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Ambasadorul Republicii Macedonia 
Pande Lazarevski, cu Reședința la 

București, s-a aflat  în capitala R. Moldova între 
30 și 31 ianuarie 2015. Programul vizitei a in-
clus și întâlnirea cu domnul Gheorghe Cioca-
nu,  rectorul Universității de Stat din Moldova, 
doctor habilitat, profesor universitar. 

La această întrevedere înaltul demnitar din 
străinătate   a fost însoțit de către dl Hanif Da-
uti, consilier la Ambasada Republicii Macedo-
nia, dl Aurelian Gogulescu, consilier personal 
al Ambasadorului, şi dna Anca Petrescu, tra-
ducător. 

Din partea Universității de Stat din Moldova 
au fost prezenți prorectorul pentru Activitatea 
Ştiinţifică, doctor  habilitat, profesor universitar 
Florentin Paladi, și prorectorul pentru Relaţii 
Internaţionale, doctor, conferenţiar universitar 
doamna Angela Niculiță. 

În cadrul întâlnirii s-a discutat posibilitatea 
de colaborare dintre Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea ,,Goce Delcev” din 
Republica Macedonia. Domnul Ambasador Pande Lazarevski a transmis  rectorului Gheor-
ghe Ciocanu scrisoarea de intenție a Rectorului Universității ,,Goce Delcev”  despre  sem-
narea  ulterioară a Acordului bilateral de colaborare între  cele două instituții de învăţământ 
superior.

 Excelenţa Sa  Pande Lazarevski a 
făcut o prezentare a Universității din 
Republica Macedonia ,,Goce Delcev”, 
axându-se mai mult pe descrierea structu-
rilor academice,  pe oferta educațională a 
universității. Ambasadorul macedonian a 
mai subliniat faptul  că: ,, Universitatea „ 
Goce Delcev” se află într-o permanentă 
dezvoltare dinamică, având suport con-
siderabil din partea statului”. 

În acest context, Rectorul Gheorghe 
Ciocanu  a intervenit cu următoarea re-
marcă: ,, Universitatea de Stat din Mol-
dova este cea mai mare  instituţie com-
prehensivă, cu o experiență de aproape 
70 de ani, cu o vastă ofertă educațională 
și de cercetări științifice”. În continuare  
vorbitorul a accentuat necesitatea deter-
minării domeniilor de cercetare de interes 
comun, subliniind importanța cercetării în 

activitatea  celor două universități  și  extinderea colaborării între ele. 
În final, părțile au confirmat interesul pentru cooperare prin semnarea acordului de cola-

borare, iar semnarea  acestui document urmează să fie oficializat în timpul cel mai apropiat.
                                                                                                            Angela  NICULIŢĂ, 

          prorector USM pentru Relaţii Internaţionale

SE  EXTIND  RAPORTURILE  DE  COLABORARE

Potrivit datelor Web Ranking Universities din februarie 2015, Universitatea de Stat 
din Moldova, pentru a patra oară consecutiv (ediţiile din august 2013, februarie 

2014, august 2014, februarie 2015), conduce clasamentul universităţilor din ţara noastră, 
plasându-se pe locul 853 în Europa şi pe locul 2515 în lume. 

USM este urmată de Universitatea Tehnică a Moldovei (locul 2 în ţară, locul 1076 în 
Europa şi locul 3450 în lume); Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (locul 3 
în ţară, locul 1284 în Europa şi locul 4344 în lume); Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmaceutică (4 / 1542 / 5413);  Academia de Studii Economice (5 / 1663 / 5911). 

Ediţia din februarie 2015 a prestigiosului clasamentul web al universităţilor cuprinde 
25 000 de instituţii de învăţământ superior din întreaga lume, inclusiv 26 universităţi din 
Republica Moldova. 

Drept criterii de performanţă sunt luate:
Vizibilitatea (50%):

IMPACTUL.1.  Calitatea conținutului este evaluată printr-un “referendum virtual”, nu-
mărând toate inlink-urile externe pe care webdomain-ul Universităţii le primește de la păr-
ţile terţe. Aceste link-uri reprezintă recunoașterea prestigiului instituțional, a performanței 
academice, a valorii informației, precum și a utilităţii serviciilor introduse pe paginile web, 
în conformitate cu criteriile a milioane de editori web din întreaga lume.

Activitatea (50%):
PREZENŢA1.  (1/3). Numărul total de pagini web găzduite în webdomain-ul princi-

pal al universității (inclusiv toate subdomeniile și directoriile), indexate de cel mai mare 
motor de căutare Google.

DESCHIDERE (1/3).2.  Prin acest indicator, în mod explicit, este recunoscut efortul 
global de a înființa arhive / repozitorii de cercetare instituționale. Indicatorul ia în conside-
rare numărul de fișiere (pdf, doc, docx, ppt) publicate pe site-urile dedicate, determinate de 
motorul academic de căutare Google Scholar.

EXCELENŢA (1/3). 3. Lucrările academice publicate în reviste internaționale cu fac-
tor de impact joacă un rol foarte important în clasamentul universităților. Utilizarea pur și 
simplu a numărului total de lucrări poate fi înșelătoare, de aceea indicatorul ia în calcul doar 
publicațiile de excelenţă, adică producția științifică universitară, care este parte a celor 10% 
din documentele cele mai citate în domeniile științifice respective.

Rezultatele  eFORtuRIlOR  NOaStRe  Nu  S-au  lĂSat  aŞtePtate -
uSM   DIN  NOu  PRIMa  ÎN tOPul  uNIVeRSItĂŢIlOR  DIN  R. MOlDOVa!

La şedinţa Senatului din 27 ianuarie 2015 au fost nominalizaţi 
şi aleşi noii deţinători ai titlurilor ştiinţifico-didactice în urmă-

toarea componenţă:
Conferirea titlului ştiinţifico-didactic de Profesor Universitar:

BĂIEŞU  Sergiu – Drept Civil
BOGUŞ  Boris – Educaţie Fizică şi Sport
CĂPĂŢÂNĂ  Gheorghe – Programarea Calculatoarelor
CÂRNAŢ Teodor – Drept Constituţional
CONDREA Iraida – Ştiinţe ale Limbajului
ZBANŢ  Ludmila – Ştiinţe ale Limbajului

Conferirea titlului ştiinţifico-didactic de Conferenţiar Universitar:
BOLEA  Zinaida – Psihologie Generală
MÂŢU  Gheorghe – Drept Privat
SPORÂŞ  Natalia  - Literatura Universală şi Comparată
USATÂI  Ludmila – Literatura Română
VLAICU  Vlad – Drept Financiar (bancar, fiscal, vamal)

În numărul din 27 ia-
nuarie 2015 al ziarului 

„Universitatea” a fost publi-
cată pe prima pagină o re-
latare despre un eveniment 
deosebit, care a avut loc pe 
27 decembrie 2014 la Palatul 
Republicii din Chişinău. Era 
vorba despre Gala Studenţi-
lor Laureaţi, care şi-au făcut 
şi continuă să-şi facă studiile 
de masterat şi doctorat în cele 
mai prestigioase universităţi 
din Europa.

Printre deţinătorii Di-
plomei Guvernului R. Moldova şi ai Trofeului 
„Gala Laureaţilor” s-a aflat şi Lucia Boguş, ma-

gistru al Facultăţii de Chimie şi Tehnologie 
Chimică a Universităţii de Stat din Moldo-
va, care actualmente finalizează Masteratul 
la Universitatea Humboldt din Germania.

Felicitările noastre!

DIN  GENERAŢIA  CELOR  CUTEZĂTORI
DETAŞAMENTULUI  DE  CADRE  ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE,  USM

COMPLETAREA  

Clasamentul
Ranking Web of Universities ( Ediţia ianuarie 2015)

Primele cinci universităţi din R. Moldova
Universitatea Locul în RM Locul în Europa Locul în lume

USM 1 853 2515
UTM 2 1076 3450

ULIM 3 1284 4344
USMF 4 1542 5413
ASEM 5 1663 5911

Statistica clasamentului
Ranking Web of World University (Anii 2013-2015)

Anul Universităţile Locul in lume

Iulie
2013

Universitatea de Stat din Moldova1. 3432
Universitatea Tehnică a Moldovei2. 4220
Academia de Studii Economice din Moldova3. 7220
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova4. 7696

Ianuarie
2014

Universitatea de Stat din Moldova1. 3889
Universitatea Tehnică a Moldovei2. 4240
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie3. 6630
Academia de Studii Economice din Moldova4. 7090

Iulie
2014

Universitatea de Stat din Moldova1. 2914
Universitatea Tehnică a Moldovei2. 3557
Academia de Studii Economice din Moldova3. 5379
Universitatea Liberă Internaţională din 4. 
Moldova 

5774

Ianuarie
2015

Universitatea de Stat din Moldova1. 2515
Universitatea Tehnică a Moldovei2. 3450
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 3. 4344
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie4. 5413

Angela NICULIŢĂ,
Prorector USM pentru Relaţii Internaţionale

Important!

(VIZITA  EXCELENŢEI  SALE,  DR.  PANDE  LAZAREVSKI,  AMBSADORUL  REPUBLICII  MACEDONIA  LA USM)

Meridianul  interuniversitar

DECANATUL  FACULTĂŢII  DE  CHIMIE  ŞI 
TEHNOLOGIE  CHIMICĂ,  

DEPARTAMENTUL  STUDII,  USM
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Pentru a progresa R. Moldova are nevoie 
de idei originale, care să se sincronize-

ze cu spiritul şi valorile europene. De aceea se 
impune  reunirea tuturor forţelor: instituţii de 
stat,  proiecte culturale şi organizaţii obşteşti  
bine orientate în activităţile lor.

În această ordine de idei, la 5 februarie 
2015, a avut loc o întâlnire a Rectorului Uni-
versităţii de Stat din Moldova, dl Gheorghe 
Ciocanu, cu domnul Nicolae Avram, Preşe-
dintele Centrului Cultural Vatra. Au fost puse 
în discuţie posibilităţile de colaborare  privind 
implicarea studenţilor USM în proiectele cul-
turale iniţiate de „Vatra” şi  realizarea acestora 
în comun. 

Astfel Complexul Etno-Cultural Vatra 
va găzdui în anul 2015 o serie de festivaluri, 
activităţi culturale tematice, precum: Nunta 
Regală, Retro-Mai, Ziua Familiei, Festi-
valul Medieval, Festivalul Etno-Balcanic 
ş.a. În aceste acţiuni pot fi   antrenaţi studenţii Universită-
ţii de Stat din Moldova. Cu atât mai mult  că  la Facultatea 
de Arte Frumoase activează  cu succes numeroase colec-
tivele artistice: Corul „Lira”, Orchestra de muzică po-

pulară „Struguraş”, Orchestra de Fanfară, Ansamblul 
coregrafic „Struguraş”, Ansamblul de dansuri sporti-
ve „Elite Dance”, Ansamblul de dans modern, Teatrul 
dramatic „Dialog”, Teatrul de revistă „Vacanţa mică”,  

Ansamblul Etnofolcloric „Crenguţa de 
Iederă”. 

 Este vorba de acţiunile în comun la în-
scenarea unor subiecte din  tradiţiile şi obi-
ceiurile străvechi ce ţin de  „Nunta Regală”, 
de organizarea celei de-a doua ediţii a Fes-
tivalului Medieval ş.a.  În realizarea acestor 
obiective pot fi implicate şi alte facultăţi. 
S-a discutat şi s-a accentuat stabilirea pri-
milor paşi în realizarea  acestor obiective, 
dar şi posibilitatea organizării în comun a 
unor conferinţe tematice, cu caracter cultu-
ral şi educaţional.

Or, Universitatea de Stat din Moldova 
este o instituţie competitivă, recunoscută 
pentru  realizări remarcabile, pentru valorile 
autentice şi performanţele atinse.  De aceea 
credem în posibilitatea realizării cu succes a 
colaborării  noastre reciproce. În aşa fel vom 
contribui la valorificarea patrimoniului cultu-

ral şi a tradiţiilor noastre strămoşeşti ca parte componentă a 
Tezaurului Cultural European.

Victoria CAZAC,
 şef  al Departamentului Relaţii Externe 

Un adevărat Centru Universitar, în adevărata lui accepţie,  se deosebeşte de  alte 
instituţii de profil prin multitudinea  de activităţi pe care le desfăşoară,  dar, îna-

inte de toate, prin patrimoniul său. În această ordine de idei, Universitatea de Stat din 
Moldova nu este o excepţie, ba chiar mai 
mult - un exemplu de  un autentic focar 
ştiinţific, didactic-instructiv şi educativ. 

Pe lângă numeroase facultăţi, departa-
mente şi  structuri de acest gen, care îi duc 
faima în ţară şi peste hotarele ei, universi-
tatea noastră dispune de mai multe alte lo-
caţii,  bine echipate şi amenajate, necesare 
desfăşurării activităţilor didactice, ştiinţifi-
ce de cercetare şi extracurriculare. Printre 
acestea, în prim-plan, se prezintă şi Muze-
ul de Ştiinţe ale Naturii.

