi, fondat de Donici în 1908. Dar iată
că acesta a fost pur şi simplu vandalizat. Parcă un destin aparte vrea să-i
distrugă orice urmă.
Să încercăm să-i creionăm portretul din datele extrem de puţine care
ne-au rămas şi, mai ales, care pot fi verificate, în speranţa că alţi cercetători
le vor elucida într-o zi.
Aşa cum spuneam, nici măcar imaginea lui nu ne era cunoscută înainte de ’89. Îmi amintesc că cerusem la Academie fotografia sa pe care
doream să o expunem, desigur într-un colţ cât mai discret pentru că nu era
deloc „recomandabil” să fie văzuţi înaintaşii noştri. Când am avut prima
vizită a colegilor de la Chişinău, după 1990, acad. Haralambie Corbu, născut chiar la Dubăsarii Vechi2, s-a uitat contrariat la tablou: „Nu, nu este
acesta”. L-am căutat apoi prin tot felul de documente. Întâmplarea a făcut
să-i găsesc numele pe o fotografie la un congres din străinătate şi să-i dau
dreptate domnului academician.
Cam în aceeaşi perioadă, cu prilejul sărbătoririi a 75 de ani de la
înfiinţarea Uniunii Astronomice Internaţionale – UAI, prima uniune a
oamenilor de ştiinţă constituită după Primul Război Mondial, Adrian
Blaauw, fost preşedinte al UAI (1976–1979), publică o carte dedicată acestui eveniment3: Surpriză: pe cotorul cărţii, adică chiar în mijlocul grupului
fotografiat la fondarea UAI, se afla Nicolae Donici. La cererea mea, A.
Blaauw, mi-a trimis alte fotografii păstrate în arhivele UAI în care putea
fi văzut Donici.
2
3

În unele lucrări, Nicolae Donici îi spune „Dubosari”, poate şi ca să semene cu ortografierea în engleză „Old Dubossary”
Blaauw, A., 1994, Hisotry of the IAU: The Birth and First Half-Century of the International
Astronomical Union (Dordrecht: Kluwer)
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Ultima sa adresă cunoscută în Analele Uniunii Astronomice
Internaţionale este 15, Route de Bièvre la Fontenay aux Roses, adică în
imediata apropiere a Observatorului din Meudon unde a lucrat în ultimii
ani ai carierei sale.
Cu 10 ani în urmă am pornit în căutarea casei. Intru în localitate dar
nici urmă de strada menţionată. Văzând nume care cu certitudine nu erau
pe vremea lui Donici, m-am adresat Primăriei. În câteva zile am avut răspunsul: strada se numeşte acum Avenue du Général Leclerc dar nu l-au
găsit pe Donici la adresa pe care le-am dat-o!
Mă duc totuşi la adresa respectivă. Nimeni! Traversez strada, mă prezint cât pot de repede (un nume românesc în suburbiile Franţei n-ar fi
inspirat cine ştie ce încredere) şi spun ce caut. Doamna care mi-a deschis
poarta îmi spune că cei de vizavi lipsesc pentru o perioadă dar poate că fostul patron al cafenelei din colţul străzii mă poate ajuta. Ajung la cafenea.
Un domn încovoiat de vreme se uită la fotografia pe care o purtam cu mine
şi pare să-şi amintească de cel din poză, dar continuă: „Cu siguranţă nu-l
veţi găsi în arhive pentru că proprietăreasa nu-şi declara chiriaşii ca să nu
plătească impozit. Aşadar, o urmă pierdută.
Se scrie peste tot că Donici şi-ar fi sfârşit zilele fie într-un azil de prin
sudul Franţei, fie undeva prin America de sud, unde ar fi plecat la fiica
sa vitregă (Olga Alexandrovna?) şi la soţul acesteia (Remnic?), plecat în
Germania în 1938 (?). Încă o informaţie neconfirmată spune că ar fi locuit
în Bucureşti, pe strada Pârgarilor la numărul 46.
Doar că fiul lui André Danjon, directorul Observatorului care-l angajase pe Donici după părăsirea României, adică la o vârstă de peste 70 de
ani, îmi spune: „Nu cred să fi murit în Franţa. Tata îl stima prea mult ca să
nu ne fi spus că Donici a murit. Ce-mi mai amintesc este colierul de perle
al Doamnei Donici, extrem de preţios.”
