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1874-1917

Aºadar, Doniceºtii formau un neam de boieri cu totul deosebiþi
ai Moldovei. Peste mulþi au trecut dezastrele istoriei, dar nu
mulþi au reuºit sã le facã faþã ºi sã lase, mai ales, ceva în urma
lor. Însã cel mai remarcabil, cel puþin pentru ºtiinþa româneascã
(ºi universalã), rãmâne astronomul Nicolae Donici.

Nicolae Andreevici Donici ºi Limonia au avut un fiu, tot
Nicolae (Nicolae Nicolaevici, în tradiþia slavã), nãscut la data
de 1/13 septembrie 1874 la Petricani1 ºi botezat la 22 septem-
brie la Biserica Sf. Mucenic Haralambie din Chiºinãu, proto -
iereu Petre Perojinski.2

Tatãl astronomului s-a nãscut la 23 iulie/4 august 1838 la
Chiºinãu, unde a terminat ºi gimnaziul în 1856, apoi a absolvit
liceul „Richelieu“ din Odesa (în arhivele liceului, figureazã
elevul Donici Nicolai Andreevici) ºi facultatea de ªtiinþe Juri -
dice de la Universitatea din Sankt-Petersburg, a fost judecãtor
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1 Zamfir Arbore, Dicþionarul geografic al Basarabiei, 1904: „Petricani, sat
în jud. Chiºinãu, volostea Sireþ, aºezat în valea Bâcului, la 3 km de oraºul
Chiºinãu, spre V. Înãlþimea locului: 72,87 stânjeni de la n.m. Are 90 case,
cu o populaþie de 848 suflete, þãrani români, cari posedã 39 desetine pã -
mânt. Proprietarul (moºtenitorii d-nei Limonia Donici) Nicolae Donici,
989 desetine.“ Azi e cartier în sectorul Râºcani al municipiului Chiºinãu.
2 Monument de arhitecturã de însemnãtate naþionalã, biserica a fost con-
struitã în 1836. O inscripþie lapidarã din interior, cu anul 1812, aminteºte
de o posibilã etapã mai veche. A fost ctitoria negustorului Haralambie.
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de pace în judeþul Orhei, judecãtor de pace de onoare ºi mareºal
al nobilimii în judeþele Chiºinãu ºi Orhei, iar în 1872, a devenit
Kammerjunker (ºambelan). În anul 1876, s-a împuºcat, se pare,
în urma pierderii moºiei sale.

Bunicul lui Nicolae Donici, Andronache (1811-1889), a
avut-o ca primã soþie pe Aristia Nikolaevna Cantacuzino
(1818-1843).

Mama lui, Limonia (Limoniþa) Nikolaevna, era fiica grecu-
lui Nicolae Atanasie Macri (c. 1800 – c. 1855), care a fugit din
Turcia în Basarabia în timpul Eteriei, în 1821. Era rudã cu
patriarhul Constantinopolului, Sf. Grigorie V. 

N.A. Macri ºi soþia sa, Maria Vasilievna, au avut trei bãieþi:
Xenofon (1839-1864), Leonid (1841-1863) ºi Nicolae (1851-
1878) ºi douã fete: Limonia, nãscutã în 1847, decedatã la 6 no -
iembrie 1882. Sora ei, Elena Nikolaevna, nãscutã în 1850,
s-a mãritat în 1886 cu Leon Boleslav sau Lev Osipovici Lîsa -
kovski (1843-1915, fiu al lui Iosif ºi al Elisabetei Sicard, nepot
al lui Christophe Sicard, fiul unui diplomat ºi prieten al cardi-
nalului Richelieu3). Elena a murit în 1937.

Copilul a rãmas, aºadar, orfan la doi ani dupã tatã ºi la opt
ani dupã mamã. Cea care l-a înfiat ºi i-a dat o educaþie cu totul
remarcabilã a fost sora mamei sale, Elena Macri-Lîsakovski. 

Litera M troneazã, de altfel, pe mausoleul din cimitirul din
sat, o construcþie sobrã, dar elegantã, în care ºi-au gãsit somnul
de veci mama ºi mãtuºa sa. Constructor a fost arhitectul Ber -
nardazzi4, cunoscut pentru importante monumente sau clãdiri