Mulţi specialişti în domeniu, pe par-
cursul câtorva decenii, au studiat minuţios 
exponatele din  muzeul nostru  (evident, în 
primul rând, absolvenţii Facultăţii de Bio-
logie şi Pedologie şi nu numai!). Cei care 
au apelat la serviciile Muzeului nostru au 
rămas impresionaţi  de  diversitatea mate-
rialelor expuse. Posibil, s-au găsit şi dintre 
acei care şi-au format o viziune şi o părere 
tendenţioasă, preconcepută şi eronată  des-
pre acest  Centru  cu adevărat unic. De ace-
ea aş vrea să ofer puţină claritate la acest 
subiect.

Aşadar, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii a 
fost fondat oficial în anul 1964, cu toate că 
unele exponate sunt datate cu anul 1952! 
“Cronicarii”, adică specialiştii în domeniu, 
afirmă  că pe timpuri acest muzeu avea ca-
tegoria a II-a în clasamentul corespunzător, 
dar, spre regret, nu există un document oficial care ar confirma acest lucru. Cu toate acestea, 
colecţiile impresionante de  mostre muzeistice la sigur merită să fie apreciate, ceea ce  ar 
contribui, fie şi cu întârziere, la acordarea unui statut special muzeului nostru. 

Actualmente acesta include trei secţii: Secţia de Zoologie, Secţia de Botanică şi  Secţia 
de Geologie şi Pedologie. Numărul total de exponate muzeale atinge cifra de 14.000! De 
menţionat faptul că toate exponatele au fost prezentate spre păstrare în formă de donaţie, în 
bună parte, de către foştii absolvenţi ai Facultăţii de Biologie şi Pedologie sau de colegii aces-
tora. Fiecare exponat este  unicat, întrucât reflectă o anumită zonă geografică a lumii. Unele 

din ele prezintă o raritate incontestabilă (de exemplu, puiul de caşalot cu o vârstă doar de trei 
zile;  puiul de rechin gigantic de 4,10 metri; pasărea caracaru negru, endemică pentru Ţara 
Focului din America de Sud etc.).  Altele au o valoare istorică (de exemplu, masa de lucru a 

academicianului N. Dimo). În spatele fiecă-
rui exponat se află o istorie aparte, pe care 
colaboratorii muzeului, în cadrul excursiilor 
realizate, le aduc la cunoştinţa vizitatorilor. 
E un lucru cu adevărat uimitor că pe parcur-
sul anilor s-a putut menţine această colecţie 
rară. 

***

Până nu demult exponatele zoologice, 
geologice şi pedologice erau vizitate  

într-o aripă a Blocului II de studii. Dar de  
câţiva ani acest bloc nu este utilizat,  fiindcă 
se află într-o stare avariată. Din aceste con-
siderente, în incinta muzeului timp de zeci 
de ani nu s-a făcut nicio reparaţie curentă,  
iar mobilierul se afla într-o stare avansată de 
degradare. 

Apropo, la  finele anului 2014,  condu-
cerea Universităţii de Stat din Moldova a 
iniţiat procesul de reconstrucţie capitală a 
acestui bloc. care prezintă un  valoros mo-
nument istoric.  În prezent aici se înfăptuiesc 
în ritmuri accelerate lucrări de reconstrucţie 
şi de reamenajare cu un enorm volum de 
lucru. 

Pentru a proteja exponatele muzea-
le (un adevărat tezaur al USM)  admi-
nistraţia  a rezervat un nou local tem-
porar. Este vorba de  Blocul Central,  
unde a fost rezervat  un spaţiu extins 
pentru expoziţii cu o suprafaţă totală 

de circa 600 m2,  aici fiind pe cale să fie instalat şi mobilierul special confecţionat 
pentru muzeul nostru. 

Actualmente  mobilierul se  asamblează în Sala de expoziţii, aceasta fiind dotată cu in-
stalaţii de iluminare şi climatizoare de ultima generaţie, care vor  menţine regimul optim de 
funcţionare. Credem că nu numai noi, cei de azi, dar şi generaţiile următoare vor fi mândre de 
această realizare a Universităţii de Stat din Moldova.

Mihai LEŞANU,
doctor, conferenţiar universitar, decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie

În ultima săptămână a lunii ianuarie (26-31.01.2015), la Facultatea Științe Economice 
a Universității de Stat din Moldova (coordonator regional), s-a desfășurat Primul 

Control al Calității privind derularea și implementarea Proiectului TEMPUS LMPH ”Li-
cence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développe-
ment de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie”.

 În această misiune au sosit la Chișinău experții europeni pe proiect, domnii profe-
sori Assenova Mariana și 
Lakov Plamen din Bul-
garia. Obiectivele visitei 
au ținut de implementarea 
activităților primei etape a 
proiectului aprobat de Co-
misia Europeană, inclusiv 
verificarea documentației, 
a resurselor umane impli-
cate  a materialelor aplica-
te, monitorizarea calității 
producției și serviciilor 
efectuate; aplicarea Planului de Acțiune Strategic Regional; verificarea și evaluarea ratei 
de participare la activități a analiștilor; metodologia de eșantionaj în completarea anchete-
lor; verificarea  evaluatorului extern pe proiect, precum și partajarea rezultatelor proiectului 
la nivel regional și interregional. Obiectivele prevăzute au fost divizate în două grupuri: 
controlul activităților incluse în prima etapă a proiectului și discuții privind derularea pro-
iectului cu reprezentanți ai  instituțiilor partenere din Republica Moldova. 

Experţii europeni au participat la reuniuni de lucru cu reprezentanții universităților par-

tenere; cu grupul de pilotaj regional; cu grupul de analiști formați; cu evaluatorul extern 
al proiectului; cu reprezentanți ai sectorului turistic și hotelier din țară (Agenția Turismu-
lui Republicii Moldova, Hotelul Leogrand); cu reprezentanți ai Comitetului Sindical al 
facultății. 

Tot în acest context a avut loc o întrevedere  utilă cu doamna Prorector a Universității 
de Stat din Moldova Angela Niculiţă, coordonator instituțional al proiectului. Domnii pro-

fesori Assenova Maria-
na și Lakov Plamen au 
mulțumit doamnei Pro-
rector și doamnei decan 
Galina Ulian, coordo-
nator regional, pentru o 
gestiune admirabilă și o 
derulare corespunzătoa-
re a tuturor activităților 
adiacente, remarcând 
rezultatele excelente 
obținute de partenerii 

R. Moldova în primul an de implementare a proiectului LMPH, exprimându-și disponibili-
tatea pentru o colaborare durabilă cu Facultatea de Științe Economice.

 Lucia CASTRAVEŢ,
prodecanul Facultăţii de Ştiinţe Economice,

doctor, conferenţiar universitar
Coordonator tehnic al Proiectului LMPH 

eXPeRŢII  euROPeNI  Ne-au  Dat  uNDĂ  VeRDe
(PRIMul  CONtROl  al  CalItĂȚII  IMPleMeNtĂRII  PROIeCtuluI  lMPH ) 

PATRIMONIUL  USM  O  ADEVĂRATĂ  PERLĂ  CU  CARE  NE  MÂNDRIM

(PRIMII PAŞI  SPRE O COLABORARE DE SUCCES)
SĂ  FIM  PARTE  COMPONENTĂ  A  TEZAURULUI  CULTURAL  EUROPEAN
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LOGOS
Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Lumina din Lumină

Pentru tinerii din Asociația Studenților 
Creștini Ortodocși din Moldova ziua 

de 15 februarie 2015 a fost deosebită, atât prin 
realizările înfăptuite, cât și prin amintirile ră-
mase. Iar pregătirile pentru aceasta zi au înce-
put cu o săptămână înainte de sărbătoare.

În dimineața aceleiaşi zile tinerii au par-
ticipat alături de ceilalți enoriași ai Bisericii 
la Sfânta Liturghie. Biserica „Întâmpinarea 
Domnului” a Universității de Stat din Moldo-
va își serbează hramul în această zi, în acest an 
împlinind și frumoasa vârstă de 135 de ani. Iar 
pentru membrii ASCO această Biserică repre-
zintă și acel lăcaș sfânt care îi unește și de unde 
s-au început toate activitățile organizației.

După Sfânta Liturghie enoriașii au avut 
parte de surprize frumoase din partea Biseri-
cii și a tinerilor; aceștia au distribuit cadouri 
și pliante, informaţii referitor la semnificația 
zilei de 15 februarie 2015, de asemenea i-au 
servit pe cei prezenți cu acele bucate pe care 
le-au pregătit singuri pentru eveniment.

Tot în această zi ASCO s-a întâlnit cu 
tinerii câștigători ai concursului de eseuri 
„Sărbătorile de iarnă alături de Hristos”, 

BISERICA  „ÎNTAMPINAREA  DOMNULUI” 
A  UNIVERSITATII  DE  STAT  DIN  MOLDOVA  LA  CEAS  ANIVERSAR

În fiecare an, la 15 februarie, este ser-
bată Întâmpinarea Domnului. Pentru 

Universitatea de Stat din Moldova aceasta 
este zi de aleasă bucurie duhovnicească, fiind 
prăznuit hramul sfântului locaş. Anul 2015 
este unul aparte pentru această capelă uni-
versitară, care acum 135 de ani a fost ridicată 
şi sfinţită. Astfel, odată cu hramul bisericii, a 
fost inaugurat şi anul aniversar.

Sărbătoarea a coincis cu Duminica înfricoşă-
toarei judecăţi, iar mulţime de credincioşi a păşit 
pragul Bisericii noastre pentru a aduce slavă lui 
Dumnezeu şi pentru a se uni în sfânta rugăciune 
a Liturghiei.

Alături de enoriaşii Capelei s-au aflat  ctito-
rii, binefăcătorii, dar şi conducerea USM, îm-
preună cu numeroşi profesori 
şi studenţi. La slujbă a parti-
cipat şi dl Gheorghe Ciocan, 
rectorul universităţii. 

Slujba a fost oficiată de că-
tre un sobor de preoţi în frunte 
cu protoiereul Octavian Moşin, 
preot-paroh. S-au înălţat rugă-
ciuni pentru profesorii, studen-
ţii şi colaboratorii drept-mări-
tori ai acestei instituţii, dar şi 
pentru toată suflarea creştineas-
că care s-a ataşat de această bi-
serică. În timpul slujbei au fost 
rânduite şi rugăciuni speciale la sfinţirea lumânărilor 
din ceară, o veche practică la acest praznic, ce începe 
a fi revigorată de câţiva ani.   

Tot atunci, a fost serbată şi Ziua Tineretului Orto-
dox, iar în cadrul ecteniilor s-au inclus cereri pentru 
luminarea minţii şi reuşita la învăţătură a studenţilor. 
Tinerii prezenţi, în special cei din cadrul Asociaţiei 
Studenţilor Creştini Ortodocşi, ce activează pe lân-
gă Biserică, nu doar s-au rugat, dar au pregătit celor 
prezenţi daruri de suflet. Au fost împărţite calendare, 
mesaje legate de praznic şi îndemnuri de a trăi curat 

tinereţea, precum şi copturi, dulciuri ş.a. de-ale 
gurii.

După citirea Sf. Evanghelii, părintele Oc-
tavian a ţinut un cuvânt de învăţătură, în care 
a vorbit despre semnificaţia duminicii şi a săr-
bătorii:

„Întâmpinarea Domnului este ziua întâl-
nirii omului cu Dumnezeu. Întâlnire într-un 
loc distinct, în biserică. Or, tocmai aici are 
loc întâlnirea sublimă a omului cu Dumne-
zeu. Această întâlnire e vie şi trăitoare de 
atâtea secole prin fiecare Sfântă Liturghie, 
în cadrul căreia se jertfeşte chiar Hristos, 
iar noi avem şansa de a ne împărtăşi din 
dumnezeire.

Sărbătoare ar trebui să fie un îndemn de 
a ne întâlni cu Cel de Sus 
în fiece zi prin sfintele ru-
găciuni.

Să râvnim curăţenia 
trupească şi sufletească 
a Pruncului Hristos şi să 
dobândim pacea şi dra-
gostea cu Dumnezeu şi cu 
aproapele ”. 

După intonarea Rugăciu-
nii Tatăl Nostru, cu un mesaj 
de felicitare a venit domnul 
rector Gh. Ciocanu, care s-a 
referit la istoria campusului 

universitar, menţionând că la un loc de cinste şi 
drept o carte de vizită este Biserica Întâmpinării. 
Domnia sa i-a felicitat pe cei prezenţi şi a vorbit 
despre perspectivele legate de viaţa spirituală din 
acest centru studenţesc.

Este de menţionat faptul că în acest an ani-
versar sunt preconizate editarea monografiei 
Bisericii, a altor studii teologice, precum şi des-
făşurarea unei Conferinţe Teologice în ultima 
decadă a lunii  august, adică  către  Ziua Târno-
sirii Capelei universitare.

