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La început a fost o simplã treabã de curierat.
Discutasem cu Dragoº Braºov prin e-mail ºi prin
telefon cum sã ajungã în posesia lor un exemplar al
frumoasei ºi utilei cãrþi "Astronomie - Le guide de
l'observateur", donaþie a domnului Jean Drãgescu.
În mod normal nu aveam drum pe la Palatul Copiilor
dar doream mult sã discut cu domnul Gheorghe
Vass, "patronul" cercului de astronomie de acolo ºi
custodele unei adevarate comori a lui Ali-Baba
pentru noi, astronomii amatori. Aveam deci douã
motive serioase sã trec pe acolo dupã foarte mulþi
ani.
Am intrat deci în cercul de astronomie ºi am
rãmas plãcut surprins de parcul de calculatoare
vizibil pe mese. Conversaþia cu domnul Vass s-a
animat repede. Eram interesat mai ales de
posibilitatea utilizãrii instrumentelor de care
rãspunde ºi de o eventualã colaborare. Nu dupã
mult timp ni s-a alãturat Dragoº ºi discuþia a devenit
mai specificã, în scurt timp am gãsit un posibil
proiect de realizat în comun. Am fost plãcut surprins
de pragmatismul lui Dragoº ºi am acceptat sã
vizitez sediul asociaþiei de astronomi amatori pe
care o conduce. Nu cerea un efort deosebit cãci
acest sediu era doar cu douã etaje mai sus, pe
aceeaºi scarã cu cercul de astronomie.
Urc deci cele douã etaje, trec printr-un mic hol
ºi intru prin uºa larg deschisã. Trebuie sã fiu sincer:
am avut un mic ºoc când am intrat, în ciuda faptului
cã domnul Vass mã prevenise oarecum. Am vizitat
mai multe sedii de asociaþii de astronomie dar
aceasta chiar aratã splendid. Proaspãt zugrãvit, cu
un mobilier modern, camera Asociaþiei Astronomice Urania seamãnã mai mult cu un sediul unei
firme prospere. Dar nu poþi sã te înºeli asupa
scopului organizaþiei cãci pe pereþi sunt splendide
fotografii cu subiect astronomic ºi de-a lungul unuia
dintre pereþi se aflã câteva lunete ºi telescoape. De
pe una din mese nu lipseºte un calculator, unealtã
indispensabilã unui astronom amator modern. Este
legat bineînþeles la Internet, un vis pentru asociaþia
pe care o conduc. Mi-au plãcut cele douã mari
panouri, unul cu rol de tablã de ºcoalã iar celãlalt un
fel de orar/calendar/organizator, ambele foarte utile
ºi în acelaºi timp decorative. Un mic grup de tineri
era deja prezent în sediu ºi lucrurile arãtau cã unii
dintre ei se pregãteau pentru o noapte de
observaþii. M-am convins destul de repede cã acolo
lumea venea sã facã treabã cãci Dragoº mi-a arãtat
câteva dintre fotografiile realizate recent de ei prin
instrumentele Palatului. Da, am spus ale Palatului
cãci se pare cã acolo s-a nãscut o colaborare
fructuoasã între Urania ºi instituþia care o