L-am rugat pe marele astronom Jean Kovalevski să-i caute urmele prin
arhivele bisericilor ortodoxe din Sudul Franţei. Este normal ca, dacă a murit
acolo, să fi fost înmormântat în rit ortodox. După o vreme, Jean îmi spune:
„Îmi pare rău, dar n-am găsit nimic; este adevărat că nici nu-ţi pot descrie
starea în care se află arhivele acestor biserici.” Aşadar, încă o urmă pierdută.
Am încercat în Brazilia. M-am adresat Ambasadei Braziliei în
România, dar şi colegilor astronomi. Nici urmă de Donici!
Printre puţinii care l-au cunoscut pe Donici s-a aflat şi Audouin Dollfus
(1924–2010). Iată ce scria el la 26 iunie 2006: „L-am întâlnit de mai multe
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ori pe Donitsch la Meudon în anii 1946–1950 şi o dată la Observatorul
din Paris după 1952. Cercetările sale erau asupra luminii zodiacale în
colaborare cu Observatorul din Meudon. I se împrumutase unul din cele
două mici siderostate Silbermann pe care le avea Observatorul (şi unul
şi celălalt aflate acum în colecţiile de patrimoniu de la Meudon), celălalt
fiind folosit la trimiterea luminii solare în laboratorul Lyot prin fereastra deschisă, atunci când era necesar. Donitsch îl folosea pentru a lumina
camera fotografică orizontală foarte deschisă. Montajul a fost transportat
la Tamanrasset, unde Donitsch a stat lungi perioade4 şi a raportat un mare
număr de clişee de lungă expunere, prezentând foarte bine lumina zodiacală şi permiţând fotometrarea ei pentru a studia variaţiile ei de aspect
şi de strălucire. Îmi amintesc să fi avut în mâinile mele clişeele (foarte
bune). Donitsch trata aceste clişee într-o baie cu tanin pentru a le proteja
de climatul saharian. Urmarea a fost că pe unele gelatina a crăpat şi s-a
desprins de geam. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu aceste clişee, ele nefiind
prinse în operaţia de arhivare a patrimoniului de la Meudon de care mă
ocup. Donitsch a publicat probabil rezultatele (la Academia de Știinţe? în
România?) pe care nu le cunosc.
Se pare că Donitsch şi-a încheiat viaţa în Franţa (cred), în vârstă şi în
condiţii foarte precare.”
În fine, am cunoscut-o pe de curând pe doamna Zoe Donici, născută
Spânu, care a intrat în familia Donici în urma căsătoriei cu Mario Donici5,
care şi-a sfârşit zilele tânăr, ca mulţi alții, după o lungă şi nedreaptă detenţie. Deşi trecută de 90 de ani, îşi păstrează nu numai eleganţa şi modestia,
dar şi o memorie prodigioasă.
Îşi aminteşte de Nicolae Nicolaevici, cum i se adresau cu respect în
familie, ca de o persoană de statură mijlocie, destul de retras, chiar visător,
dar practic. Aşa cum spune Doamna, „făcea parte dintr-o familie de oameni
cinstiţi şi modeşti. El părea a fi prototipul lor.” De câte ori o întâlnea era
printre cei care-i ridica moralul. Le povestea multe din numeroasele
lui călătorii. Nu-şi aminteşte vocea, deşi bătrânii de la Dubăsarii Vechi
4
5

A observat la Tamanrasset în următoarele perioade: 23.03.1946 – 9.04.1947 (383 zile),
23.09.1947 – 8.04.1948 (138 zile), 29.01.1949 – 22.05.1949 (114 zile), aşa cum reiese din
Transactions IAU, 1955
Numele de Mario Sergiu i-a fost dat de către Monseniorul Ghica, cel care l-a creştinat.
Tatăl lui era magistratul Darie, unul din cei 10 copii ai fabulistului Alecu Donici şi ai
soţiei sale, n. Krupenski.
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spuneau că avea o voce baritonală remarcabilă pe care i-o auzeau doar de
Sfântul Nicolae, adică de ziua lui, când cânta la Biserica.
