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Semnatara reflecţiilor de 
mai jos este absolventa 

USM, Promoția 2018. Cu bucu-
rie aflăm că domnișoară Cristina 
Ursu urmează deja Masteratul la 
Facultatea de Litere.

Să-i fie fie într-un ceas bun!
- Iată că am ieşit de pe uşa Fa-

cultăţii de Litere cu carnetul de stu-
dent, dar şi cu un val de de emoţii 
care de abia încap în sufletul meu. 

Dar cum să le redai pe toate acestea în cuvinte? Şi totuşi …
Voi începe cu pereții Facultății de Litere, care sunt foarte înalți. 

Primul lucru pe care l-am constatat când am intrat în clădire a fost 
să văd cât era de înalt peretele din fața mea. Te face să te întinzi, 
încercând parcă să devii un om mare, omul mare din nuvela lui Eli-
ade, un Eugen Cucoaneș care vorbește cu duhurile preaînalte, stau 
proptite pe lămpi și ne privesc din zorile galbene cum încercăm să 
ne găsim echilibrul, ducându-ne în cap cărțile. Nu ai cum să nu ieși 
din facultate cu măcar un centimetru crescut. Ai crescut pentru că 
ții cartea în cap și devii mai înalt. 

 Și devii așa cum e cerul de mare și înalt, așa cum îs cărțile, 
mari și înalte. 

Uneori te urci pe vârful degetelor, iar lumea dinspre fereastră 
apare ca un tablou despicat în litere. Faci un pas înapoi și observi 
uluit: toată lumea e formată din litere. 

Litere misterioase. Ele parcă te-mpiedică atunci când urci scă-
rile în Aula 13, la curs, parcă stau culcate pe preș și nu-ți permit să 
intri în sală, te-adulmecă să le iei în seamă și să le îmblânzești. Până 
ce acaparează totul și devin ele lumea cea misterioasă. Pardoseala e 
formată şi ea din Litere. Calci pe ele până ce-ți intră în talpă și de-
acolo urcă în cartea din cap, iar tu crești; pereții îs tapisați cu Litere, 
îți vorbesc despre lucrurile văzute și nevăzute, despre ceea ce-ar pu-
tea exista dincolo de lambriuri; geamul îți arată tabloul cu toate cele 
31 de combinații astrale, culori - miriade, iar tu te uiți și nu-nțelegi 
nimic, dar ai senzația că îți place. Pereții de peruzea te însoțesc prin 
toată clădirea ca prin niște dedaluri și-ți arată cât de frumos poate 
fi cerul când ești suficient de înalt să îl vezi. Faci un pas la intrare, 

pe-un perete stă zugrăvit citatul: Limba și legile ei dezvoltă cugeta-
rea. Încă un pas și dai de un taxofon vechi, care cuprinde în furca 
lui cuvintele spuse cândva, dar nimeni nu a stat să le scrie și s-au 
pierdut; „Suntem aici!”, cuvintele murmură, incrustate-n pereții de 
alături, dai oricui un telefon să-i mărturisești găselnița, să-i spui 
cât de recunoscător ești pentru toți cei de-aici, de la Facultate, care 
investesc zi de zi în tine și-n cartea din capul tău. 

Sus, stau proptiți serioși marii clasici, în Aula Grigore Vieru 
îl vezi pe Vieru tânăr, „stinge-mi-s-or ochii mie / tot deasupra 
Cărții Sale”, cu figurația alcătuită din Preda, Ionescu, Pillat, Blaga, 
Petrescu, Barbu. Te uiți la ei și te-ntrebi câte pagini avea cartea din 
capul lor. În timpul orelor, ochii lor se-ncrustează în spatele tău, 
îți lărgesc tendoanele, ca s-apuci și tu măcar un vârf de lampă, un 
tronson din tavan, ușa vitrată a bibliotecii, lărgimea sălilor, infinitul 
treptelor: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. (Rădăci-
nile învăţăturii sunt amare – dar fructele-i dulci).

Or, profesorii se aseamănă cu grădinarii. Îmi pare că au 
ceva flagrant în comun. 