gãzduieºte. Cred cã mai potrivit ar fi cuvântul
simbiozã. Fotografiile la Lunã, Jupiter ºi Saturn
erau fie foarte bune, fie promiteau. Se lucrase bine
dar era loc ºi de mai bine. Legãtura cu Internetul
mi-a permis sã le arãt posibilitãþile pe care le
deschide utilizarea webcamerelor. Imaginile fãcute
de Adrian Enache ºi aflate pe pagina Astroclubului
Bucureºti au vorbit singure ºi i-a convins de
fiabilitatea ºi performanþele acestei tehnici.
Dupã o sãptãmânã am revenit în acea
atmosferã atât de plãcutã de la Urania. Am avut
interesante discuþii tehnice în vederea colaborãrii ºi
deja începeam sã mã obiºnuiesc cu frumosul cadru
care ne înconjura. Am prezentat câteva programe
pentru exploatarea webcamerelor ºi chiar am
descãrcat la ei cea mai nouã versiune a programului Iris (3.60). ªi de data acesta "baieþii" se
pregãteau de observaþii peste noapte. Am pãrãsit
cu regret acel loc cãci eu nu puteam rãmâne cu ei.
A treia vizitã a fost deja de lucru. Am testat "pe
viu" webcamera pe care o dusesem cu mine,
printr-un frumos telescop newtonian de 150mm, pe
monturã ecuatorialã, ce aparþine unuia din membrii
Uraniei. Cu discuþii ºi teste timpul a trecut pe
nesimþite. Mã gândeam sã plec exact în momentele
în care ei se pregãteau sã urce în cupolã. Dragoº a
insistat sã mai întârzii puþin ºi sã urc ºi eu cuei. Am
cedat dar uitându-mã cu coada ochiului la ceas. Era
multã lume în cupolã ºi pregãtirile pentru observaþiile cu camera CCD erau în toi. Luneta Zeiss de
150mm (f/15) era deja îndreptatã spre Lunã ºi n-am
rezistat tentaþiei sã fac o scurtã sesiune de
observaþii cu webcamera. Am verificat dacã
adaptorul de la camerã la tubul port-ocular este
corespunzãtor. Era în regulã ºi imediat am început
împreunã observaþiile. A fost un amestec interesant
de interese ºi mijloace: luneta Palatului Copilor,
laptopul lui Dragoº ºi webcamera mea. Am pus,
practic, la un loc materialele necesare pentru
realizarea unui scop comun. Nu am putut sta decât
puþin timp ºi am plecat cu pãrere de rãu lasându-i
pe ei sã lucreze în continuare cu camera CCD. Este
greu de descris magia lucrului în cupola unui
observator, locul unde te simþi protejat ºi în care
totul te îndeamnã sã-þi satisfaci în cel mai înalt grad
curiozitatea tipicã unui astronom amator. Membrii
asociaþiei Urania sunt de invidiat din acest punct de
vedere. În general condiþiile ºi atmosfera de la
Palatul Copiilor sunt mai mult decât propice desfãºurãrii activitãþilor astronomice. Urania a facut paºi
importanþi în edificarea ei ca o asociaþie care va
avea un cuvânt important de spus în astronomia de
amatori.