Era căsătorit cu o doamnă, rusoaică din Odesa, cam de aceeaşi vârstă
cu el (dânsa i-a păstrat şi acum fotografia în albumul familiei), o femeie
frumoasă, impunătoare. Ea venise din căsătoria precedentă cu o fiică. Se
pare că relaţiile dintre Donici şi această tânără se cam deterioraseră în
ultimii ani, ceea ce ar face puţin probabilă informaţia plecării lui Donici la
fiică în 1944 şi mai ales retragerea lui la bătrâneţe la ea. Totul e posibil, dar
nu avem (până acum) nici un document care să confirme aceste versiuni.
Îşi mai amintea că, de câte ori venea la Bucureşti, trăgea la hotelul
Capşa. Doar că „Bombardamentele din 4 aprilie 1944 au distrus faţada dinspre Calea Victoriei a Casei Capşa, pagubă la care s-a adăugat şi cea provocată
prin căderea bombei chiar pe porţiunea de trotuar care acoperea pivniţa cu
băuturi alcoolice, ceea ce a făcut să nu mai rămână nimic din mult lăudata
rezervă în domeniu a întreprinderii bucureştene. Un al doilea bombardament
american, mai puţin cumplit decât cel din 4 aprilie 1944, a lovit şi „Casa Gr.
Capşa” la 15 aprilie 1944, provocându-i stricăciuni, destul de serioase, mai
ales la acoperiş şi etajul al doilea, pe latura de pe strada Edgar Quinet”6.
Aşadar, suficiente motive pentru ca Donici să părăsească hotelul şi
să se retragă pentru scurtă vreme la familia doamnei Zoe Donici în Strada
Cometei 5 (actualmente str. Căderea Bastiliei), atât cât să-şi pregătească
actele de plecare. Doar că autoarea cărţii nu-l menţionează în lista, e adevărat selectivă, a oaspeţilor Hotelului7, iar doamna Zoe Donici îşi aminteşte
că Donici ar fi părăsit hotelul la naţionalizarea acestuia, când s-a închis
hotelul în 1948! Or, Donici era deja în 1946 la Tamanrasset, în misiune
franceză a CNRS8 de observare a luminii zodiacale. Soţia părăsise deja
România înaintea lui9.
După ce a părăsit ţara, nu a mai existat nici o corespondenţă între
ei. La plecare i-a spus: „O să vă dau un semn că am ajuns din om în om”.
Cortina de fier era opacă la vieţile oamenilor.
6
7
8
9

Maria Magdalena Ioniţă, Casa şi familia Capşa în România modernă, Editura Publimpres, București, 2000
Maria Magdalena Ioniţă, Epoca de înflorire a Casei Capşa, Fundaţia Culturală „D’ale
Bucureştilor”, Bucureşti, 1997
CNRS – Centre national de la recherche scientifique, cel mai mare organism public francez
de cercetare ştiinţifică, fondat în 1939
Un detaliu al amintirilor: Donici a plecat cu o valijoară în care avea şi două piei de astrahan, amintiri de familie. Nu i s-a dat voie să treacă graniţa cu ele!
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Viaţa lui urmăreşte parcă istoria meleagurilor pe care s-a născut: Basarabia. Absolvent al Universităţii din Odessa, îşi continuă
studiile şi activitatea ştiinţifică la Academia Imperială din St. Petersburg.
Evenimentele din acolo, în februarie 1917, îl determină să se reîntoarcă la
Odessa. Venirea bolşevicilor aici în 1920 îl fac să se stabilească la Dubosarii
Vechi, pe malul drept al Nistrului, acolo unde îşi construise încă din
1908 un observator astronomic particular pe moşia mătuşii sale Elena
Lysakowska (sora mamei lui). Rămâne în Basarabia până în 1940, când se
mută la Bucureşti. Pleacă şi de aici după august 1944 pentru a-şi termina
cariera ca astronom la renumitul Observator de la Paris.
A fost membru al Societăţii Astronomice a Franţei (din 1897), al
Academiei Imperiale din St. Petersburg (1901–1906), al Institutului de ştiinţe
din Coimbra-Portugalia (din 1912), al Astronomische Gesellschaft (dinainte
de Primul Război Mondial).
A fost membru fondator al Uniunii Astronomice Internaţionale (1919).
În 1922 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.