În Sala 30 stau pilaștrii greci cu hărți atârnate de Gramatică 
(Gramatica a vânturat multe pagini din cartea din cap, Gramatica te 
pândește mereu la un colț de tablă). Este ceva ademenitor în toate 
astea. Presupun c-ar exista undeva în cap un dans al Literelor, pro-
babil înscris în furca taxofonului, sau pe-o treaptă din scara dintre 
etaje, pe care calci și te ridici chiar dacă nu ești conștient că o faci.
Totul constă în a fi receptiv. Solul stă bine fixat în pereți, iar apa o 
găsești în ochii celor care scriu pe tablă lucruri necunoscute. Oame-
nii îi numesc adesea profesori. Sămânța cărții tale o găsești chiar în 
tine și mereu a fost chiar acolo și niciunde altundeva. A-ți lua rămas 
bun e o chestie care mișcă, oricât de mult ai dori să ascunzi sau să te 
simți incomod că este așa. Nu știu în ce fel aș putea să-mi iau rămas 
bun, decât să țin minte tot, tot, tot ce s-a spus, s-a întâmplat, s-a 
derulat de-a vălătucul între acei pereți înalți, în ochii profesorilor, 
spuziți de învățătură. 

Mulțumesc mult, dragi profesori, mulțumesc pentru fiece lecție 
și pentru fiece cuvânt și vă doresc din plin f e r i c i r e. Curate ut 
valeatis! (Toate cele bune!)

Cristina URSU,
absolventa Facultatăţii de Litere, 2018

Onorată comunitate 
universitară! Stimaţi colegi! 

Dragi tineri studioşi!

Acum, când „orgolioasa 
căldură”, la propriu şi 

figurat, trăită într-un mediu uni-
versitar anul împrejur, a cedat 
unor noi trăiri de început nu doar 
de anotimp, ci şi de an academic, 
emoţiile s-au declanşat pe nou, 
mobilizându-ne pe fiecare în parte 

să ne determinăm în amplasarea 
accentelor. Sunt emoţiile pozitive 
ale revigorării, universitatea fi-
ind acel stup de albine cu spaţiul 
energizant în care produsul final 
– pregătirea tinerilor specialişti 
de înaltă calificare în toate dome-
niile–  este convingerea noastră 
dintotdeauna că facem tot ce este 
cu putinţă pentru a contribui la re-
modelarea spre bine a societăţii, 
asigurându-i un viitor prosper.

Da, dragi tineri studioşi ai 
anului I, pentru că acest mesaj 
este adresat cu prisosinţă domni-
ilor voastre, ţin să menţionez: as-
tăzi sunteţi acea sămânţă încolţită 
în sol fertil, iar mâine– roadele 
bogate ale acestuia, reflectate prin 
acumulare de cunoştinţe, obţinere 
a performanţelor profesionale şi 
aplicarea lor în domeniile ulterior 
profesate. Aşadar, bine aţi sosit la 
Universitatea de Stat din Moldo-
va şi să vă fie binecuvântată clipa 
când aţi decis să alegeţi una dintre 
cele mai prestigioase instituții de 

învățământ superior, recunoscută  
nu doar în plan naţional, ci şi în 
cel internaţional. 

Asigurându-vă de alegerea co-
rectă, asemenea unui părinte spi-
ritual, vă îndemn să păşiţi curajos, 
cu braţele deschise ale sufletului 
şi cugetului în întâmpinarea vii-
torului dumneavoastră, acest prag 
al unui nou coridor semnificativ 
al vieţii  care se numeşte  Uni-
versitatea de Stat din Moldova şi 
în care vă veţi simţi  motivaţi să 
asimilaţi profund şi să deveniţi  
dumneavoastră înşivă – cu înalt 
profesionalism, inteligenţă sclipi-
toare apreciate de contemporani la 
justa valoare, dar şi cu bucuria de 
a trăi cu adevărat sentimentul de 
fericire. 

Dragi studenţi! Astăzi, adre-
sându-vă sincere felicitări pen-
tru performanțele dumneavoas-
tră obținute, angajarea într-o 
competiție acerbă – obţinerea 
unor cunoştinţe temeinice –  eu vă 
doresc ca prin mari eforturi, dar 

cu mai puţine greutăţi să obţineţi 
tot ce preconizaţi, reţinând ceva 
foarte important: dacă misiunea 
profesorului universitar este cea  
de transmitere a cunoştinţelor, cea 
a dumneavoastră, a tineretului stu-
dios, la fel de valoroasă, rămâne a 
fi implementarea acestor cunoş-
tinţele obţinute, valorificarea la 
justa valoare şi îmbogăţirea lor 
pe parcursul întregii vieţi. 