Astronomul Nicolae Donici. Enigme descifrate
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3 Vezi capitolul Donici la Odesa.
4 Aleksander Osipovici Bernardazzi (1831, Piatigorsk – 14 august 1907,
Fastiv [centrul Ucrainei], înmormântat la Chiºinãu), arhitect rus de ori -
gine elveþianã-italianã. Dupã ce ºi-a încheiat studiile la Moscova, a fost
arhitect al oraºului Chiºinãu între 1856 ºi 1878, apoi s-a mutat la Odesa,
ca arhitect al oraºului. Aici a trãit peste treizeci de ani ºi a fost profesor la
universitatea Novorossiia. Este autorul a peste 30 de edificii din Chi ºinãu
ºi din alte localitãþi din Moldova. Una dintre cele mai impunãtoare clãdiri
proiectate de el este Primãria de astãzi, pe atunci Duma orãºeneascã.
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din Chiºinãu sau Odesa. Mausoleul a fost comandat de mãtuºa
lui la moartea Limoniei ºi terminat în iunie 1883, fiind executat
din marmurã de cãtre meºterul A. Tuzini din Odesa. „La 2 iu -
nie 1883, guvernatorul Basarabiei, M. Koniar, i-a permis Elenei
Macri sã transporte în satul Dubãsarii Vechi, plasa Bender,
pentru a fi înhumat, trupul neînmormântat în anul trecut al
surorii sale, Limonia Nikolaevna Donici, nãscutã Macri, care
se aflã în cavoul lui Puriºchevici din Cimitirul chiºinãuian, în
douã sicrie de aramã, închise ermetic ºi îmbrãcate cu lemn“ —
despre care fapt a fost informat Consistoriul.5

Din spusele enoriaºilor, în anii 1960-1961, cavoul a fost
oribil profanat de ateii comuniºti, interiorul sãu (amenajat de
o rarã frumuseþe), cu trupurile îmbãlsãmate, a fost incendiat,
iar rãmãºiþele, lãsate în voia sorþii pânã în anii 1990. De altfel,
în 1994, era încã nãpãdit de bãlãrii.

Aºadar, ctitorul bisericii Sf. Arhanghel Mihail din Dubãsarii
Vechi, Nicolae Afanasevici Macri, era bunicul pe linie maternã
al astronomului. Biserica a fost sfinþitã în ziua Sfinþilor Arhan -
gheli Mihail ºi Gavril, la 8 noiembrie 1861.6 Preoþi la aceastã
bisericã au fost Constantin Gumã7 ºi Gheorghe Harega8. Alþi

1874-1917
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5 Aici sunt înhumate rudele sale pe linie maternã: Leonid, Xenofon,
Nicolae, mama Limonia Macri-Donici, mãtuºa Macri-Lîsakovski ºi unchiul
Lev Lîsakovski.
6 Detalii privind istoricul acestei vechi biserici se gãsesc pe situl web al
Protopopiatului de Criuleni ºi Dubãsari, http://protopopiat-criuleni-
dubasari.md/istoria-bisericii-cu-hramul-sf-arhanghel-mihail-din-s-
dubasarii-vechi-r-l-criuleni/.
7 Preotul Constantin Gumã (original: Humã — n. 1860) a slujit la biserica
Sf. Arhanghel Mihail între 1886 ºi 1929; tatãl Ninei Gumã, ajutor preþios
al astronomului. Fiul sãu, Gheorghe Gumã (n. 1890), ºi-a urmat tatãl, ca
preot la aceeaºi bisericã, între 1929 ºi 1963. V. http://protopopiat-criu-
leni-dubasari.md/category/articole-si-interviuri/.
8 Preotul Gheorghe Harega (n. 1879), din 1929, preot al bisericii Sfântul
Arhanghel Mihail din Dubãsarii Vechi. Vezi mai jos însemnãrile nepotu-
lui sãu, ing. Gheorghe Teodoreanu (pp. 263-266).
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doi preoþi sunt îngropaþi în par tea dreaptã a altarului: Fiodor
Trifon (1821-1886) ºi Constantin Gumã (1860-1930).

Numele târguºorului Dubãsari9 vine de la cei care foloseau
podul de dubase pentru traversarea Nistrului, dubasa fiind
strãmoºul bacului de azi, pod plutitor construit din traverse de
stejar (dub în limba rusã). Iorga numeºte satul destul de „pãcã-
tos“ la începutul secolului XX, deºi era locuit de mulþi români.
O parte a Dubãsarilor, Dubãsarii Vechi, este azi o comunã a
Criulenilor, la numai 77 km de Chiºinãu. Se pare cã Dubãsarii
Vechi sunt amintiþi pentru prima datã într-o hotarnicã a moºiei
satului din vecinãtate, ªerpeni, care dateazã din 3 august 1470.
Apare, însã, cu certitudine pe hãrþile din 1735. Din cei 4.442 de
locuitori recenzaþi în anul 1930, 4.304 erau români.