A observat eclipsele totale de Soare din Spania (1900), Indonezia
(1901), Cambodgia (1904), Spania (1905), Portugalia (1912), Rusia (1914),
S.U.A. (1932) şi Turcia (1936), fiind un adevărat recordman al observării
acestui fenomen, chiar şi pentru zilele noastre.
Ce a rămas totuşi cert după el este, evident, opera. Lucrările sunt
citate în literatura universală, iar ideile sale au constituit de multe ori un
îndreptar pentru comunitatea astronomică internaţională.
Am inserat mai jos lista lucrărilor pe care le-am identificat. Multe din
ele, scanate integral, vor figura în DVD-ul Istoriei astronomiei româneşti.
– (1898) Ueber das Spectrum des Meteoriten von Grosslebenthal,
Astron. Nachrichten. B. 147, N.3505–3528, 98–102
– (1898) Ueber die Vergroesserung des Radius des Erdshattens bei
Mondinsternissen, Astron. Nachrichten. B. 147, N. 3601, 3–10
– (1899) Le spectre d’un aérolithe. Bull. de la Societé Astron. de
France, Année 13, 283–289
– (1900) Observations de l’éclipse totale de Soleil du 28 mai 1900 à
Elche près d’Alicante (Espagne), Bull. de l’Acad. Imp. des Sc. de St.
Petersburg, XIII, no. 5, 473–488
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– (1901) Sur l’agrandissement du rayon de l’ombre terrestre pendant
les éclipses de lune. Bull. de la Societé Astron. de France, Année
15, 129–130
– (1901) Наблюдение полного солнечного затмения 28 мая 1900
г. в Эльче (Испания, близ Аликанты), Известия Русского
Астономического Общества (РАО), вып. 8, № 7–9, 127–131
[Observation of the Total Solar eclipse 28 may 1900 in Elche (Spain,
near Alicante), Izv. Russ. Astron. Obshch.(RAO), iss.8, no. 7–9]
– (1902) Observations de l’éclipse totale de Soleil du 17–18 mai 1901 à
Padang (Sumatra). Bull. De l’Acad. Imp. des Sc. De St. Petersburg,
XYII, no. 1, 13–30
– (1903) Essai d’étude de la chromosphère en dehors des éclipses du
Soleil avec un spectrographe à fente circulaire, Bull. De l’Acad.
Imp. de Sc. de St. Pètersbourg, 5-mme série. XIX, no. 3, octobre
– (1903) Sur l’état des enveloppes du Soleil à l’époque du dernier
minimum de son activité. Bull. de l’Acad. Imp. des Sc. de St.Pétersbourg, XYIII, no. 3, 171–186
– (1904) Sur l’état des enveloppes du Soleil à l’époque du dernier minimum de son activité. Bull. astronomique de Paris, XXI, 5–28
– (1905) Essai d’étude de la chromosphère en dehors des éclipses du
Soleil avec un spectrographe à fente circulaire à Evian-les-Bains
(Haute Savoie) et à l’Observatoire Janssen du sommet du Mont
Blanc. Bull. de l’Acad. imp. des Sc. de St. Pétersbourg, XIX, 4–5.
– (1905) Observations de l’éclipse annulaire de Soleil du 16–17 mars
1904 à Pnom-Penh (Cambodge). Bull. de l’Académie Impériale des
Sciences des St. Petérsbourg, XXIII, 1 and 2
– (1905) Remarques sur l’étude des couches chromosphériques H et
K à l’observateur Yerkes, Astronomishe Nachrichten. 169, 186–187
– (1905) Observations de l’éclipse totale de Soleil du 29–30 août
1905. Bull. de l’Acad. imp de Sc. De St. Petersbourg, XXIII, 4 and 5
(Rapport préliminaire)
– SAF 1906, TSE 1905, p. 345
– SAF 1906, TSE 1904, p. 367–369
– (1906) Observations de l’éclipse annulaire du Soleil du 16–17 mars
1904 à Pnom-Penh (Cambodge). Bull. Astron. de Paris, XXIII,
385–391
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– (1907) Observations de l’éclipse totale de Soleil du 29–30 août 1905.