ACTIVITAŢILE  MEMBRILOR  ASCO  DE  ZIUA  TINERETULUI  ORTODOX

Responsabil de pagină, Protoiereu,  doctor în Teologie  Octavian MOȘIN

Dumitru Pădureț și Irina Brighidin. Ei au 
fost felicitați pentru efortul depus, iar mem-
brii ASCO s-au împrietenit cu acești tineri. 
Ei vor menține și în continuare legătura de 
prietenie cu ei.

Activitatea ASCO a continuat în parcurile 
din centrul capitalei, unde ei au venit cu un 
mesaj către alți tineri. Au distribuit materia-
le informative, au discutat cu tinerii întâlniți 
despre importanța dragostei și despre iluziile 
acesteia, au relatat despre adevărata sărbătoa-
re a Tineretului Ortodox și despre atitudinea 
acestora față de biserică.

Deja obosiți, dar încă entuziasmați, tine-
rii au hotărât să-i viziteze și pe cei mai puțin 
fericiți ca ei, hotărând să meargă la spitalul 
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Aici ei 
au distribuit materiale informative şi iconiţe 
pacienților, petrecând și puțin timp cu ei, pen-
tru a-i încuraja și a le alina suferința.

Această  zi  a fost una deosebită pentru 
ASCO.

Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!
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„Grigore Vieru este un mare şi adevărat poet. El transfigurează natura gândirii în natura naturii. Ne împrimăvărează cu o toamnă de aur. 
Cartea lui de inimă pulsează şi îmi influenţează versul plin de dor, de curată şi pură limpezire.”                                                                                                     

I-A  RĂMAS  DESCHISĂ  CARTEA…

Responsabilă de pagină – doamna Adriana CAZACU, doctor, conferenţiar universitar,  şefa Departamentului Literatura Română şi Teorie Literară.

Talent de excepţie, care, potrivit expresiei lui Ioan Alexandru, „şi-a 
asumat greul unui grai trecîndu-l prin inima sa”, Grigore Vieru 

trece deopotrivă verbul matern prin imaginaţia şi sensibilitatea sa poetică, 
încărcându-l de splendide armonii şi sonuri muzicale, de luxuriante semnifi-
caţii şi sugestii. În acest magnific proces de creaţie sunt angajate practic toate 
registrele discursului şi limbajului, toate nivelurile structurale ale textului, 
inclusiv cel prozodic, căruia în poezia viereană i se rezervă un rol esenţial 
în devenirea imaginii, a mesajului, a muzicalităţii versului. Ca denotat al 
discursului, imaginea viereană se iveşte neapărat pe fundalul sau în făgaşul 
unui ritm creat parcă anume să-i întreţină suflarea pe care i-o dă autorul şi, 
în general, să-i reliefeze şi să-i dimensioneze conţinutul emoţional-expresiv 
şi ideatic. De exemplu, în poezia Dor de ploaie ritmul stenic, cu modulaţii 
uşor-zvâcnitoare, întemeiat pe alternanţa unor metri alcătuiţi din 4 
trohei, catalectici în rândurile pare şi piriheizaţi mai des pe pozi-
ţia a treia, imprimă o energie pulsantă imaginii înmuguririi osului 
străbun, iar, implicit, tonifică şi ideea exprimată de această imagi-
ne, a regenerării continue a vieţii, a spiritului, a neamului: Plouă, 
plouă tinereşte / Peste creşă şi mormânt. / Ca un ram înmugu-
reşte / Os străbun pe sub pământ.

Cu siguranţă, în atare versuri matricea ritmului constituie spa-
ţiul vital al imaginii, al mesajului artistic. Mai mult, „sevele” lui 
poetice trec inerent în cele ale imaginarului de ansamblu, ceea ce 
nu e deloc întâmplător. Ca produs al imaginaţiei autoriceşti, rit-
mul – evident, original – formează o parte integrantă, fie şi acce-
sorie, a imaginarului operei, funcţionând după principiul vaselor 
comunicante. Legitatea acestei funcţionalităţi este determinată de 
faptul că vocabulele din care se alcătuiesc versurile, deşi ordonate 
cu intenţia primă de a face perceptibilă o periodicitate distinctă a 
ictuşilor şi/sau a altor elemente ale vorbirii, nu rămân totuşi doar 
nişte instrumente de ritmare, majoritatea (ploaia, os străbun etc.) 
identificând şi elemente semnificante, care, articulate sintactic şi 
logic, converg întru exprimarea unor însemnate conţinuturi emo-
ţional-expresive şi ideatice, devin suportul denotării unei lumi imaginare. 
Or, anume prin intermediul acestor elemente semnificante energiile ritmului 
urcă spre denotat şi animă imaginea, o sensibilizează puternic.

Elena ŢAU,
 doctor, conferenţiar  universitar

CREATOR  DE  RITMURI  ORIGINALE
Poet profund și complex, Grigore Vieru scrie 

o poezie ce se individualizează prin mesajul 
etic, afirmând binele și frumosul, adevărul și echita-
tea. Alături de motivele de interes major, autorul a 

abordat și categoriile esențiale ale existenței (viața, 
moartea, timpul). Dintre textele cu acest subiect „O, 
mamă” este unul dintre cele mai semnificative: 

VREME  TRECE,  VREME  VINE ...

Prin creația sa, Grigore Vieru ne-a învăţat istoria nea-
mului, afirmând spiritul autohton şi cel latin în fiinţa 

noastră etnică. Așa cum miturile aflate la originile existenţei 
istorice a popoarelor au făcut dintru început  să vibreze în 
fiecare din ele ideea că  el este „altfel decât ceilalţi”, pentru 
români acest altceva este specificul geto-dac, îmbinat cu cel 
latin. În istoria spiritualității românești, latinitatea apare ca 
purtătoare a unui ideal, ea devine o componentă a psihicului 
colectiv, contribuind la configurarea identităţii naţionale, de 
rând cu elementul creştin.  Destinul neamului nostru însă a 
fost însoţit de momente cruciale, când spiritul geto-dac şi cel 
latin trebuiau din nou demonstrate contemporanilor şi/ sau 
neprietenilor, aşa cum s-a întâmplat la sfârşitul anilor ’80 ai 
secolului al XX-lea în extremitatea estică a latinităţii.

Spiritul latin în imaginarul poetic al lui Grigore Vieru se 
manifestă prin imagini-simboluri: crinul, Iisus Hristos, stea-
ua, focul (arderea), muntele – toate, cum se poate observa, 
ţin de sfera semantică a naturii, cu conotaţii de spiritualitate, 
neprihănire, superioritate morală. Scrisul latin (recte: reveni-
rea la normalitate a unei situaţii din spațiul basarabean) este 
conceput estetic prin compararea cu bobul de grâu, cu ochii 
mamei, cu lacrima, adică cu ceea ce este mai sfânt pe lume: 

„Dragu-mi-i a te cânta, / Scrisule venit din stele./ (…) Ră-
sai, răsai, răsai,/ Ca grâul cel verde,/Ca lacrima./Şi nu te 
mai pierde,  Iubirea mea./” (“Răsai”). Se întâlnesc în aceas-
tă imagine verdele ca simbol al continuității vieţii cu lacrima 
ce semnifică  nu doar  „materie a disperării”, ci, îmbinată cu 
steaua, devine parte componentă a bucuriei cu lacrimi, a bu-
curiei printre lacrimi.  E bucuria reîntâlnirii cu spiritualitatea 
latină prin recunoaşterea dreptului la viaţă a scrisului latin. 
Eul poetic priveşte, primeşte, înţelege  acest scris ca pe o par-
te din neamul său, din istoria şi sufletul lui „Bucură-te, scris 
latin,/ Că pe valea dulce-amară/ N-ai venit ca un străin,/ 
Ai venit la tine-n ţară/  Şi la fraţii tăi!”. („Cântare scrisu-
lui latin”). „Valea dulce-amară” capătă  semnificaţia de Vale 
a Plângerii, dar şi de „complement simbolic al muntelui”, „lo-
cul unde 
se unesc 
s u f l e t u l 
omenesc 
şi harul lui 
D u m n e -
zeu”. Or, 
revenirea 

la latinitate, ca simţământ şi ca stare de facto, ar însemna o 
întâlnire a sufletului etnic cu harul și datul de la Dumnezeu. 

În imaginarul artistic al lui Gr.Vieru muntele şi Iisus Hris-
tos devin simboluri ale permanenţei şi ale superiorităţii mora-
le, coroborând astfel şi ideea de latinitate: Vin din munţii la-
tiniei, / Deci şi scrisul mi-e latin. Totodată, motivul creștin al 
jertfei și paralela Iisus Hristos – scrisul latin unește veacurile 
prin tragismul situaţiei, amplificat aici de ideea de smulgere, 
de luare cu forţa: Ah, din sângele fiinţei/ Ni le-aţi smuls şi 
pângărit/ Şi pe lemnul suferinţei/ Ca pe Crist l-aţi răstignit.

 Acest specific al spiritualității naţionale este susținut  ar-
tistic şi de simbolul ochilor sau al crinulului – floare a glori-
ei și a lacrimilor, iar în tradiția creștină simbolul alegerii, al 
opririi la ființa iubită: Ochii lui cei ai uimirii/  Când i-aţ scos 
şi nimicit,/ Aţi scos ochii nemuririi/ Ce pre noi ne-au în-
drăgit/ (…) privesc cu ochii umezi/ Către crinii latineşti.

Astfel că tema latinității implică în discursul artistic al lui 
Grigore Vieru tonul elegiac și cel protestatar, poezia fiind, în 
același timp, un elogiu adus creştinismului ca parte integran-
tă a spiritului românesc.

 Ana GHILAŞ, 
doctor, conferenţiar universitar

În literatura basarabeană generaţia anilor 
60 declanşează o reacție de nesupunere 

în faţa regimului. Vieru, ca şi reprezentant al 
șaizeciştilor, materializează această reacţie în 
textele sale

Dacă majoritatea oamenilor de cultură îl cu-
noşteau pe Vieru drept un poet născut sub  zodia 
dragostei de tot ceea ce e frumos graţie versu-
rilor sale ce emanau raze de lumină şi oaze de 
linişte în sufletele cititorilor, atunci e cazul să 
surprindem în aceeaşi cheie a sensibilităţii sale  
şi devotamentul  faţă de patrie pe care l-a ma-
nifestat atât în poezie, cât şi în viaţa cotidiană. 
Prin exemplul său, poetul ne-a demonstrat că, 
indiferent de statutul social, orice om care-şi 
iubeşte patria poate găsi mijloace prin care  să 
lupte pentru apărarea ei. Un argument plauzibil 
pot fi considerate versurile: Sunt doina, taina ei, 
pe care / Nu poţi s-o-năbuşi, nici s-o sperii / 
Chiar dac-ar fi acoperită / C-o mie una de Si-
berii. (Sunt)

Rezistenţa lui Vieru în faţa împuterniciţilor 
de la Chişinău mai era însufleţită şi de prestigiul 
pe care l-a căpătat poetul printre colegii săi de 
condei din celelalte state unionale ce râvneau şi 
ele a fi eliberate de sub jugul comunist.

Dar cum e şi firesc pentru soarta unui poet 
căruia însuşi Dumnezeu i-a îngăduit să intre 

în  altarul cuvintelor, 
după cum ne asigură S. 
Gruia, în articolul Poet 
pe golgota Basarabiei, 
Grigore Vieru „Şi-a re-
luat  urcuşul pe aceeaşi Golgotă a Basarabiei, 
cu ochii lui trişti de Christ în preajma răstig-
nirii poartă mai departe pe umerii firavi crucea 
neîmplinirii româneşti”. Chiar şi în  momentele 
critice poetul n-a încetat nici pentru o clipă să 
se îmbărbăteze spiritual prin credinţă şi iubire. 
Aceasta ne-o demonstrează şi în versurile: Lo-
cuiesc la marginea / Unei iubiri / La mijlocul ei 
/ Trăieşte credinţa mea. (Locuiesc )

Finalmente, putem concluziona că Vieru a 
fost în acelaşi timp un bun discipol al prede-
cesorilor săi descendenţi din neamul lui Stefan 
cel  Mare, dar şi un bun dascăl pentru genera-
ţiile care urmează a se boteza sub steaua româ-
nească.

Cunoscînd adevărul că limba este fundamen-
tul construcţiilor metaforice ale neamului,poetul 
optează anume pentru salvarea poporului prin 
cuminicarea cu tainele duioasei limbi materne 
românești.

Vera СĂTANĂ, 
anul III,  Specialitatea Limba și Litera-

tura  Română

Opera  poetului basarabean s-a aflat mereu în 
vizorul criticilor, dar şi în rostirea cititorilor. 

Dimensiunea tradiţionalistă a liricii lui Grigore Vieru nu 
exclude valorificarea ludicului, care devine un element de 

modernizare a discursului.
În cheie ludică autorul atenţionează asupra problemelor globale, versurile fiind 

un adevărat strigăt de durere: ,,Unii nu se pot lăsa de fumat,/ Alţii îşi lasă ţara 
uşor.”(Ascultaţi, măi copii), ,,Ne-am înecat/ Într-un simplu proverb:/,,Apele mari/ 
Îmghit pe cele mici.”(Ruşinosul proverb).