Stimați colegi! În fiecare an, 
Ziua Cunoştinţelor într-o instituţie 
universitară ne obligă să ne recon-
siderăm activităţile, să identificăm 
anumite stringenţe ce ne-ar marca 
în dorinţa de a schimba ceva prin 
anumite efortuiri, care ar bucura 
prin reuşitele scontate. Apreciez 
profesionalismul ştiinţifico-didac-
tic, competenţa dumneavoastră, 
aportul la menţinerea imaginii 
USM pe arena naţională şi inter-
naţională, dar să nu uităm: educa-
ţia prin muncă, respectul față de 
valori și față de oamenii de va-
loare conturează OMUL cu ma-

jusculă. Susţin mereu ideea şi vă 
îndemn să ne consolidăm în mate-
rializarea ei continuă: inteligența, 
moralitatea, corectitudinea și 
dragostea față de neam se poate 
dezvolta numai prin educație, 
disciplină, curaj și voință. Nu 
inteligență, ci lipsa simțului moral 
poate aduce la prăbușirea societății 
moldovenești. Rămâne să luăm o 
atitudine angajantă, să ne ascul-
tăm şi să ne auzim reciproc.

Vă doresc tuturor multă sănă-
tate, succese şi noi realizări, pros-
peritate, iniţiative, o atmosferă 
creatoare pentru a promova şi în 
continuare cultura calităţii, cul-
tura învăţării, cultura creativităţii 
etc. întru autodeterminare şi pros-
perare continuă a UNIVERSITĂ-
ŢII DE STAT DIN MOLDOVA!

Gheorghe CIOCanU, 
Rectorul Universității 
de Stat din Moldova,

doctor habilitat, 
profesor universitar

Dragi prieteni ai ziarului 
„UNIVERSITATEA”! 

Dumneavoastră ţineţi în mână 
cel de al 201-lea număr al publi-
caţiei noastre. Primul ei număr, 
serie nouă, în viziunea noastră ni 
s-a părut mai potrivită, mai atrac-
tivă din punct de vedere al con-
ţinutului şi al formei grafice în 
care a fost îmbrăcată la acel de-
but editorial, pe 31 august 2002. 
De atunci, iată, s-au scurs 16 ani 
şi mai bine. Precizăm că acei 16 
ani s-au dovedit a fi o perioadă pe 
cât de încordată şi responsabilă, 
pe atât de inspirată, de fructuoasă 
întrucât ziarul nostru reflecta în-
treg spectrul de activităţi şi preo-
cupări academico-universitare.

Iată că, la această confluenţă 
de ani, (sunt convins) că trăim cu 
toţii o stare sufletească de satis-
facţie şi împlinire pentru traseul 
parcurs, care, în măsura posibi-
lităţilor, şi-a aflat locul și în cele 
200 numere de ziar. Am ajuns la 
începutul celui de al 17-lea an de 
studii academice-universitare. 

Aş vrea să cred că publicaţia, 
pe care o facem cu toţii împreu-
nă, îşi va continua traseul deloc 
uşor spre inima şi cugetul fiecă-
ruia dintre Dumneavoastră.

Să fIm în şI contInuA-
re îmPreună!

mihai morărAş

UNIVER  ITATEA

MISTERUL LITERELOR ROMÂNE
Caratele Harului

Mesaj de felicitare către Ziua Cunoştinţelor:

Noul an de studii universitar 2018-2019
Doar Educaţia prin muncă, respectul față de valori și față 

de oamenii de valoare conturează OMUL cu majusculă

SĂ FIM ŞI ÎN 
CONTINUARE 
ÎMPREUNĂ!
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paraţie cu anii trecuţi, primul tur s-a desfăşurat doar timp de 
cinci zile. Acest termen-record ar putea fi explicat prin fap-
tul că fiecare universitate, de sine stătător, adică după cum a 
crezut de cuviinţă, a iniţiat şi a organizat admiterea.