Bull. de l’Acad. imp de Sc. De St. Petersbourg, XXIII, (Raport
complete)
– (?) Remarques sur l’etude des couches chromospheriques H et K
à l’Observatoire Yerkes. Astron. Nachrichten, N. 4044–4056 (Cit.
after: Bull. Astron. Paris, XXIY, p. 149 (1907))
– (1908) Observations de l’éclipse totale de Soleil du 29–30 août 1905,
Bull. Astron. Paris, XXYII (?), 391–393;
– (1908) Observations de l’éclipse totale de Soleil du 29–30 août 1905.
Bull. Astron., Paris, XXY, 377–404
– (1908) Observations du passage de Mercure sur le disque du Soleil le
14 novembre 1907. Bull. de l’Acad. imp des Sc. De St. Petersbourg.;
(Rapport préliminaire en russe)
– (1912) Observations du passage de Mercure sur le disque du Soleil le
14 novembre 1907. Bull. de l’Acad. imp des Sc. De St. Petersbourg.
(Rapport complete)
– (1913) О наблюдении предстоящего затмения. Фотографирование
фотосферы и хромосферы в Старых Дубоссарах . Протокол
Заседания Международной Комиссии по исследованию Солнца
19 апреля 1913. СПб, 10 с.[On the photographing of the forthcoming eclipse. The photographing of the photosphere and
cromosphere in the Old Dubossari. The protocol of the Session of
the International Comission on Solar Research on 19 april 1913.
St.-Petersbourg, 10 p. ]
– (1915) Observations de l’éclipse totale de Soleil du 8/21 août 1914.
Rapport préliminaire de la Mission Astronomique et météorologique de l’Académie Impériale des Sciences. Bull. de l’Acad. Imp de
Sc. De St. Petersbourg, 4-e série, 9, no. 10, p. 1017–1020
– (1916) Observations du spectre de la comète de Halley à Starya
Doubossary. Bull. de l’Acad. imp des Sc. de Saint Petersbourg, X
n. 13, 1203–1216
– (1917) Наблюдение солнечного затмения 16–17 апреля 1912,
Протокол Заседания АН 27 апреля 1917[The observation of the
solar eclipse on 16–17 april 1917. The protocol of the Session of the
Academy of Sciences on 27 april 1917]; id. (in collaboration with
E.A. fon der Pahlen): Observations de l’eclipse solaire du 16–17
april 1912. Raport de la Mission astronomique et meteorologique
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de l’Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg, Bull.
Acad. Sc. Russia, 15, no. 1–18, 343–360 (1921)
– (1923) Premier Congrès de l’Union Astronomique international
tenu à Rome du 2 au 10 mai 1922. Bucureşti, 14 p.
– (1923) Rapport sur les travaux du premier Congrès de l’Union
Astronomique Internationale tenu à Rome du 2 au 10 mai 1922.
Bull. de la sect. Scient. Acad, Roum., VIII, 718, 126–138 (1922)
– (1923) Coauteur: E.A. fon der Pahlen, Sur la structure de l’atmosphère
solaire basse. dite chromosphère, Bull. de l’Acad. Roum., 10
– (1923) Illuminations crepusculaires du 2 juin 1923. Bull. De l’Acad.
Roum, no. 10
– (1923) Semaine Internationalle de nuages du 24 au 30 september a
l’Observatoire d’astronomie phyisique sis parc Doubossarii Vechi.
Bull de l’Acad. Roum., XIII, no. 5 and 6.