Mai în amonte, pe malul stâng al Nistrului, existã localitatea
Dubãsarii (Noi), podurile umblãtoare constituind în trecut
modul cel mai des folosit de comunicare între românii de pe
ambele maluri ale fluviului. O altã comunã cu „dublete“ se aflã
puþin mai în aval pe Nistru, unde existã aºezarea Speia, pe
ambele maluri ale fluviului, ºi, de asemenea, un pod umblãtor,
cursul repede al apei strânse între maluri favorizând acest mod
de legãturã.

Aici veneau moldovenii care cãutau pielicele pentru cãciuli
bru mãrii.10 Dar avea ºi o tipografie, atâta timp cât preotul rus
Mihail Strilbiþki11 a tipãrit aici, în 1785, un Ceaslov12.

Astronomul Nicolae Donici. Enigme descifrate
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9 Vom opta pe tot parcursul cãrþii, pentru aceastã denumire, care se aflã
chiar pe monumentul de la intrarea în sat, deºi Donici foloseºte ºi altele:
Doboºari, Dubosari etc.
10 Când a pãrãsit definitiv România, Donici avea în bagaj douã pielicele pe
care vama nu i-a permis sã le ia cu el. Cine ºtie ce amintiri a lãsat în urmã!
11 Cãrturar, tipograf ºi gravor rus (c. 1703 – 1805/1807), stabilit în Mol -
dova în ultimul sfert al secolului XVIII. Protoiereu moldovenesc, munte-
nesc ºi basarabean.
12 „De altminterea, când, dupã pacea din Iaºi, trupele ruseºti ieºirã din
Moldova, Strilbiþchi nu rãmase decât pentru a-ºi isprãvi Psaltirea din acest
an, care poartã numele domnesc al lui Alexandru-Vodã Moruzi, ºi apoi îl
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Dar sã revenim la Nicolae Donici. 
Dupã o primã instrucþiune primitã acasã cu profesori parti -

culari, Nicolae a devenit elev al liceului „Richelieu“ din Odesa,
pe care l-a absolvit în 1893.

Dupã ce a terminat liceul, a devenit student al Facultãþii de
Fizicã ºi Matematicã a Universitãþii Imperiale Novorossiia
(„Noua Rusie“) din Odesa (1893-1897). I-a avut profesori pe
S.P. Sleºinski, I.M. Zancevski, S.P. Iaroºenko, V.V. Preo bra -
jenski, F.N. ªvedov13, A.V. Klosovski, A.K. Kononovici14. 

A urmat ºi cursuri de canto cu Constantin C. Romanov,
o rudã a sa. Bãtrânii din Dubãsarii Vechi îºi aminteau de vocea
baritonalã a astronomului, pe care i-o auzeau în bisericã doar
de Sfântul Nicolae, iar nepoata lui îºi aminteºte cum îl auzea
cântând arii de operã când se retrãgea singur în camerã (ne -
având o voce deosebitã). 

În casa lui aveau loc adeseori, de altfel, serate muzicale ºi se
pare cã Donici prefera în mod deosebit muzica de operã.
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gãsim la Dubãsari, alt târguºor de graniþã pe Nistru, de unde trimite la 1794
un Ceaslov românesc ºi un Bucvar rusesc, iar în 1796, o Alexandrie…“
(N. Iorga, Istoria bisericii româneºti ºi a vieþii religioase a românilor,
vol. 2, ediþia a doua, revãzutã ºi adãugitã, Editura Ministerului Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice, Bucureºti, 1932, pp. 184-185); „Odatã cu retragerea
oºtilor ruseºti în 1792, arhiepiscopul Ambrozie va lua cu sine tipografia
mitropoliei ºi pe Mihail Strilbiþchi, acesta din urmã continuându-ºi acti -
vitatea la Dubãsari“ (B. Racu, Activitãþi culturale bisericeºti în Moldova
în perioada fanariotã, 1711-1821, tezã de doctorat; rezumat, Sibiu, p. 21).
13 Fiodor Nikoforovici ªvedov (1840-1905), chimist ºi fizician rus, licen -
þiat al Universitãþii din Sankt-Petersburg, profesor la Universitatea Novo -
rossiia din Odesa ºi rector al acestei universitãþi între 1895 ºi 1903.
14 Aleksandr Konstantinovici Kononovici (1850-1910), licenþiat ºi profe-
sor, din 1886, al universitãþii Novorossiia din Odesa; din 1881, a fost ºef
al Secþiei de Astronomie ºi director al Observatorului Universitãþii. Ulte -
rior, decan al Facultãþii de Fizicã ºi Matematicã ºi rector al Universitãþii.
Principalele sale lucrãri au fost dedicate studiului legilor reflexiei luminii
ºi celui al condiþiilor fizice de pe Marte, Jupiter ºi Saturn.
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