Cu alte cuvinte, Admiterea – 2018 nu a mai fost centra-
lizată ca în trecut. În această ordine de idei, se cere precizat 
faptul că Universităţii de Stat din Moldova i-au fost rezer-
vate, în primul tur, 732 de locuri bugetare pentru 18 
domenii de studii – licenţă (cu frecvenţă la zi) şi 52 
de locuri – licenţă (cu frecvenţă redusă).

În afară de aceasta, au fost planificate 700 de 
locuri cu studii la masterat. O altă noutate ce ţine de 
evenimentul în cauză e că, în conformitate cu acte-
le normative admiterea a fost realizată nu conform 
specialităţilor, precum s-a procedat anterior, ci pe 
domenii. Dintr-un anumit punct de vedere această 
stare de lucruri comportă şi are o latură pozitivă, 
dar, pe de altă parte, apar şi unele probleme de alt 
ordin.

Spre exemplu, dacă domeniile ştiinţelor chimice 
includ specialităţile doar de la o facultate (Specia-
litatea Chimie şi Chimie Biofarmaceutică), atunci 
domeniul ingineresc include cinci specialităţi, dar 
de la două facultăţi.

De aici rezultă că locurile sunt repartizate nu 
după specialitate, dar numai în cadrul domeniului 
corespunzător. În acest caz, poate fi favorizată o 

specialitate de la o facultate şi poate fi eliminată specialita-
tea preferată de la altă facultate. Acesta a fost riscul şi aceas-
ta a fost situaţia pe care am avut-o.

Cu toate dificultăţile cu care ne-am confruntat, trebuie 
să constatăm că la Admiterea 2018 am avut o echipă perfect  
consolidată, membrii Comisiei fiind reprezentanţi de la toa-
te facultăţile Universităţii de Stat din Moldova.

Un efort însemnat, demn a fi menţionat, l-au depus, pe 
parcursul întregii perioade cât a durat turul I şi turul II, stu-
denţii noştri voluntari, ghidaţi de doamna aida Cotruţă, 
manageră energică şi responsabilă la Centrul de Ghidare în 
Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii. Aceşti inimoşi entuziaşti 
ne-au ajutat foarte mult în organizarea tehnică a admiterii, 
în consultarea candidaţilor.

Aş vrea să menţionez încă un detaliu: în comparaţie cu 
anii trecuţi, la Admiterea – 2018 am constatat cu surprinde-

re un flux continuu şi stabil de liceeni pe durata tuturor zile-
lor în care ne-am aflat în activitate. Iată o cifră revelatoare în 
această ordine de idei: în cele cinci zile din primul tur Comisia 
de Admitere USM a înregistrat peste trei mii de cereri.

În aceeaşi ordine de idei, am putea vorbi şi despre un lucru 
inovator, pe care l-am sesizat cu satisfacţie: vorba e că în acest 
an Universitatea de Stat din Moldova a iniţiat câteva acţiuni 
încurajatoare pentru candidaţi, astfel încât imaginea instituţiei 
noastre să corespundă întru totul statutului pe care şi l-a do-

bândit cu adevărat în cei peste 70 de ani de la fondare. Şi aici 
nu avem nimic ce ascunde: prin aceste eforturi bine conjugate 
şi argumentate, USM a fost şi rămâne cea mai atractivă insti-
tuţie de învăţământ superior pentru tinerii şi tinerele din satele 
şi oraşele Republicii Moldova, care doresc să facă într-adevăr 
carte bună, serioasă.

Cu alte cuvinte, trebuie să fie clar pentru toată lumea: Uni-
versitatea de Stat din Moldova nu face business de studii, 
ci oferă servicii de calitate în domeniul instruirii şi educa-
ţiei, adică în formarea specialistului de mâine.

Bunăoară, anul acesta a fost introdusă (sub aspect ino-
vativ) Bursa de Studii USM. În ce constă această iniţiativă 
lansată de rectoratul nostru şi susţinută de Senatul USM. Can-
didaţii cu o reuşită exemplară, dar care nu au reuşit să ocupe 
locurile bugetare, fiind înmatriculaţi în baza de contract au 
satisfacția că universitatea le compensează pe parcursul anu-

lui I acest contract prin bursele lunare. Ele suplinesc astfel 
contractul achitat, fie parţial, fie în ansamblu. 