– (1924) Observations d’Astronomie physique sis parc DoubossaryVechi, Bull. de l’Acad. Roum. 9 (1922–1923), Bucureşti
– (1924) Sur une méthode nouvelle d’investigation des phénomènes
solaires. Bull. de l’Acad. Roum., 9 (1922–1923), Bucureşti; idem in
Romanian: O metodă nouă pentru studiul fenomenelor solare,
Conferinţă ţinută la Chişinău la 21 mai 1927, Biblioteca “Astra”,
no. 9, Tipografia Eparhială “Cartea Românească” (1927)
– (1926) Rapport sur les travaux du deuxieme Congress de l’Union
astronomique internationale tenu à Cambridge (Angleterre) en
1925. Acad. Rom., Bucureşti
– (1928) Observatorul astronomic din Dubăsarii-Vechi. Natura
(București), vol. 17, no. 5, p. 28
– (1928) Observatorul de astronomie fizică situat în parcul din
Dubosarii-Vechi. 1908–1928 [The Observatory of the Physical
Astronomy placed in the parc in Old Dubossari, 1908–1928]. ediţie
specială, Acad. Rom., mem. Secţ. Stiinţ. Ser. III, 6, 3
– (1929) Al treilea Congres al Uniunii Astronomice internaţionale
ţinut la Leiden (Olanda) de la 5 la 13 iulie 1928. Raport. [The third
Congress of the International Astronomical Union held in Leiden
(Holand) from 5 to 13 July 1928. Report]. Acad. Rom., Secţ. Știinţ.,
ser. III, IX, p. 6, Bucharest, 7p
– (1931) Raportul preliminar despre observaţiile luminii zodiacale
făcute în Egipetul de Sus, Analele Acad. Rom., Şedinţele din
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1930–1931[ The preliminary report on the observation of the zodiacale light made in Upper Egypt]. Ann, Rom. Acad., Sessions in
1930–1931]
– (1933) Al patrulea Congres al Uniunii Astronomice internaţionale
ţinut la Cambridge (Massachusets) la 2 septembrie 1932. Raport
[The fourth Congress of the International Astronomical Union
held in Cambridge (Massachussets) 2 september 1932. Report].
Acad. Rom. Mem. Sect. Stiinţe, ser III, IX, 6, Bucharest, 1933, 7 p.
– (1933) Observations de l’éclipse totale de Soleil de Soleil du 31 août
1932. Bull. de l’Acad. Roum., XIII, 4–5
– (1933) Observatorul de astronomie fizică situat în parcul din
Dubosarii-Vechi, 1908–1933 [The Observatory of the Physical
Astronomy placed in the parc in Old Dubossari, 1908–1933]. special
edition, Bucureşti, 25 p.
– (1936) Sur la photographie du spectre de l’atmosphere solaire à radiations monochromatiques. Bull. de la sect. Scient. Acad. Roum.,
XYII, 3
– (1937) Al cincilea Congres al Uniunii Astronomice internaţionale
ţinut la Paris între 10 şi 17 aprilie 1935. Raport. [The fifth Congress
of the International Astronomical Union held in Paris from 10 to 17
april 1935. Report]. Acad. Rom., Mem. Sect. Știinţ., ser. III, vol. XII,
10, Bucharest, 1937
– (1937) Observations de Saturne à l’époque de disparition de son
anneau le 28–29 déc. 1936. Bull. scient. Acad. Roum., XYIII, 8–9
– SAF 1937, Omagiu SAF, p. 590
– SAF 1937, Satune, p. 240–241
– (1938) Observations de l’éclipse totale de Soleil du 19 juin 1936 à
Ineboli (Turquie). Acad. Rom., Mem. Secţ. Știinţ., Ser. III, XIV, 2,
Bucureşti, 19 p. ,+ 3 ill.
– (1940) Adeziunea României la Uniunea Astronomică internaţională. Al şaselea Congres al Uniunii ţinut la Stockholm între 3
şi 10 august 1938. Raport [The adesion of Romania to the IAU.
The sixth Congress of the Union held in Stockholm from3 till 10
august 1938. Report]. Acad. Rom., Mem. Sect. Stiinţ., Ser. III, XYI,
1, Bucureşti, 1940, 7 p.
– (1948) Sur la forme e l’intensité de la lumière zodiacale. Ann. de
Geophysique, Paris, 4, 3
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– (1949) Variations d’aspect de la lumière zodiacale observée le 24
mars 1949 a Tamanrasset (Hoggar, Algerie Meridionale). Ann. de
Géophysique, Paris, 5, 167–170
– (1952) Observations de la lumiére zodiacale au cours des hivers
1946–1947 et 1947–1948, à Tamanrasset (Hoggar). C.R. Acad. Sci.
Paris, 235, 6, 412–414
– (1953) Sur la position de la lumière zodiacale dans l’espace. Bull.
Astron., 17, 97–105
– (1955) Nouvelles études sur la position de la lumière zodiacale dans
l’espace. Bull. Astron., 20, 15–26
– Transactions IAU I955, Dublin, 29 Aug – 5 Sep 1955
Nu ne rămâne decât să continuăm să descifrăm enigmele vieţii acestui
savant care a reprezentat românii, de dincoace şi de dincolo de Prut, pe
toate meridianele lumii.
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