Jocul cu moartea inițiat de poet este spectaculos prin vibrațiile dramatice. El nu 
ezită să i se adreseze, uneori cu compătimire: ,,Mare eşti, moarte,/ Dar singură, tu./ 
Eu am vatră unde iubi, / Tu nu, tu nu.”(Prin mine un cântec). Alteori, eul liric îi 
dă dreptate morţii şi consideră trecerea dincolo o modalitate de păstrare a demnităţii: 
,,Pur şi simplu,/ Respectăm moartea,/ Pentru că nu este/ Mincinoasă ca viaţa”(Cum 
să-ţi spun), ,,În moarte tot mai mulţi se mută,/ Văzând că-n viaţă nu au loc./ Atâtea 
vorbe şi minciuni,/ Atâtea seci promisiuni!”(De ce-ai dat, Doamne?).

Impresionantă este ,,regizarea” ritualului propriei înhumări. Asistăm la un 
adevărat spectacol poetic. Grigore Vieru îşi alege în mod testamentar locul de odihnă 
veşnică: ,,Când am să mor,/ să mă îngropi/ în lumina ochilor tăi./ Lumea/ venită 
la mormântul meu,/ va sta îngenuncheată/ în faţa ta mereu./ Ca nimeni/ să nu-
mi joace pe mormânt”(Când), îşi instalează piatra funerară alături de mormântul 
mamei, scriindu-şi singur epitaful: ,,Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi”.   

Întâlnirea cu ,,marea trecere” a poetului s-a produs după scenariul prevăzut de el, 
regulile jocului au fost respectate. Nouă nu ne rămâne decât să-l păstrăm în ,,lumina 
ochilor” şi a sufletului, pentru ca veritabila-i creaţie să dăinuiască.

Ecaterina CEBANU, 
anul III, Specialitatea Limba şi Literatura Română – Limba Franceză 

LUDICUL  ÎN  POEZIA  LUI  VIERU

CÂNTARE  SCRISULUI  LATIN

Din aceste trei proiecţii vizionare, conţinând 
confesiuni tulburătoare ale eului liric ordo-

nate într-un crescendo ten-
sional, transpare imaginea 
unui ins copleşit de cur-
gerea ireversibilă a timpu-
lui, apăsat de efemeritatea 
condiţiei umane, imagine 
dublată de o alta, extrem 
de sensibilă şi emoţionan-
tă, cea a unui fiu bântuit de 
tristeţe, tentat să înregis-
treze trecerea dramatică a 
mamei sale. Simbolurile şi 
metaforele-cheie, de mare 
sugestivitate şi sensibilita-
te artistică, demarcând trei 
secvenţe ce evocă existen-
ţa eului şi-i cronometrează 
trecerea, în acelaşi timp în-
tregesc imaginea acestuia, 

îi adaugă noi conotaţii. Prima secvenţă, care sugerea-
ză un început înnoitor, îl situează într-un timp şi într-
un spaţiu al germinaţiei universale. Eul apare într-un 
echilibru perfect cu macrocosmul, manifestând o sete 
metafizică de viaţă şi frumos. În a doua secvenţă el 
păstrează acelaşi echilibru cu natura, dar se metamor-

fozează împreună cu dânsa sub semnul unei “tăceri” 
meditative, grave, precum şi sub semnul “spicelor 
de aur”, simbol al împlinirilor. În secvenţa a treia, 
care consemnează sosirea “toamnei”, relaţia eului cu 
lumea se dezechilibrează, fapt sugerat de motivele 
tremurului şi al clătinării. Iminenţa stingerii mamei 
face ca universul lui să se clatine din temelii, iar ini-
ma să-i “tremure” dureros. Astfel, cele trei moduri 
diferite cum se răsfrânge “umbra sufletului” mamei 
peste inima eului în etape succesive ale vieţii puncta-
te simbolic (“A venit primăvara”; “A venit vara”; “A 
venit toamna”) contribuie esenţial la crearea imaginii 
lui de fiu iubitor şi sensibil, reflexiv şi neîmpăcat cu 
pierderea mamei, iar de aceea neîmpăcat deopotrivă 
cu “vremea” care “trece” şi “vine”. Această imagine 
este nuanţată palpabil de stările lui sufleteşti (sete, 
tăcere, tremur), precum şi de simbolurile cromatice 
ce-i reliefează emoţiile (albastrul ploii, aurul spicelor, 
roşul mărului). Perspectiva asupra lumii actualizată 
de el îl caracterizează pregnant ca structură spiritu-
ală şi afectivă. Eul fixează lucrurile din interior, prin 
prisma sensibilităţii şi viziunii sale metafizice, desco-
perind ritmurile biologice ca evenimente majore din-
tr-un unghi filozofic al vârstelor care marchează viaţa 
omului: copilăria, maturitatea şi bătrâneţea.

Ludmila USATÂI, 
doctor, conferenţiar universitar

Nichita  STĂNESCU

A venit primăvara.
Umbra sufletului tău
pe setea inimii mele
în chip de ploaie albastră
coboară.
Vreme trece, vreme vine...

A venit vara. 
Umbra sufletului tău
pe tăcerea inimii mele
în chip de spice de aur
se-apleacă.
Vreme trece, vreme vine...

A venit toamna.
Umbra sufletului tău
pe tremurul inimii mele
în chip de măr roşu
se clatină.
Vreme trece, vreme vine...

SALVAŢI-VĂ  PRIN  LIMBĂ

ÎN  FILA  DE  CALENDAR
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Un mare artist stabileşte identitatea eternă a omului cu el însuşi.
 MalrauxA. 

LA  O  ANIverSAre
UN  STROP  DIN  STRĂFUNDURILE  IZVOARELOR  CARPATINE

Desigur că Maria Iliuţ este, 
înainte de toate, Artist, 

adică un om de artă. Iar califi-
cativul Artist, conform definiţiei  
DEX-ului Limbii Române, este 
persoana de talent care lucrează 
în mod creator într-un anumit 
domeniu al artei. 

Iar acestui  anumit domeniu 
al artei, căruia, prin însuşi desti-
nul ce i-a fost hărăzit, Maria Iliuţ 
îi este devotată până la sacrificiu. 
Probabil că aşa i-a fost dat de la 
naştere ca întregul parcurs al 
vieţii sale să fie marcat şi împletit 
cu trăinicia şi veşnicia Artei Po-
pulare, ce se cheamă Folclorul 
nostru ancestral, adică totalita-
tea creaţiei artistice, literare (în 
cazul nostru, celei muzicale), a 
obiceiurilor şi tradiţiilor popula-
re.

Uite că  Maria Iliuţ a perse-
verat în folclorul muzical tradiţi-
onal, dar, totodată, unul specific 
arealului de unde îşi trage rădă-
cinile, de unde, de fapt, a şi pornit 
spre şes din imensitatea azurie a 
Carpaţilor milenari întreg nea-
mul nostru dacic. Şi, întrucât 
Maria noastră îşi trage obârşia 
din Carpaţii Putnei lui Ştefan cel 
Mare, fiind înzestrată cu harul 

nativ al nesecatului melos po-
pular, zic, nu se putea ca ea să 
devină alta decât ceea ce i-a fost 
dat să fie.

Maria Iliuţ,  la fel ca şi o 
altă privighetoare a Bucovinei 
eminesciene – Sofia Vicoveanca, 
şi-a luat zborul din nemărginirea 
aceleiaşi bolţi cereşti, care le-a 
detectat ambelor zborul şi ine-
galabilul talent de a fi deschise 

cântecului popular, neasemuitelor 
comori ale neamului, valorificân-
du-le, şlefuindu-le, imprimându-
le noi energii spaţiale.

Unicitatea talentului înnăscut 
al Mariei Iliuţ se explică nu doar 
prin acel tremolo al vocii sale in-
confundabile (Maria îl numeşte 
timbru cu noduri), ci şi prin mă-
iestria ei de a confecţiona costu-
mul naţional, specific zonei carpa-
tine a spaţiului vital românesc; de 
a culege şi a valorifica nestematele 

perle ale melosului popular, păs-
trându-i naturaleţea, frăgezimea, 
originalitatea, expresivitatea şi 
mesajul plin de savoarea şi farme-
cul locului, acolo,  unde artista a 
văzut lumina zilei. 

Marele poet Nichita Stănescu 
credea că:”Muzica este un răs-
puns căruia nu i s-a pus nicio în-
trebare”. În această ordine de idei, 
avem deplina certitudine că draga 
noastră omagiată, chiar dacă i s-ar 
pune vreo întrebare, referitoare la 

mesajul  artei  pe care o promo-
vează, credem că răspunsul deplin 
s-ar conţine în mesajul acesta în-
suşi, căruia i s-a dedat cu trup şi 
suflet, în totalitate. Căci, aşa şi se 
autoidentifică Maria Iliuţ într-un 
cântec popular pe care l-a cules la 
baştină:

Mulţămesc maică frumos
Că mi-ai dat glasul duios
Eu nu cânt că pot cânta
Da-mi astâmpăr inima –
Mie şi cin’ m-asculta… 

aCeSt  DeStIN,  DĂRuIt  SIe  ÎNSuŞI

La rugămintea să ne spună ce înseamnă pentru ea Ansamblul Etnofolcloric 
„Crenguţa de Iederă”, convorbitoarea ne-a răspuns în felul următor: „Crenguţa 
de Iederă” pentru mine înseamnă, înainte de toate, refugiul meu sufletesc. Aici 
descifrăm miracolul folclorului nostru autentic, aici încercăm să readucem la lu-
mina zilei valorile noastre naţionale. Dar, pe lângă toate acestea, am mai adus la 

Chişinău din Crasna mea nu numai repertoriul ce ne reprezintă, ci şi vestimenta-
ţia de prin părţile noastre.

În acelaşi timp trăiesc un sentiment de satisfacţie şi împlinire sufletească de pe 
urma faptului că mi-a reuşit să mai aduc aici şi o lacrimă de Bucovină eminesciană,   
un strop din adâncurile izvoarelor noastre carpatine”.

În prag de primăvară, în cea de-a 23-a zi a lui Faur, apre-
ciata noastră interpretă de muzică populară, harnica şi 

neobosita culegătoare de folclor din Ţara Fagilor, Bucovina, 
lector superior la Facultatea de Arte Frumoase (Secţia Fol-
clor) a Universităţii de Stat din Moldova, Maestrul în Artă 
Maria ILIUŢ, rotunjeşte încă un inel în tulpina vieţii sale. A 
văzut lumina zilei în pitoreasca comună montană Crasna, una 
dintre cele mai mari şi încărcate de istorie, tradiţii şi datini 
strămoşeşti aşezări omeneşti din preajma Putnei lui Ştefan 
cel Mare,  sat cu oameni mândri, harnici şi gospodari. Este 
mezina în familia cu patru copii a  Domnicăi Ursache şi a lui 
Ştefan Iliuţ .

După absolvirea, în 1969, a şcolii medii nr. 1 din Crasna 
lui Ilschi, Maria  urmează Colegiul de Iluminare Culturală 
din Cernăuţi (clasa Instrumente Populare), apoi,  peste câţiva 
ani de activitate pedagogică la şcoala de muzică din satul 
de baştină, îşi continuă studiile la Institutul de Arte „Gavriil 
Musicescu” din Chişinău, stabilindu-se aici definitiv cu tra-
iul.  Debutează în mod strălucit în formaţiile etnofolclorice 
„Tălăncuţa” din Chişinău şi „Ştefan Vodă” din Străşeni, în-
registrând zeci de perle folclorice, care  răsună  şi astăzi pe 
undele Radioului Naţional şi la micul ecran al Televiziuni-
lor din Republica Moldova. Între anii 1981-1988 activează 
în calitate de lector la Conservatorul „Gavriil Musicescu”, 
Facultatea Canto Popular. În perioada 1988-2002 este con-
ducător al Secţiei Folclor la Palatul Republican de creaţie 
a copiilor şi adolescenţilor, unde acumulează o experienţă 
preţioasă  în activitatea de creaţie folclorică cu tineretul. Din 
anul 1990 şi până în prezent  este lector, apoi lector  superior 
la Secţia Folclor a Facultăţii de Arte Frumoase, întemeietoa-
rea  şi sufletul creativ al cunoscutului Ansamblu Etnofolclo-
ric „Crenguţa de Iederă”.

Maria Iliuţ este  apreciată drept una dintre cele mai valo-
roase promotoare  şi interprete autentice de folclor, iar reper-
toriul ei bogat, cu piese de diversă factură (cântece de leagăn, 
de nuntă, de pahar, de joc şi voie bună, de noroc, de jale, de 
haiducie, de păstorie, de dor şi dragoste, de ritual, colinde, 
doine, balade etc.), reflectă imensa varietate,  frumuseţea ine-
dită şi netrecătoare a cântecului popular românesc din nordul 
Bucovinei, îndeosebi al celui de la poalele munţilor Carpaţi, 
unde a fost adusă pe lume.