Amintiri

Jean Drãgescu

Gustul meu pentru astronomie a venit de la
unchiul meu, Radu Drãgescu, care era directorul
spitalului de la Sinaia. Era omul cel mai cultivat pe
care l-am cunoscut în viaþa mea. Din pãcate omul
acesta a murit la 33 de ani dar a avut totuºi
posibilitatea când aveam 11 ºi 12 ani ºi mã duceam
în vacanþã la Sinaia, la bunica mea ºi la el, sã mã
înveþe ºi sã mã facã sã urmez calea pe care am
mers. Cãci el este cel care mi-a povestit de astronomie, mi-a arãtat constelaþiile, mi-a dat sã citesc
pe Flammarion. Din fericire la 13 ani citeam destul
de bine franþuzeºte. Tot el, doctorul Radu
Drãgescu, mi-a arãtat primele protozoare la
microscop, ceea ce a devenit mai târziu
specialitatea mea, el mi-a vorbit de expediþii
africane, deci personalitatea mea, completã, cum a
fost mai târziu, o datorez acestui om. În 1933 a
murit Radu Drãgescu ºi am rãmas fãrã mentor dar
aveam elementele cu care sã continui singur.
În 1934, când eram la liceul Cantemir Vodã ºi
aveam numai 14 ani, am încercat sã fac prima
lunetã ca toatã lumea cu lentilã de ochelari de o
dioptrie, adicã cu o focalã de 1 metru. Cum avea
aberaþii cromatice am diafragmat-o la 25 mm ºi
aveam un ocular fãcut din niºte lupe mici care
dãdea o mãrire de 82x. La acest grosisment, în
ciuda aberaþiilor cromatice, se vedea destul de bine
inelul lui Saturn ºi frumuºel craterele lunare, sateliþii
lui Jupiter. Fãcusem o monturã, cam de amatori dar
cum eram doar un copil de 14 ani eram destul
mulþumit cu ce vedeam.
În 1935, mare descoperire, am vãzut la Cercul
Militar, pe Calea Victoriei, unde pe atunci era mult
mai mult spaþiu, era instalat un telescop
Cassegrain de 250 mm, azimutal, pe un trepied din
lemn. Era mare ºi impresionant, cu o focalã de circa
4 m. Se observa cu un ocular slab dar cu o mãrire
totuºi de 230x planeta Saturn care avea inelul
destul de înclinat la epoca aceea. Acest instrument
era fãcut ºi utilizat de un oarecare Seidel. Acest om,
de origine sas, se pricepea foarte bine sã
ºlefuiascã oglinzi. În realitate am aflat mai apoi cã
oglinzile lui nu erau teribile cãci acestea erau
ºlefuite nu cu smoalã, ci cu hârtie. Lucra astfel ca sã
câºtige timp, sã facã repede, deci polisarea nu era
perfectã ºi forma era aproximativã. Nici o oglindã
nu era parabolicã, obþinea doar o suprafaþã sfericã
care era probabil la l/2 sau chiar mai slabã. Dar nu
se vedea cã se fãceau observaþii la mãriri mici ºi nu
se vedeau aberaþiile. În orice caz, cu telescopul de
250 mm de la Cercul Militar Saturn era ca o
bijuterie. Seidel era acolo ºi lumea dãdea un leu ca
sã-l vadã pe Saturn. Când i se fãcea foame ºi se

ducea sã mãnânce în apropiere îmi lãsa mie
telescopul ºi arãtam eu pe Saturn oamenilor.

1938 - Cercul Militar din Bucureºti
Telescop construit ºi utilizat de Jean Seidel din
Piteºti, cu oglinda de 280 mm (brut) montat în
sistem Cassegrain (4 m focalã). Monturã
azimutalã în furcã ºi trepied din lemn

Trebuia sã fac corecþiile de urmãrire cãci nu era o
monturã ecuatorialã, cu orologerie. ªi eu luam leul
ºi-l puneam acolo într-o cutie pentru domnul Seidel.
Deci fãceam propagandã pentru astronomie cu
telescop de 250mm ceea ce era foarte incitant
pentru mine.
Cãutând prin Bucureºti am descoperit tot în
1935 o lunetã Zeiss de 110 mm pe care un cetãþean
o instalase pe Calea Griviþei ºi arãta planetele ºi
Luna oamenilor cu o mãrire de 200x. Era o lunetã
foarte bunã care avea imaginea mai bunã decât
cea cu telescopul de 250 mm. Tot în 1935, deci la
15 ani mi-am fãcut o micã lunetã cu un teodolit
cumpãrat, care avea un obiectiv de 24 mm ºi care
îmi permitea, cu ajutorul unor oculare fãcute din
obiective de microscop, sã obþin mãriri de 50-60x,
dar cu o imagine acromaticã. Aceastã lunetã am
folosit-o la Atena unde tatãl meu era numit atunci la
ambasadã. Am stat acolo de douã ori câte 6 luni.