Aceste burse de studii sunt de trei tipuri: burse de exce-
lenţă; burse nominale; burse sociale. Să le luăm pe rând: 
bursele de excelenţă se acordă studenţilor anului I cu mediile 
avansate, care au participat la olimpiadele naţionale şi inter-
naţionale, la diferite concursuri şi deţin diplome de excelen-
ţă; bursele nominale le obţin studenţii anului I cu rezultate 
bune, care au nevoie de susţinere în creşterea profesională şi 

în educaţie; bursele sociale sunt destinate studenţilor 
care provin din familii social-vulnerabile.

***

Dacă e să revenim la subiectul „rolul studenţi-
lor-voluntari în admiterea – 2018”, în mod 

obligatoriu, trebuie să adresăm cele mai calde cuvinte 
de mulţumire reprezentanţilor Asociaţiei Studenţilor 
de la Facultatea Drept, celor de la Facultatea de Re-
laţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative 
şi, desigur, echipei de voluntari-entuziaşti ai Autogu-
vernării Studenţilor Universităţii de Stat din Moldova 
(ASUSM), care, cu deplină dăruire şi elan, au promo-
vat în rândurile candidaţilor imaginea Alma Mater – 
Prima Universitate din Moldova, precum şi specificul 
specialităţilor, cărora viitorii noştri studenţi le-au dat 
prioritate.

Şi totuşi, în virtutea unor împrejurări obiective – 
situaţia demografică precară din ţara noastră, procese-
le sociale complicate prin care trecem cu toţii – toate 
acestea şi alte împrejurări au influenţat starea de lucruri 

din primul tur, apoi şi din turul doi. Spre exemplu, din timp a 
fost prognozat faptul că domeniul – Ştiinţe ale Educaţiei, cu 
cele 192 de locuri planificate la buget, nu va fi acoperit, iar o 
parte din locurile pentru acest domeniu vor trece în turul doi. 

La fel s-a întâmplat şi cu alte domenii, să le zicem vulne-
rabile, precum ar fi Ştiinţele Exacte, Istoria, Literele, care, 
din motive bine ştiute, la ora actuală nu au trecere pe piaţa 
muncii. De aceea au şi fost trecute la turul doi. 

Şi în concluzie: cele mai preferate specialităţi ale candi-
daţilor la Admiterea – 2018 au fost Economia, Dreptul şi 
Limbile Străine. 

Viorica GLaDCHI,
secretar responsabil al Comisiei de admitere – 2018, 

doctor, conferenţiar universitar,
decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică

Actualitatea la zi

n anul acesta, admiterea la Universitatea de Stat 
din Moldova a avut loc între 16-20 iulie. În com-

ADMITEREA – 2018
USM NU FACE BUSINESS DE STUDII,

EA OFERĂ SERVICII DE CALITATE ÎN DOMENIUL INSTRUIRII ŞI EDUCAŢIEI

Dat fiind faptul că domnul Igor Ver-
lan, şeful Secţiei Studii, USM, doctor, 

conferenţiar universitar, a fost responsabil 
de turul doi la admiterea-2018, și-am solici-
tat câteva rânduri pe marginea subiectului 
în cauză: 

- Desfăşurarea Concursului repetat este un lucru fi-
resc pentru fiecare instituţie de învăţământ superior din 
R. Moldova, care se produce anual, inclusiv la Universi-

tatea de Stat din Moldova. Pe rol sunt puse în prim-plan 
specialităţile care au mai mare trecere printre pretenden-
ţii la studiile superioare. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la 
instituţia noastră.

Din aceste considerente, – la USM a avut loc concur-
sul repetat – licenţă, turul doi şi chiar turul trei. Rezulta-
tele finale vor fi anunţate la sfârșitul lunii august. Dacă, 
spre exemplu, la concursul repetat – masterat noi am ieşit 
cu 82 de locuri libere, cred că în faza finală aceste locuri 
libere nu vor mai fi.

Cât priveşte licenţa cu frecvenţă redusă, în concursul 
repetat am intrat cu 13 locuri libere. La moment, după 
concursul repetat, toate aceste locuri sunt ocupate. 

La licenţă cu frecvenţă la zi, după concursul repetat, 
am anunţat turul doi cu 156 de locuri libere. La moment 
au rămas doar 34 de locuri. 