Cei care o cunosc pe distinsa noastră artistă descoperă în 
ea o fire calmă şi blândă, plină de înţelepciune şi tact, chibzu-
ită şi limpede în gândire şi judecată, tenace şi competentă în 
domeniul pe care-l profesează, cu verticalitate şi fermă în po-
ziţii, hotărâtă să facă lucruri utile şi  temeinice. Ea  lasă urme 
durabile oriunde calcă, fiind întotdeauna  sinceră în dialog cu 
oamenii, binevoitoare, extrem de sobră în  cântec,  în costum, 
în  ţinută, în tradiţie. 

Tandră, admirabilă şi inteligentă,  punctuală şi responsa-
bilă pentru tot ce face, Maria Iliuţ este irepetabilă în stilul şi 
maniera originală de interpretare a cântecului autentic. Este 
vorba despre acel tremolo din voce care îi este caracteristic,  
pe care artista îl numeşte un timbru cu noduri, ceea  ce o 
face inconfundabilă şi inimitabilă. Maria  Iliuţ rămâne a fi  un 

model veritabil în a culege, a selecta, a studia şi a promova, 
în exclusivitate,  zestrea „de acasă”, adică din aria etnică sub-
montană, păstrând nealterate pronunţia locală, graiul dulce 
de la munte, stilul interpretativ bucovinean,  astfel înscriindu-
se  în cohorta cântăreţilor iluştri de muzică populară.

Or, Maria Iliuţ este omul care are o pasiune deosebită 
pentru folclor, munceşte pentru a scoate la lumină formule 
artistice ce atestă existenţa milenară a poporului nostru. Pen-
tru ea cântecul este o adevărată religie.

 Dar crăsneanca  din preajma Putnei mai este înzestrată cu 
un deosebit cult al prieteniei şi cumsecădeniei, al artei con-
versaţiei. Acestor calităţi indiscutabile li se adaugă şi altele: 
hărnicia, o putere de muncă exasperantă, acribia, responsabi-
litatea şi acurateţea pentru lucrul bine făcut. 

***                                                                                    

A muncit asiduu, cu dragoste şi ardoare, până când s-a 
afirmat şi şi-a cizelat măiestria interpretativă la cote 

dintre cele mai  înalte, iar aceste eforturi (nu rareori până la 
starea de sacrificiu) i-au adus şi roadele pe deplin meritate. 

Pe parcursul anilor,  protagonista Maria Iliuţ a concer-
tat cu mai multe ansambluri de mare prestigiu: „Busuioc 
moldovenesc”, „Folclor”, „Ştefan Vodă”, „Tălăncuţa”, 
„Ciocârlia”, „Veselia”, „Mugurel”, dar şi cu orchestra an-
samblului „Joc”, reuşind să-şi păstreze stilul şi caracterul  
ei original,  de inconfundabilă interpretă de folclor autentic 
bucovinean

În calitate de profesoară de folclor  la Facultatea de 
Arte Frumoase, Maria Iliuţ depune eforturi considera-
bile pentru a educa la studenţi dragostea faţă de tradi-
ţiile, obiceiurile şi datinile strămoşeşti, faţă de muzica 
autentică românească, contribuind prin aceasta la for-
marea şi  dezvoltarea culturii şi a conştiinţei civice. Gra-
ţie dăruirii sale, educaţia estetică în cadrul Facultăţii de 
Arte Frumoase nu se reduce doar la dragostea pentru 
frumos, pentru adevărate valori artistice. Domnia sa 

contribuie şi la formarea receptivităţii estetice, a tot ce 
este frumos, durabil şi instructiv în viaţa de toate zilele. 

***

Cât priveşte colectivul studenţesc „Crenguţa de Ie-
deră”, condus de Maria Iliuţ, acesta  este laureat 

al  diverselor festivaluri naţionale şi internaţionale ale 
tineretului studios.  

Doamnei profesoare  Maria Iliuţ  îi aparţine meritul 
lansării Festivalului-concurs Naţional de Folclor „Tra-
diţii şi Obiceiuri de Nuntă”, o formă de  folclor vocal, 
coregrafic şi instrumental, la care participă ansambluri 
vocale, coregrafice şi instrumentale-folclorice de tine-
ret din republică.  Mai precizăm faptul că  Ansamblul 
Etnofolcloric „Crenguţa de Iederă” a devenit laureat al 
tuturor ediţiilor de până acum. 

În calitate de lector superior, profesoara  Maria Ili-
uţ s-a încadrat plenar şi în activitatea ştiinţifică. Este 
autor al  unui serial de studii cu genericul  „Costumul 
naţional moldovenesc pentru femei din Basarabia la 
sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec al XX-lea”, pu-
blicate în Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din 
Moldova.

***

Şi,  spre final, vom remarca faptul că Maria Iliuţ  
este  membru activ al Uniunii Muzicienilor din 

Moldova -  membru al Societăţii Culturale Bucureşti-
Chişinău (responsabilă de Sectorul cultură, Filiala Chi-
şinău). În 2006, pentru activitatea prodigioasă pe  tărâ-
mul culturii, distinsei artiste i se acordă  titlu onorific 
de „Maestru în Artă”.

Strămoşii noştri latini spuneau că un arbore se cunoaşte 
după fructele sale (e fructu arbor cognoscitur). În contex-

tul dat, vechiul aforism are o tangenţă directă cu doamna  
Maria Iliuţ. Vin să confirme acest lucru şi cele 18 promoţii 
de absolvenţi ai Facultăţii de Arte Frumoase a Universităţii 
de Stat din Moldova, Secţia Folclor. Mulţi dintre discipolii 
Domniei sale conduc, la rândul lor, colective etnofolclorice 
proprii, cultivă dragostea de frumos, de tradiţii,  de obice-
iuri şi datini strămoşeşti elevilor din şcolile şi liceele din 
Republica Moldova. 

 Şi iată, în aceste zile de sfârşit de iarnă, când un alt 
anotimp, cel al Primăverii, ne bate la uşă, noi, – colegii de 
breaslă, prietenii şi studenţii Facultăţii de Arte Frumoase, îi 
dorim dragii noastre sărbătorite Maria Iliuţ să fie călăuzită 
şi mai departe de Lumina şi Energia creaţiei, să se bucure de 
roadele muncii sale, fără istov, să simtă căldura celor apro-
piaţi şi să-i ajungă puteri şi inspiraţie  nesecată pentru încă 
mulţi ani înainte întru  realizarea a toate câte şi  le doreşte în 
această viaţă, pe care o trăieşte cu demnitate şi credinţă în 
triumful binelui şi armoniei pe Pământ.

Valentin TOMULEŢ, 
doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor universitar la

 Departamentul Istoria Românilor, Universală şi 
Arheologie, decanul Facultăţii de Arte Frumoase

Imaginile din această pagină au fost realizate de Marin Iliuţ, fiul distinsei noastre sărbătorite.

De aici, de pe aceste tărâmuri carpatine, şi-a luat zborul 
spre înălţimile nesecatului nostru tezaur folcloric 

bucovineanca Maria Iliuţ.

Mihai  MORĂRAŞ 

PRIVIGHETOAREA  CÂNTECULUI  BUCOVINEAN
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Activităţi extrauditoriale

Misiunea nobilă a cadrelor didactice univer-
sitare, inclusiv ale celor de la Facultatea 

de Chimie și Tehnologie Chimică, este  pregătirea  
specialiștilor de înaltă calificare, ceea ce presupune alto-
irea cunoștințelor teoretice, a deprinderilor, abilităților 
practice, precum și a  celor atitudinale în domeniul 
abordat. Toate acestea se cultivă în cadrul orelor pla-
nificate și al activităților extracurriculare tradiționale. 
Din  categoria acestora fac parte conferințele științifice 
studențești, zilele mondiale de protecție a pământului, 
a apelor, a mediului, ziua internațională a studenților, 
olimpiada republicană de chimie, botezul chimiștilor, 
dar şi Balul Bobocilor.

Dacă celelalte facultăţi şi alte instituţii de învăţă-
mânt îşi numără bobocii la începutul primului an de 
studii, apoi Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimi-
că face acest lucru după prima încercare în sesiunea de 
iarnă. După susţinerea primelor examene, atunci când 
studenţii anului I au obţinut primele succese, dar şi primele eşecuri, se selectează cei care  vor 
să devină chimişti adevăraţi. Anume ei sunt promovaţi să primească taina botezului simbolic, 
fiind trecuţi în rândurile chimiştilor.

Sărbătoarea Botezul Chimiștilor este  un eveniment unic. Anul acesta (pe data de 13 fe-
bruarie) l-am organizat pentru  a 25-a oară, având deci  o conotaţie specială. Acest eveniment 
tradiţional, este aşteptat cu nerăbdare în fiecare an, de  întreg colectivul facultății. Însăși pe-
rioada de pregătire  este interesantă; fiecare cântec, dans, scenetă și alte prezentări sunt  pre-

gătite în mare taină, ulterior fiind presărate abundent cu 
glume. În anul  acesta jubiliar  Botezul Chimiştilor  a fost 
tutorat cu mare grijă de către doamna Galina Dragalina, 
dr., conf. univ., şi Ana Popușoi, lector la secția Chimie 
Organică. Evident, programul și realizarea lui au fost pe 
potriva jubileului. Au participat la el reprezentanți din mai 
multe grupe academice. 

Cristina Filip (studenta anului trei) şi Vadim Bacin-
schi (studentul de la anul întâi), în funcția de prezentatori, 
au demonstrat artistism și  o înaltă creativitate. Au cules 
aplauze fierbinți scenetele pline de umor. Participanţii 
s-au manifestat foarte bine prin cântece, dansuri frumoa-
se, prin lansarea diferitor filmuleţe şi scenete legate, bi-
neînţeles, de viaţa studenţească. Colectivul facultăţii s-a 
convins încă o dată că studenţii noştri nu numai că sunt 
chimişti buni, dar  sunt la fel de buni la multe activităţi 
extrauniversitare. Sarbătoarea s-a desfăşurat timp de două 
ore, însă spectatorii nu s-au plictisit, deoarece totul a fost 

foarte bine gândit. Toţi au rămas încântaţi de această sărbătoare. 
Punctul culminant  l-a constituit  finalul sărbătorii, când  toți  studenții  anului întâi,  

îmbrăcați în halate albe, au depus Jurământul Chimistului, fiind stropiți cu agheazmă  chimi-
că  din laborator,  cu îndemnul de a face carte bună.

 Viorica GLADCHI,
doctor, conferenţiar universitar, 

        decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică

B O T E Z U L  C H I M I Ș T I L O R – LA CEA DE-A 25-A ANIVERSARE   

În incinta Universităţii de Stat din Moldova, în cadrul 
Departamentului Filosofie şi Antropologie, sub egida şe-

fului de Departament, doamna Eudochia Saharneanu, profesor 
universitar, doctor habilitat, 
deja tradiţional, în decurs de 
doi ani, se desfășoară şedinţe-
le de training ale Şcolii de Fi-
losofie de sâmbătă. Acest titlu 
nu este unul întâmplător; aşa 
cum Platon propune în perioa-
da antică conceptul de Acade-
mos, la fel şi noi am încercat 
prin intermediul mimezisului 
să emitem anumite convingeri 
cu scopul recoltării sufletelor 
tinerilor. Precum în Academia 
Platonică s-a încercat imple-
mentarea unui stil de şcoală 
eclectică, unde fiecare doritor 
poate să îşi delecteze sufletul 
cu puţină filosofie, tot aşa,  prin 
intermediul Şcolii de Filosofie de sâmbătă se încearcă promo-
varea filosofiei în rândurile tinerilor, care, spre marele nostru 
regret, nu au această posibilitate în calitate de liceeni. 

Scopul activităţilor de sâmbătă constă în instituţionalizarea 
unei culturi filosofice pentru a promova conceptul de Cultură 
filosofică. Nu-i întâmplător acest termen, ţinând cont de faptul 
că ea, Cultura, care vine de la cuvântul latin colere, ce se tradu-
ce prin „a cultiva”/„a onora”,  se referă în general la activitatea 

umană. Se încearcă în decurs de doi ani să se infiltreze filosofia 
în uz, în mod special fiind ţintit grupul de tineri liceeni. Făcând 
aluzie la Aristotel și Liceum, apelăm la un anumit grup de ti-

neri pregătiţi să facă filosofie. 
Şi apoi, vorba ceea, „vine cine vrea, rămâne cine poate”.

Organizarea Şcolii de Filosofie de sâmbătă are ca struc-
tură logică prestabilită anumite teme care sunt alese şi pre-
gătite cu mare grijă şi ştiinţă de cauză de către membrii 
Departamentului Filosofie şi Antropologie. Pot fi evidenţi-
ate anumite teme cum ar fi: Filosofia despre filosofie: Iro-
nia la Socrate; Gândirea critică, Arta argumentării și Re-

torica; Interculturalitate și Consiliere filosofică; Limbaj și 
comportament: Cunoașterea Celuilalt; Crearea de imagine: 
autocunoașterea și construirea carierei; Arta vieții și metafi-

zica iubirii: de la antici la moderni; 
Libertate și dreptate în lumea con-
temporană; Imaginea femeii în is-
lam: stereotipuri și prejudecăți.