Aveam acolo o casã cu o terasã mare care îmi
permitea sã vãd tot cerul. Însã evident, ca ºi la
Bucureºti la Atena era lumina oraºului ºi nu puteam
face altceva decât Sorele, Luna ºi planetele din
cauza poluãrii luminoase. Pe la sfârºitul anului
1935 am comandat la firma Cosmos din Stuttgart,
care vindea opticã pentru amatori, un kit care
consta dintr-o oglindã subþire de 110 mm cu 1 metru
focalã ºi o micã oglindã planã din care puteai sã-þi
faci un telescop Newton. Din nefericire oglinda
aceea era complet proastã aºa cã nu am putut face
deloc punerea la punct. Nu am putut face nimic cu
ea ºi m-am cam supãrat.
Când am avut 16 ani, în 1936, m-am dus la
domnul Seidel ºi i-am spus sã-mi ºlefuiascã o
oglindã de 150 mm cu F/D=7. Mi-a fãcut oglinda ºi
era evident sfericã, argintatã. Din când în când
trebuia reargintatã iar eu deja cunoºteam metoda
cu zahãr, metoda clasicã de a arginta cu nitrat de
argint. Am realizat astfel în 1936 un telescop
azimutal, din lemn, fãcut de un tâmplar dupã planurile mele ºi mergea foarte bine. Foloseam un
ocular ce permitea o mãrire de 230x fãcut dintr-un
obiectiv de microscop. Mie mi se pãrea cã imaginea
era destul de bunã deºi probabil oglinda era destul
de proastã. În 1937 am început observaþii lunare ºi
planetare în Atena, Grecia. Apoi ne-am întors în
Bucureºti ºi în 1938 l-am rugat pe Seidel sã-mi
ºlefuiascã o oglindã de 110 mm la F/D=5 pentru un
telescop mic de voiaj tot din lemn care se punea pe
masã. Din nefericire oglinda sfericã la F/D=5 avea

imaginile atât de proaste încât nu am fãcut mare
lucru cu el. În fine, am gãsit la Moºi, undeva la niºte
vânzãri de ocazie, o lunetã terestrã de 54 mm, cu
obiectiv acromatic, pe care am transformat-o într-o
lun etã ast ron omi cã pun ând u-i ocu lar e mai
pu te rn ic e, im ag in ea fi na lã fi in d ev id en t
neredresatã. Pe o monturã azimutalã, pe un trepied
se puteau face observaþii foarte frumoase cu ea. În
1938, la 18 ani, am început sã fac numere Wolf. De
la început, completamente amator ºi fãrã nici o
relaþie, am avut ideea de a face observaþii utile.
Citisem pe undeva, eram abonat la revista
L’Astronomie, cumpãram toate cãrþile de astronomie pe care le gãseam ºi ºtiam cã se poate face
ceva la Soare. Pe atunci stãteam pe strada C. A.
Rossetti, la etajul întâi ºi puteam ajunge cu
ascensorul pe terasa blocului. Blocul avea vreo 7-8
etaje ºi o terasã mare unde aveam 3 instrumente,
adãpostite bine de ploaie. Fãceam acum observaþii
mai serioase la Lunã, la planete ºi la Soare.

dr. Anghelescu, autorul ºi C. Dobrovici

Telescop Newton azimutal de 150 mm (oglindã
Seidel la F/D=7) pe monturã din lemn sistem
Nicklitchek. Telescop Newton de voiaj de 110
mm. Oculare ºi un binoclu primitiv. Un singur
cãutãtor pentru ambele instrumente.