S-a muncit mult şi pe acest sector. Din aceste con-
siderente cred că rezultatele pot fi considerate drept 
satisfăcătoare.

Reporter „UnIVERSITaTEa”

TURUL DOI – REZULTATE SATISFĂCĂTOARE

A rămas deja de domeniul trecutului poate cea mai complicată 
şi responsabilă perioadă din viaţa şi activitatea multilaterală a 
Universităţii de Stat din Moldova – înscrierea în rândurile familiei 
noastre consolidate a noilor membri, care, cu începere din 1 sep-

tembrie 2018, vor purta cu mândrie carnetul de student USM. 
Cu acest prilej am rugat-o pe doamna Viorica Gladchi, secretar 

responsabil al Comisiei Admiterea – 2018, să ne ofere un succint 
comentariu. Îl punem la dispoziţia cititorilor noştri:

– Î

–
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noi n-avem de ce n-am 
vrea şi n-avem de ce 

nu ne-ar plăcea, însă – vedeţi 
dumneavoastră, scumpi citi-
tori, ― vorba tradiţională e 
că vrem noi ori nu vrem, ne 
place nouă ori ba, Ion Druţă 
de ani şi decenii e un clasic 
viu al literaturii române nu 
numai din Republica Moldo-
va. Dacă ni s-ar cere să pre-
cizăm de când totuşi Domnia 
Sa e un clasic, am numi anul 
1957, când scriitorul pu-
blicase povestirea/romanul 

„Frunze de dor”, urmată, în anul 1959, de culegerea sa de 
nuvele „Dor de oameni”. Deşi s-ar putea zice că fenomenul 
Ion Druţă s-o fi înfiripat încă în 1953, când fragedul fost se-
cretar de soviet sătesc pusese pe masa de lecturi a românilor 
moldoveni acel mănunchi de schiţe şi nuvele, botezat cu un 
titlu arhisimpu „La noi în sat”.

De la prima lectură a crochiului „Socoteală”, de exem-
plu, ţi se întipăreşte în memorie ţăranca mătuşa Dochiţa cu 
mentalitatea ei plămădită de veacuri şi cu vorba ei spontană 
şi extrem de firească în momentul în care un vecin de treabă, 
care sărise la timp să dea o mână de ajutor la stingerea poja-
rului izbucnit la casa ei, umbla cu o căldare veche şi turtită, 
încercând să afle cine îi schimbase căldarea bună pe acea ve-
chitură. Întrebată dacă nu cumva căldarea gospodarului ră-
măsese la ea, stăpâna casei încolţite de pojar îi răspunde că 
un atare schimb de căldări nu s-ar fi putut întâmpla „în ruptul 
capului, Doamne fereşte”. Vrea omul să afle de ce Dochiţa 
e atât de sigură de cele spuse şi o ischiteşte în felul său, la 
care femeia îl dumereşte momentan: „Căldarea mea îi nouă-
nouţă, eu nici n-am scos-o din casă, m-am temut să nu mi-o 
schimbe cineva”. (Aici şi în continuare sublinierile din citate 
ne aparţin – I.C.)

O adevărată artă a detaliului care spune mai mult decât 
zeci de pagini din opere întinse şi plictisitoare a cultivat Ion 
Druţă de-a lungul întregii sale căi de creaţie. Vă aduceţi şi 
dumneavoastră aminte, stimaţi cititori, că pe moş Mihail din 
nuvela „Sania” răsăritul soarelui îl găsea mutând toporul în 
mâna stângă (dreapta îi obosise de cât lucrase din zori). 

Amănunte şi detalii pitoreşti, vorbe de duh spirituale, sim-
boluri sau cuvinte şi expresii cu subtext adânc, din „Sania”, 
din „Bătrâneţe, haine grele”, sau din „Malul de piatră” 
adeveresc ochiul ager al scriitorului, mintea lui iscoditoare şi 
o pricepere uimitoare a scriitorului de a le plasa exact acolo şi 
atunci când şi unde ele măresc pe neprins de veste plasticita-
tea exprimării unor trăsături de caracter, moduri de compor-
tare sau feluri de a fi ale personajelor.