 Aceste teme sunt reunite prin 
intermediul motto-ului:  „Cum poţi 
ajunge să te cunoşti? Niciodată con-
templându-te, totdeauna acţionând. 
Încearcă să-ţi faci datoria şi vei şti 
îndată cine eşti.” (Goethe). Şcoala 
de Filosofie de sâmbătă urmăreşte, 
pe tot parcursul programului, trei di-
recţii de dezvoltare a participanţilor 
– latura personală, cea profesională 
şi cea recreativă. Programul include, 
de asemenea, dezvoltarea concepte-
lor de comunicare şi lucru în echipă, 
de managementul timpului, precum 
şi activităţi practice în care partici-

panţii vor putea aplica în mod direct cunoștinţele nou învăţate. 
Cei curioşi, dornici de a se delecta cu puţină filosofie sunteţi 
mereu şi cu drag aşteptaţi la training pentru a ne preocupa şi a 
medita împreună.

Victoria VRABIE, 
lector universitar,

 Departamentul Filosofie și Antropologie

ŞCOALA  DE  FILOSOFIE  DE  SÂMBĂTĂ 
(MODEL  DE  ÎNGRIJIRE  A  SUFLETULUI)

victoria vrabie, lector universitar. 
Activitatea practică cu liceenii.

Suntem obișnuiți  cu faptul că  importantele evenimente 
culturale  se desfășoară în orașe.  Iată, însă, că acţiunea  

din 30 ianuarie 2015 ne demonstrează că această prerogativă 
poate aparține și  unei comunităţi rurale, cum este, în cazul 
nostru, Primăria satului Bucerdea Grănoasa, județul Alba, 
România și Direcția Școlii Generale „Ioan Maiorescu” din 
aceeași localitate. Insistența și bunăvoința se datorează senti-
mentului de recunoștință pentru predecesorul acestei comune  
Ioan Maiorescu, care i-a dus faima în lume. Anume aici și-a 
trăit primii 10 ani din viață părintele lui Titu Maiorescu (28 ia-
nuarie 1811 – 2 august 1864).  De aici își trage seva înălțimilor 
Ioan Maiorescu,  cel care a putut transmite  dragostea de țară, 
de cultură, de literatură fiului său. 

Aşadar, Conferința științifică „Ioan Maiorescu - un ca-
racter însuflețit de un ideal” a adunat oameni de cultură din 
Alba Iulia, Blaj, Chișinău. Comitetul de organizare m-a invitat 
personal pentru a prezenta Universitatea de Stat din Moldo-
va la această memorabilă întrunire, cu o comunicare intitula-
tă „Conceptul de literatură română și ideea de identitate 
la Ioan Maiorescu”. Scopul esențial al conferinței  a fost 
cunoașterea creației lui Ioan Maiorescu,  a contribuţiei sale în 
Istoria României și relevarea aspirațiilor sale de care s-a călă-
uzit.   

Din mesajul omagial, rostit de primarul Ioan Aldea, am 
reţinut următoarea aserţiune „Din acest neam, din acest pă-
mânt, din acest suflet al locului pe care îl percepem a ne 
fi nouă cel mai drag, s-a născut, de încredințare nouă, la 
Bucerdea Grănoasă, mărinimosul fiu al satului Ioan Ma-
iorescu”.

În continuare, moderatorul Dănuș Sârbu, fost elev al Şco-
lii Generale „Ioan Maiorescu”, i-a oferit cuvânt directorului 
Vasile Bărbuleț, care a vorbit despre importanța educației 
în cadrul instituțiilor de învățământ, manifestându-și since-
ra bucurie de a aduna în acest spațiu mai multe personalități, 
inclusiv absolvenţii acestei instituţii (fiind prezent şi preotul  

Mihai C. Szilagy)  care  s-a dovedit a fi un bun cercetător de 
documente  legate de satul natal,  de oamenii de cultură care 
și-au luat zborul din aceste spații. La conferință preotul Mi-
hai C. Szilagy  s-a prezentat cu biografia documentară privind 
viața, activitatea și opera lui Ioan Maiorescu, descrisă în cartea 
„Ioan Miorescu – un caracter însuflețit de ideal” (Ed. Gens 
Latina), apărută în 2014 cu prilejul comemorării celor 150 de 
ani de  la trecerea la cele veşnice a celebrului diplomat.

Cu multă  însufleţire a vorbit pe marginea evenimentului în 
cauză directorul general al publicaţiilor editate de Asociația 
Culturală „Gând Românesc, Gând European”, domnul 
Virgil Sebu Cisteianu, care a făcut deja de câțiva ani conexiu-
nea editorială cu Basarabia, publicând mulți autori și promo-
vându-i şi în  Antologia din trei volume „Din lirica feminină 
basarabeană” (2014). Domnia sa vine de fiecare  dată cu 
donații de carte, ultima fiind  volumul Despre viața și moartea 
lui Nichita Stănescu .

La conferinţa comemorativă au mai participat dr.conf. 
Ioan Mitrofan; președintele Asociației ASTRA Silvia Bob; 
Ioan Brad, proaspăt autor de proză; dr. conf. Dumitru Mălin; 
studenta  noastră Victoria Covalciuc și eleva Liceului Teore-
tic cu Profil Real „Mihai Marinciuc” din Chișinău Argentina 
Covali. Comunicările ştiinţifice au fost  însoţite foarte reuşit 
cu texte artistice şi comentarii  de recunoștință pentru orga-
nizatori.

La rându-i, subsemnata a prezentat  conceptul literar și 
ideea de identitate națională, accentuând că ilustrul  diplomat, 
istoric, filolog  pleda pentru rolul limbii române în  literatura 
naţională, evitând  utilizarea clișeelor franţuzeşti care erau la 
modă în acele timpuri. 

Azi, cu părere de rău, simțim din ce în ce mai mult o altă 
invadare -  cea de cuvinte din limba engleză impuse, de multe 
ori, dintr-o  frondă de a fi cât mai „moderni”. Aceasta nu-i 
altceva decât  o pseudomodernizare.  Am revenit la Chișinău 
cu o bogată  donație de carte din partea autorului  Mihai C. 
Szilagy, pe care  am transmis-o Departamentului de Literatură 
Română și Teorie Literară şi Bibliotecii Universității de Stat 
din Moldova. Este important ca studenții  noştri să aibă po-
sibilitatea de a studia o valoroasă  carte ce îmbină interesele 
filologice cu cele ale istoriei, ale culturii în ansamblu.

Victoria FONARI, 
doctor, conferenţiar universitar,

Departamentul Literatură Română şi Teorie Literară

Interferenţe culturalePe  MeR IDI aNul  alBa  IulI a

Dumitru Dodul, dr., conf. univ. În timpul dezbaterilor.
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Faur, sau Făurar – aşa-i zice în popor celei de a doua 
luni a anului. Însăşi rădăcina  acestui cuvânt ne sugerea-
ză ideea că este vorba de a făuri ceva. Ei bine, Februa-
rie, prin menirea lui, făureşte tot felul de flori fantastice 
pe la fereşti. Dar el mai făureşte, metaforic vorbind, şi 

acel suprem sentiment de afecţiune, cu care a fost înzes-
trat fiinţa noastră umană, supranumit Dragostea.  Uite 
că şi lui Faur-Făurar i se mai spune de la o vreme Luna 
Îndrăgostiţilor.

Aşadar, o bună parte din tinerii noştri sărbătoresc 

pe 14 februarie Ziua Îndrăgostiţilor – Valentin şi Valen-
tina, pe când alţii respectă străbunele noastre tradiţii, 
apropiindu-şi-o de suflet pe data de 24 februarie, adi-
că de Dragobete, precum e numită în popor. Oricum, şi 
una, şi alta au dreptul la viaţă.

LUNA  ÎNDRĂGOSTIŢILOR

LUMINA  ACESTEI  LUMI…

De  când România este Membru al Uniunii Europene, iar Republica 
Moldova are aspiraţii de integrare, de atunci unii tineri  de-ai noştri 

au trecut la noua “modă” de a sărbători  Ziua Dragostei.
Dar Sfântul Valentin, după părerea mea, nu este altceva decât un obicei 

barbar parvenit, în ultimii ani, pe plaiurile noaste. Cineva, posibil, mi-ar  pu-
tea reproşa  că originea lui e la Roma, iar “noi suntem urmaşii Romei”, de 
aceea s-ar cuveni, adicătelea, s-o considerăm drept o sărbătoare  autohtonă, 
de-a noastră.

Și totuşi Sărbătoarea Dragostei la români are un alt aspect. Marcată la 24 
februarie, Ziua Dragobetelui uneşte inimile tinerilor noştri, le înfiripă şi le 
provoacă sentimentul dragostei, îndemnându-i să iubească sincer  şi curat.  De  
Dragobete băieţii aleargă după fete, le prind şi le sărută. De aici a şi pornit 

zicerea din popor: “Dragobetele sărută fetele “.
Dacă noi, generaţia tânără de astăzi, vom sărbători de Dragobete, vom  contribui astfel ca 

poporul să îşi păstreze numele, tradiţiile în esenţă.  De aceea, apelul meu pentru fiecare îndrăgos-
tit ar fi  unul:  Fii original – iubeşte  româneşte ! Sărbătoreşte de Dragobete !

      TE-AM INTÂLNIT
Te-am întâlnit şi inima mea
Cu putere-a prins a bate,
Şi gândirea, vrea – nu vrea,
În nopţi mintea îmi străbate.
 
 Mersul meu cu pas încet
 Mă duce-n locuri neştiute
 Şi din ochi, cu-n mic regret,
 Lacrimile cad tăcute.

Umbra ochilor deschişi
Şi negreaţa lor divină,
Par a fi de sus trimişi
Să-mi aducă-n ochi lumină.

 Lin surâsu-n zare-ţi porţi
 Plin de dor şi alinare,
 Ce mă urmăreşte-n nopţi
 Pân la răsărit de soare.

Ochii mei – priviri străine,
Se deschid, se fac iar mici
Şi mereu te văd pe tine
Chiar de tu nu eşti aici.

 Vreau să plâng, să râd, să zbor,
 Vreau să strig cât am putere!
 Toţi să ştie de-al meu Dor
 Care dragostea mi-l cere.

Și ce dacă pute-
rea minții este 

dincolo de orizontul 
imaginației noastre, 
iar forța sufletului este 
dincolo de imaginația 
minții. Ce este iubirea?!  
De unde își trage seve-
le și încotro îndreaptă 

pașii celor îndrăgostiți?! 
Dragostea, fie ea legea supremă a vieții, 

un amestec chimic, un element cosmic, 
sau mistica peisajului de pasiune și amor, 
aceasta se conturează în itinerarul existenței 
umane și fără îndoială ocupă un loc privile-
giat. G. Meredith afirma că “ iubirea este o 
pasiune, o flacără divină, purtând în ea, 
indiferent de este durabilă sau nu – ca şi 
propria noastră condiţie umană – şi fe-
ricire, şi viaţă.”  Dragostea condiționează 
cumva ca floarea vieții să-și desfacă petalele 
singură, însoțind toate celelalte acte funda-
mentale în acțiunile noastre cotidiene. În 
potirul dragostei se ascunde emoția unei 
clipe, întunericul și lumina, nodurile de 
haos și mugurii de splendoare. Rațiunea 
capătă cu totul o altă formă când se lasă în 
plasa amorului.  

Din cele mai vechi timpuri iubirea a 
fost cea care a inspirat, a dat motor creației 
lăsându-și amprenta pentru secole. Publius 

Ovidius Naso semna, în Tristia, III : “Sub 
astă piatră zace Ovidiu, cântărețul/Iubirilor 
gingașe, răpus de-al său talent.” A dat mur-
mur cuplurilor. Orfeu și Euridice – povestea 
de dragoste a acestor doua personaje mito-
logice i-au impresionat deopotrivă pe zei și 
pe pământeni, relevând narațiunea unei iu-
biri pierdute, apoi regăsite pentru a fi pierdu-
tă a doua oară.

În poezia lui Francesco Petrarca,  Laura 
este  fiinţa supremă ori femeia căreia poe-
tul îi aduce omagii,  ea fiind un model de 
virtute și frumusețe. Trăsăturile sale umane, 
ochii frumoși, părul blond, surâsul dulce, se 
repetă imuabil și totuși ea constituie punc-
tul ideal de sprijin în jurul căruia se perindă 
viața sentimentală a poetului. 

Un alt exponent al literaturii univer-
sale Alphonse de Lamartine, în poemul 
Lacul aduce o profundă sublimare tuturor 
problemelor existenţiale, inclusiv iubirii. 
Pânza lirică este produsul coexistenţei a 
două planuri: unul al rememorării faptului 
erotic, momentul sacru cu persoana iubită 
al descrierii cadrului natural şi al doilea, al 
semnificaţiilor, al sentimentu-
lui comunicării cu infinitul.