În 1939, la 19 ani, am avut ideea sã creez o
asociaþie. ªi am creat Asociaþia Tinerilor Astronomi (ATA) care edita o revistã lunarã, numitã
Urania, care era ºapirografiatã. Era un sistem
foarte primitiv de tipãrire, dar costa ieftin ºi eu
scoteam câteva zeci de exemplare. Am gãsit
încetul cu încetul câþiva prieteni printre care aº
aminti pe Constantin Dobrovici, care era un
specialist în seismografie ºi radioemisie, un tip
genial care din nefericire a murit în timpul rãzboiului. Ca preºedinte al asociaþiei l-am numit pe
Peter, fiul primarului Bucureºtiului, de origine elveþianã. Mai erau doctorul Alexandrescu, o fatã,
domniºoara Arunovici, în fine eram 20 de amatori
de vârste variate. În statutele ATA era specificat cã
nu puteai fi membru complet decât pânã la 25 de
ani. Dupã 25 de ani nu mai erai bun cã erai prea
bãtrân, dar puteai fi membru corespondent! Acum
pare amuzant dar mie, la 19 ani, mi se pãrea cã la
25 de ani erai prea bãtrân sã fi membru al Asociaþiei
Tinerilor Astronomi. Constantin Dobrovici, care era
foarte pasionat, l-a rugat pe Seidel sã ºlefuiascã o
oglindã de 250 mm, gãuritã ca pentru Cassegrain,
dar pe care a utilizat-o în sistemul Newton. Cum
Seidel nu ºtia bine sã parabolizeze a fãcut-o la
focala de 2,50 metri. Cu un telescop Newton cu

asemenea focalã, ecuatorial, trebuia sã te sui pe o
scarã mare ca sã observi ºi observaþia la zenit era
întradevãr periculoasã. Era amuzant sã observãm
pe Marte cu un diametru atât de mare ºi se vedeau

dubios, ai fost inspirat de hãrþile pe care le cunoºti
pe dinafarã.” Am fãcut ºi eu prostii ca toatã lumea.
În fine, oricum, de Vaucouleur a þinut seama de
unele din observaþiile mele cã nu erau prea proaste.

Jupiter
17iunie 1939
4h 30m
D=36”4
Atm=C
Def=C
Tr=B
150mm
150-200x
Benzile equatoriale neregulate ºi închise. În
zona equatorialã o reþea finã. Calota N întinsã
de o culoare ocre-gris

lucruri frumoase. În toatã acea perioadã când am
observat fie la Atena, fie din Bucureºti, de pe strada
C. A. Rossetti, observaþiile pe care le fãceam nu
erau decât planetare, lunare ºi solare. Nu m-am
interesat niciodatã prea mult de obiectele Messier.
De fapt problema lor nu s-a pus niciodatã, nici
acum, la peste 80 de ani, nu am vãzut încã toate
obiectele Messier fiindcã nu am fost curios sã le
vãd. Nu m-au interesat observaþiile vizuale pur
spectaculare ci am început cu desene cãci aveau
un sens care mi se pãrea mie cã este ºtiinþific, cu
numere Wolf, deci statisticã solarã ºi dupã acea
fotografie, tot cu un scop ºtinþific.
În 1939 am avut ocazia sã observ în una din
cele mai bune condiþii pe Marte, care se apropiase
de Pamânt ºi discul lui avea un diametru de 25
secunde de arc. Era destul de sus pe cer ºi se
vedea splendid. De pe terasa imobilului din C. A.
Rossetti, cu ocularul de 230x vedeam detalii foarte
fine, aveam pe atunci ochii foarte buni ºi ºtiam sã
desenez. M-am înscris imediat la Societatea
Astronomicã Francezã (SAF), la comisia planetei
Marte, care era condusã de Georges Fournier, un
specialist al lui Marte ºi al cãrui secretar era
faimosul Gerard de Vaucouleurs, care a devenit
mai apoi unul din marii astronomi americani ºi
cãrora le-am trimis primele mele desene la Marte.
Îmi aduc aminte cã un desen mi l-a trimis înapoi
spunând: “Ai desenat detalii de pe Marte care nu
erau vizibile în opoziþia asta, deci pentru mine eºti

Marte

2 iulie 1939

w=317°

1h 20m

f=-10°,7

D=21”5
Ph=0”5
Atm=C
Def=B-C
150mm
200x
Calota întinsã ºi albã. Mãrile mai mult albastre.
Syrtis Major, Sinus Sabaeus bine vizibile.
Canale Hiddekel, Gehon, Nylosirtis etc.
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