Mihai Eminescu consti-
tuie cea mai reprezentativă 
figură a spiritualităţii româ-
neşti; rămâne a fi poetul, 

prozatorul şi jurnalistul român considerat 
de critica literară postumă drept cea mai im-
portantă voce poetică din literatura noastră. 
“Eminescu îşi are locul în societatea marilor 
spirite, opera lui fiind actul de identitate uni-
versală al neamului nostru.”( Steinu  Vladi-
mir,  Mihai Eminescu - 1850-1889 – Critică 
şi interpretare - Iaşi: Editura Junimea, 1989, 
p.234.) La Eminescu găsim iubirea și na-
tura nu doar ca un capitol apare; aceste 
două noțiuni nu se izolează tematic, ci se 
clădesc ca un tonus fundamental în creația 
sa. Iubirea vieţii lui Eminescu a fost Vero-
nica Micle, pe care a întâlnit-o prima oară 
la Viena, în anul 1872. Acest profund sen-
timent face ca cerneala să curgă în sutele 
de poezii semnate de marele poet: „Atât 
de fragedă, te-asameni/ Cu floarea albă de 
cireş,/ Şi ca un înger dintre oameni/ În calea 
vieţii mele ieşi” ; “Ce e amorul? E un lung/ 
Prilej pentru durere,/ Căci mii de lacrimi 
nu-i ajung/ Şi tot mai multe cere.” 

Nichita Stănescu, în poezia “Leoaica 
tânără, iubirea”, care tematic este o artă 
poetică, dar și un elogiu adus iubirii, su-

gerează gândul că poetul 
iubește poezia așa cum 
ar fi iubit femeia. Poezia 
apare ca un amestec  de 
gravitate și ludic, fiind 
găsite metafore ale plu-

tirii, ale înălțării și ale zborului.
Dragostea poate fi găsită în roua care-și 

face cărări prin firul de iarbă, în toamna care 
se aseamănă cu o explozie de pictură avan-
gardistă, unde picăturile de lumină se lasă pe 
suflet și-l acoperă cu umbră de culoare, în 
cerul care-și scutură norii plini de nea, iar 
în ochi se cufundă tot universul și un mal de 
galaxie. Înțeleasă  ca o relație de afecțiune 
dintre două persoane, eu aș îndemna să 
vedem iubirea și dintr-o altă dimensiune, 
dintre mine și tot ce mă înconjoară, ce 
văd, ce simt:

Tinere ,
Vino să-ți spun povești cu zâne 
Să-ți arăt unde în cer stă Dumnezeu
Să vezi -
de unde-ncepe curcubeul,
cum soarele răsare din a ta coastă,
cum cerul împletește cosițe din nori, 
cum roua cânta serenade crinilor,
iar lebedele fac dragoste-n papură
de parcă universul ar fi  doar al lor!
Fii beat de lume, omule,
Căci azi trăiești în nemurire!

Laura TUGAREV,
 lector  la Facultatea de Jurnalism şi 

Ştiinţe ale Comunicării, 
doctorandă USM

Iarnă. Zi de vineri.  
Posibil să fi fost frig.  

Poate era zăpadă.  Cu si-
guranţă era o zi obişnuită, 
nu-s sigură că  şi monoto-
nă sau că s-ar fi diferenţiat 
de celelalte zile din săptă-
mâna ceea… Nu ţin minte 
ce purtam sau despre ce 
vorbeam. Dar te ţin minte 

pe tine. Ţin minte ce am simţit când te-am 
văzut pentru întâia oară. Liniştea a cuprins 
încăperea atunci când ai intrat. Era ceva de-
osebit în acel moment, dar nu înţelegeam ce. 
Ochii mei s-au umplut de confuzie. Nu reali-
zam cine eşti, ce se întâmplă sau ce ai căuta 
aici. Ai început să vorbeşti. Glasul tău suna 
melodic pentru mine şi chiar de nu eram de 
acord cu tot ce spuneai (sau nu înţelegeam 
totul) – îmi plăcea. În scurt timp, confuzia 
mea se transformase în curiozitate. Iar cu 
trecerea zilelor, am observat că aştept reve-
derea  cu tine cu tot mai mult entuziasm. Nu 
voiam să definesc ce se întâmplă. Îmi plăcea 
aşa cum era, fără etichete şi fără aşteptări. 
Da, aşa începe povestea mea!

Când lipseşte sensul în acţiuni şi lumea 
nu face decât să te obosească cu veşnica ei 
mişcare... Când gusturile preferate îşi schim-
bă culoarea... Senzaţii. Multe senzaţii. Stranii 
senzaţii. Şi apoi un pic plăcute. Când acreala 
se-ndulceşte, iar ceea ce era dulce cândva nici 
nu mai vrei să încerci... Când oamenii, când-
va înţeleşi, devin insuportabili şi chiar de nu 
au făcut nimic (sau anume pentru că nu au 

făcut nimic?!) nu-i mai suporţi... Inexplicabil 
şi totodată atât de clar. Greu de recunoscut şi 
totuşi atât de accesibil. Sclipici în ochi. Tu. 

***
Zâmbetul începea să-mi radieze faţa ori 

de câte ori auzeam vorbindu-se de tine. Ini-
ma-ncepea să-mi bată mai tare ori de câte ori 
apăreai la orizont. Când te vedeam – înghe-
ţam pe loc şi tot ce conta erai doar tu, eram 
doar noi. Lipseau cuvinte... nu şi emoţii. Şti-
am că nu-i corect, dar cred că anume asta îmi 
plăcea şi la tine. Mereu departe şi totuşi aici. 
Mereu la dispoziţia mea şi totuşi... atât de ne-
atins. M-ai făcut să simt ceea ce-mi lipsea. Ai 
readus culoare în viaţa mea şi mi-ai adeverit 
zâmbetul. Acum zâmbesc. Nu e vorba că nu 
zâmbeam şi până la apariţia ta. Zâmbeam. 
Dar acum zâmbetul vine de undeva  de acolo 
– dintr-un sanctuar interior. Îmi lucesc ochii. 
Am atâta energie! 

Îmi dăruiai fiori şi mă făceai să-mi creas-
că aripioare.  Niciodată nu aş fi crezut că pot 
simţi aşa ceva în raport cu un nou necunoscut, 
care-n scurt timp a devenit cel mai căutat şi 
cel mai necesar... cunoscut. Nu e o noutate că 
mă hrănesc cu emoţii, dar era ceva  nou că 
pentru saturaţia mea aveam nevoie doar de 
tine – omuleţul cu ochi verzi. Pentru întâia 
oară nu voiam să înaintez, nu aveam intenţia 
să mă grăbesc.  Îmi plăcea micro-viteza. Îmi 
plăceai tu – cel mai căutat şi cel mai necesar... 
al meu - omuleţul cu ochi verzi.

Anna ŞIŞIANU,
 masterandă, Facultatea de Psihologie 

şi Ştiinţe ale Educaţiei

A vorbi despre   dragoste  în luna ce-
lor îndrăgostiţi înseamnă a vorbi 

despre  lumea ce ne înconjoară. Mai întâi 
de toate – despre dragostea pentru univers, 
pentru aerul pe care îl respirăm, pentru 
soarele ce ne trezeşte dimineaţa, amintin-
du-ne că a sosit o zi nouă şi un nou început 
de viaţă. Cine ştie când poate să apună ulti-
mul moment şi e păcat să trăieşti cu gândul 
că nu iubeşti şi nu eşti fericit, dacă cineva 
nu te iubeşte, nu te apreciază pentru că eşti 
unic, diferit şi nu gândeşti la fel cu alţii. 
De multe ori noi ne străduim să nu fim sin-
ceri, întrucât ascundem sentimentele ce în-
tr-adevăr sunt importante şi ar putea avea 
o influenţă foarte mare asupra celor dragi. 
Dar, din păcate, în acele clipe gândim că 
problema se va rezolva  de la sine şi impli-
carea noastră ar fi  de prisos.

Abia  după ce realizăm că totul e pier-
dut, fie că e vorba de părinţi, de prieteni 
fie când suntem pe cale de dispariţie din 
această lume, ne dăm seama cât de ne-
cesară este dragostea, momentele în care 
suntem iubiţi, protejaţi, când avem senza-
ţia puternică, precum că cineva are nevoie 
de noi. 

Mă întreb însă de ce e atât de greu să 
ajungi la concluzia că, de fapt, iubirea se 
naşte în sine şi până omul nu se  preţuieş-
te, nu se respectă pe sine nu e în stare să 
iubească pe nimeni altcineva. De ce iubim 
persoane care nu au nevoie de noi, ne pro-
voacă suferinţă, dar noi tot credem că anu-
me de această persoană avem nevoie, că 
anume ea e rostul întregii noastre vieţi?

 Ce zice oare inima 
noastră care, sărăcuţa, 
zi de zi se zbate pentru 
noi doar să trăim, neră-
mâne  atât de devotată  
nouă, încât nicio zi nu 
are odihnă? Uneori e 
mai comod să laşi ca 
viaţa să treacă fără tine 
şi să realizezi într-un 
final trist că frica ta a fost mai puternică 
decât ceea ce ai visat vreodată. Sau  se mai 
întâmplă să asculţi persoane care, în afară 
de limitele şi vorbele goale, nu-ţi pot pro-
pune nimic mai mult. În loc să faci ceea 
ce trebuie, şi anume să fii fericit, începi să 
vezi lumea prin prisma acelor persoane, 
alungându-ţi eul tău undeva departe, pe un 
tărâm necunoscut,  mai şi dispreţuindu-te, 
fiindcă unde s-a găsit unul ca tine să fie 
vrednic de ceva frumos, bun şi ca fericirea 
să fie o normă, dar nu un univers?

De obicei, ne criticăm, ne învinuim şi 
neapărat credem că vecinul are capacităţi 
supranaturale, la cel mai mic insucces al 
nostru neconştientizând faptul că poate e 
normal să mai greşim,  fiindcă nu e nimeni 
ideal. A te iubi, probabil, ar însemna să 
respecţi propriile reguli, plăceri, defecte, 
nefiind flexibil la părerea acelor oameni 
care la fel caută să-şi găsească drumul, di-
ferenţa fiind doar în felul de exprimare şi 
în felul în care vedem lumea. 

Elena FURDUI,
anul III,  Facultatea de Limbi şi 

Literaturi Străine

 Diana ENACHE,
anul II, Facultatea  de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

«SĂRBĂtOReŞte  De  DRAGOBete!»

IuBIRea – uN  uNIVeRS  De  MetaFORe  ale  PlutIRII,  ÎNĂlŢĂRII  ŞI  zBORuluI
(ÎN  luNa  CelOR  ÎNDRĂGOStIŢI)

A  IUBI  ÎNSEAMNĂ  TOTULOMULEŢUL CU OCHII VERZI
 (Dedicaţie pentru sursa mea de inspiraţie, căreia îi mulţumesc)

Mihai Morăraș
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Se poate afirma că omul, în întregul său, corp şi spirit, 
este în centrul demersurilor cognitive din cele mai 

vechi timpuri, de la reprezentările imagistice din peşteri, acum 
aproximativ 30.000 ani, până la prezenţa lui în cosmos, în zi-
lele noastre. Voi încerca să redau câteva informaţii, unele sub 
formă de eseu ştiinţific, despre corpul omului activ. Corpul 
este organismul omului, partea materială a fiinţei, sinonim cu 
trupul (opus sufletului, spiritului). Ca organism sau fiinţă vie, 
corpul este prezent în viaţa cotidiană, în ştiinţă pură şi aplicată, 
în ştiinţele umaniste de la biologie până la biotehnologie şi de 
la ştiinţele sociale până la filozofie.

Prin  termenul corp uman înţelegem acea parte a fiinţei 
care este alcătuită din trup şi membre sau un organism alcă-
tuit dintr-un ansamblu de componente materiale, unite într-un 
sistem funcţional. În acest sens, corpul este studiat, parţial, de 
ştiinţele biologice, anatomia şi fiziologia. Când considerăm că 
o parte însemnată a corpului este constituită din creier, studiul 
corpului devine un demers foarte complex, interdisciplinar. 
Creierul mai este caracterizat ca „sistem de sisteme”. Din cele 
enunţate reiese că şi corpul este un astfel de sistem complex, fi-
ind compus din sistemele tegumentar, osos, muscular, respira-
tor, cardio-vascular, digestiv, excretor, endocrin, nervos, renal, 
reproducător, sisteme aflate în interacţiune funcţională.

Corpul este fizicul omului existent sub formă de materie şi 
energie, diferit de minte (suflet, spirit). Sufletul, în denumirea 
uzuală, este psihicul uman sau cunoştinţa, totalitate a procese-
lor intelectuale, afective şi voliţionale ale personalităţii.

În general, considerat în uniune cu spiritul, corpul este 
propriu unei fiinţe active. Fenomenele mentale-psihice se ca-
racterizează  prin accesibilitate internă, subiectivitate, inten-

ţionalitate, orientare spre scop, creativitate şi libertate, prin 
conştiinţă, ceea ce le deosebeşte de fenomenele fizice. Percepe 
corpul nostru prin mişcările noastre, prin senzaţiile kineste-
zice, proprioceptive şi organice, în comunicarea cu ambianţa 
prin acţiuni şi operaţii. În multe situaţii, când ne concentrăm pe 
evenimente exterioare, nu suntem deplin conştienţi de corpul 
nostru. El este resimţit mai puternic când facem efort, avem 

febră, o rană sau dureri ale organelor interne. Percepem corpul 
altuia ca având numeroase caracteristici: gen, înălţime, greu-
tate, culoare a părului figura şi ochi – ca principali indicatori 
ai identificării, manieră de comportare, de salut şi prezentare, 
strângerea mâinii, timbrul vocii etc.

Spiritul este reunit cu corpul viu, este încorporat (întrupat). 
Conştientizarea exprimă reunirea trupului cu spiritul.

Corpul există în mod firesc, într-un anumit spaţiu şi timp, 
ambele fiind dinamice schimbătoare. Dezvoltarea diacronică 
a individului este percepută diferit, dacă îl vedem la intervale 
scurte sau mai lungi. Deşi înfăţişarea individului se schimbă 
dramatic, în timp, unele însuşiri ne ajută să-l recunoaştem. 
Omul însuşi îşi formează progresiv imaginea de sine, chiar 
dacă uşor modificată, la maturitate sau senescenţă (îmbătrâ-
nire). Se păstrează integrală conştiinţa de sine şi propria iden-
titate, pe toată durata vieţii, ceea  ce  constituie încă o enigmă 
a acesteia, întrucât celulele corpului se schimbă la interval de 
şapte ani.

Sunt de menţionat câteva caracteristici esenţiale ale cor-
pului, şi anume: genul, vârsta, înălţimea, dimensiunea mem-
brelor, greutatea, volumul, raportul dintre masa musculară şi 
stratul adipos-compoziţia, densitatea, somatotipul şi altele, pe 
care le descriu antropologia, anatomia şi antropometria.

(Va urma)
Boris BOGUŞ,                             

şef, Catedra Cultură Fizică şi Sport „V. Plîngău”,  
 profesor universitar, Antrenor Emerit al R. Moldova            

Miracolele sportului

(CORPUL UMAN - ABORDARE SISTEMICĂ, CUNOAŞTEREA DE SINE, MIŞCAREA ŞI BUNĂSTAREA CORPULUI )
MINTE  SĂNĂTOASĂ  ÎNTR-UN  CORP  SĂNĂTOS

Nu e un calambur! Este vorba de romanul „Simfonia unui criminal” al tinerei (23 de 
ani!) autoare Doina Lungu, absolventă a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comu-

nicării, Specialitatea Activitate Editorială. Lansarea detectivului „Simfonia unui criminal” de 
Doina Lungu a avut loc la sfârșitul lunii tre-
cute la Uptown Cafe, vizavi de Universitate, 
unde au fost prezenți cca 150 de împătimiți 
de literatură – rude, profesori, scriitori și 
studenți. 

Detectivul autoarei nu este altceva de-
cât teza ei de licență ( proiect profesional) 
cu titlul: „Aspecte ale procesului redacţi-
onal-editorial: romanul „Simfonia unui 
criminal”, la care, subsemnatul, am fost 
conducător științific. Doina Lungu este 
prima absolventă din R. Moldova care și-a 
susținut teza în baza propriului roman. Pro-
iectul ei a fost apreciat cu nota „10”! 

Tot atunci Doina a fost îndemnată să pro-
pună romanul editurii „Prut Internațional”, 
unde a găsit susținere și înțelegere din par-
tea domnului Oleg Bodrug, director general, 
a Olgăi Stanciu, director executiv și a scrii-
torilor-redactori Vasile Romanciuc și Andrei 
Grumeza, care au apreciat pozitiv manuscrisul, incluzându-l în planul editorial. 

„Simfonia unui criminal” a văzut lumina tiparului cu sprijinul financiar al Ministerului 
Culturii în cadrul Programului de Editare a Cărții Naţionale, alături de autori consacrați: Leo-
nida Lari, Anatol Ciocanu, Vasile Vasilache, Gheorghe Erizanu si alţii, Doina Lungu devenind 
astfel și cea mai tânără autoare romancier de la noi.

În cadrul lansării cărții sale, Doina Lungu a mărturisit: “Dintotdeauna mi-a plăcut sa 
scriu...Decesul tatălui, care avea aceeași pasiune ca și mine - filmele horror, a intensificat 
şi mai mult dorința de a scrie. Sursă de inspirație a fost un vis in care mi-am văzut perso-

najul. El scria muzică pe portativ cu sângele victimelor... Ulterior, mi-am făcut un plan și 
am scris timp de o vară în fiecare zi...” 

Primul roman-thriller de Doina Lungu are 168 de pagini. Ele îi vor captiva pe cititori prin 
multe scene dure, imprevizibile și intrigante 
cu crime și violență. La lectura romanului 
împătimiții de literatură vor mai fi surprinși 
de momente ce țin de dragoste, frumos, artă 
si credinţă, de valori etice și morale de care 
sunt stăpânite unele personaje. Subiectul 
thriller-ului conţine mai multe fire narative, 
menite să mențină curiozitatea cititorilor 
pană la deznodământ. Romanul, acțiunea 
căruia are loc într-un orășel din Polonia, îl 
are drept personaj principal pe Adam No-
wak, un muzician, care își imaginează ca ar 
putea stârpi tot răul din lume, odată ce-și va 
termina simfonia pe care o scrie de o viață... 
Acesta îşi trăieşte viaţa în agonie, sentimen-
tul amplificându-se nu doar din cauza mu-
zicii care-i sufocă cugetul, ci şi a ipocriziei 

oamenilor. În planul doi al acțiunii este destinul Anei şi Lizei, cuplul nonconformist...
În seara de debut a Doinei Lungu studenții de la Academia de Muzică, Teatru și Arte 

Plastice au prezentat scene inedite din romanul-thriller ”Simfonia unui criminal”. 
Despre cartea de debut a înzestratei autoare, măiestria de creație și ambițiile ei în ale scri-

sului au vorbit scriitorul Vladimir Beșleagă, istoricul literar Vasile Malanețchi, scenaristul 
Vlad Bulat, criticul literar Maria Pilkin, foști colegi de universitate, care i-au adresar Doinei 
Lundu sincere felicitări și au îndemnat-o să doinească mulți-mulți ani în literatura noastră cu 
noi și interesante romane, nuvele și povestiri . 

Mihai LESCU,
doctor, conferenţiar universitar,

 Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării

Gala talentelor

Aproape în fiecare 
noapte senină se pot 

observa pe cer “stele căzătoa-
re”, cum li se spune în mod 
obişnuit. În realitate, ceea 
ce vedem sunt particule sau 
corpuri solide de rocă sau de 

metal de mici dimensiuni, de la mărimea unui 
grăunte la câţiva metri, numite corpuri mete-
oritice sau meteoroizi, care cad în atmosfera 
terestră, lăsând o urmă strălucitoare. 

În terminologie ştiinţifică, fenomenul 
luminos sub forma unei dâre strălucitoare 
vizibile, produse de un meteoroid în atmo-
sfera Pământului prin frecarea cu aerul este 
numit meteor (în greacă înseamnă “fenomen 
produs sus în aer”). În atmosfera Pământu-
lui intră în fiecare an circa 15000 de tone de 
meteoroizi, micrometeoroizi şi praf cosmic. 
Meteoroizii, de obicei, ard şi se evaporă în 
atmosferă înainte de a ajunge la înălţimea de 
70-80 km de la suprafaţa Pământului. Majo-
ritatea din ei reprezintă fragmente de comete 
sau asteroizi. Corpul meteoritic sau mete-
oroidul se mişcă în spaţiul interplanetar şi 
pătrunde în atmosfera terestră cu viteze de la 
aproximativ 10 km/s până la 70 km/s. Intrând 
în atmosferă, meteoroidul se încălzeşte până 
la incandescență prin frecare cu moleculele 
de aer din straturile superioare ale atmosferei, 
formând o urmă luminoasă. 

Meteorii pot apărea fie ca fenomene izola-
te, fiind numiţi în acest caz meteori sporadici, 
fie în număr mare sub formă de “ploaie de ste-

le”, fenomen denumit curent meteoric. Me-
teorii din curentul meteoric aparent converg 
într-un punct al cerului numit radiant. Curen-
tului meteoric i se atribuie numele constelaţiei 
în care se află aparent radiantul respectiv. Din 
observaţii s-a constatat că corpurile meteori-
tice, de regulă, se mişcă pe orbita unei vechi 
comete. Unii curenţi meteorici revin în fiecare 
an cam la aceeaşi dată, atunci când Pământul 
traversează orbita unei 
comete. 

Corpurile meteo-
ritice pot avea masele 
de la zeci de grame la 
mii de kilograme. La 
intrarea în atmosferă 
a unui corp meteori-
tic masiv acesta poa-
te genera un meteor 
neobișnuit - o sferă de 
foc foarte strălucitoa-
re de culoare roşiatică, 
numită “bolid” (în greacă - “suliţă”). Cerce-
tările spectrale arată că temperatura bolizilor 
la suprafaţă atinge valori de 2000-3000 K. 

Un corp meteoritic care la trecerea prin at-
mosferă nu arde complet şi ajunge la suprafața 
planetei este numit meteorit. Ca urmare a tre-
cerii prin atmosferă, pe suprafaţa meteoritului 
se formează o crustă subţire de fuziune de cu-
loare neagră sau brună închisă, care servește și 
ca un criteriu de identificare a meteoritului. La 
impactul meteoroizilor masivi cu scoarţa te-
restră se produce o explozie violentă, în urma 

căreia se formează un crater uriaş, iar o mare 
parte din meteorit se transformă în gaze incan-
descente. Căldura degajată în urma exploziei 
poate declanşa mari incendii. Mai rar, impac-
tul poate provoca chiar şi cutremure de Pă-
mânt. În marea lor majoritate, meteoriții sunt 
compuși din fier sau rocă ori dintr-un amestec 
de fier și rocă.

Căderea de meteoriţi masivi este un eve-
niment foarte rar. Unul 
dintre cei mai mari 
meteoriți găsiți pe Pă-
mânt este meteoritul fe-
ros Hoba căzut în 1920 
în Namibia (Africa de 
Sud-Vest) care cântă-
reşte aproximativ 54 de 
tone.

Cel mai recent este 
meteoritul de la Chel-
yabinsk (Rusia) care a 
intrat în atmosfera te-

restră la 15 februarie 2013 cu viteza enormă 
de aproximativ 19 km/s. El a fost observat ca 
un meteor super bolid strălucitor care a explo-
dat în aer la înălțimea de circa 29,7 km. Având 
masa inițială estimată la aproximativ 12000-
13000 de tone (mai masiv decât Turnul Eiffel) 
și diametrul în jur de 20 m, acesta este cel mai 
mare obiect natural cunoscut care a intrat în 
atmosfera Pământului după fenomenul Tun-
guska din 1908.

Pe Pământ s-au păstrat și cratere meteoriti-
ce străvechi. Unul dintre acestea este craterul 

preistoric uriaș Chicxulub, situat în peninsula 
Yucatan din Mexic. După ultimele analize ra-
diometrice de înaltă precizie, acesta s-a for-
mat în urmă cu aproximativ 66 de milioane de 
ani prin impactul unui meteorit de aproape 10 
km în diametru. Diametrul mare al craterului, 
de circa 180 km, arată că explozia provocată 
de impact ar fi fost echivalentă cu explozia a 
mai multe miliarde de bombe atomice de pu-
terea celei de la Hiroshima. Se presupune că 
impactul acelui meteorit ar fi cauzat extincția 
în masă a mai multe specii de animale, inclu-
siv a dinozaurilor.

Meteoriţii erau cunoscuţi din timpuri stră-
vechi ca ”pietre căzute din cer”. Acestea erau 
folosite ca obiecte de cult, de podoabă, amu-
lete, precum şi în tratarea diferitelor tumori. 
Din meteoriţi, probabil, au fost confecţionate 
şi primele unelte de fier în perioada preisto-
rică. “Pietrele” din cer sunt prețuite și în zi-
lele noastre. Astfel, la Jocurile Olimpice de 
Iarnă de la Sochi – 2014, atleții care au fost 
medaliați cu Aur în ziua de 15 februarie 2014, 
la aniversarea unui an de la căderea meteoritu-
lui Chelyabinsk, au primit medalii incrustate 
cu fragmente din acest meteorit. 

Analiza compoziţiei chimice şi izotopice 
a meteoriţilor este una din sursele principale 
de informaţii despre compoziţia nebuloasei 
planetare care a dat naştere Sistemului nostru 
solar şi despre procesele ce au avut loc în acea 
epocă.

Ștefan D. TIRON,
fizician, consilier la Ministerul Educaţiei

Universul aproape„PLOI  DE  STELE”  ŞI  PIETRE  DIN  CER

In imagine: Mihai Lescu, Vladimir Beșleagă, Vlad 
Bulat și Vasile Malanețchi,  împreună cu  Doina Lungu, 
tânăra autoare a Detectivului „ Simfonia unui criminal ”. 

„SIMFONIa ...”  DOINeI