Am pomenit din fuga condeiului cartea „Dor de oa-
meni”. Acum nu putem rezista ispitei de a nu vă aminti, mult 
răbdători cititori contemporani, nuvela „Murgul în Crime-
ea”. Câtă dragoste, compasiune şi câtă durere a pus Ion Druţă 
în această nuvelă care în alte cărţi a purtat titlul „Pe urma 
unei doine”! E o autentică bijuterie literară pe care o savurezi 
cu nesaţ, o plângi în adâncul firii tale de fiu al acestui neam 
blajin, băgat de străini în războaie şi-n alte năpaste de care 
să te ferească Dumnezeu, închei lectura şi multă vreme nu te 
poţi despărţi de soldaţii care trag în piept acel „vânt umed şi 
rece”, cu gândul că „îi vântul nostru, de acasă”, pe care „îl vor 
fi trimis nevasta ori poate copiii …”, de caporalul Harabagiu 
rostind din când în când unul şi acelaşi îndemn-rugă „Hai, 
murgule, hai!”, de căpitanul Fulger ordonându-i caporalului 
să împuşte odată mârţoaga ajunsă în capătul puterilor. Hara-
bagiu promite superiorului cu gura, dar nu şi cu inima. Cum 
să-şi omoare el calul care-l slujise devotat şi cinstit? Acesta 
cade până la urmă pe o mirişte străină, şi numai vântul „se 
lasă în genunchi la capul murgului, şi din jalea lui începe a 
se desprinde durerea unei doine ce n-a fost cântată încă, dar a 
fost suferită din plin …”. 

Bineînţeles, amănuntele, detaliile, simbolurile ori ex-
presiile simbolice, oricât de pitoreşti şi măiestrite în sine, 
încep să-şi divulge adevăratul rost/sens/semnificaţie abia în 
momentul în care prinde viaţă întreaga construcţie verbală 
echivalenta imaginii artistice originale a acelei frânturi de 
realitate, pe care a evocat-o cu sufletul, cu mintea, cu toată 
fiinţa sa scriitorul. 

Şi dacă ne-am sprijinit în aceste rânduri pe nişte referinţe 
sumare la două nuvele, e din comoditatea (pentru noi) de a 
ne expune opinia despre scriitorul tinereţii, acum şi al bătrâ-
neţii noastre. Or, este imperios necesar, obligatoriu chiar, să 
cuprindem cu mintea întreaga bogăţie de frânturi de realitate, 
pe care le-a evocat Ion Druţă cu un zeiesc talent, cu o aleasă 
măiestrie, cu mare dragoste şi cu o adâncă durere în nuvelele, 
romanele şi operele sale dramaturgice. Cărţi de proză scur-
tă, ca „Piept la piept”, „Vatra blajinilor” şi altele, romane 
de zile mari, începând cu „Frunze de dor”, din 1957 (apoi 
din alte ediţii), continuând cu „Povara bunătăţii noastre”, 
„Clopotniţa”, „Biserica albă”, cu o vastă şi fascinantă cu-
nună de opere destinate scenei şi, nu în ultimul rând, cu eseuri 
profunde prin adevărurile pronunţate de scriitor la o oră când 
unii colegi de breaslă bine văzuţi şi înalt apreciaţi se eschivau 
să spună o vorbă mai acătării despre poetul nostru naţional 
sau despre otrăvirea întregului popor cu pesticide/erbicide şi 
nu numai …

O particularitate a operelor druţiene enumerate aici fu-
gitiv e abordarea de către autor a unor subiecte com-

plicate, care se cereau imperios luate în dezbatere datorită, 
mai ales, complexităţii lor de origine şi în esenţă, cum au fost, 
de exemplu, perioada războiului şi cea imediat postbelică, în 
care Gheorghe Doinaru, din „Frunze de dor”, presimţea că 

avea să vină un timp de care îi era dor, însă de care îi era şi 
teamă. În planul din faţă romanul în cauză e operă simplă, de 
dragoste, dar în adâncurile sale el tăinuieşte o realitate intuită 
de autor cu antene fine, profund specifice. 

Ori situaţia în care se afla Vasiluţa, din drama „Casa 
Mare”: o femeie tânără încă, dar cu un fiu de seama lui Pă-
vălache, flăcău tomnatic de care ea se îndrăgostise pătimaş. 
Are sau n-are ea dreptul la o atare dragoste? Doi mari oameni 
de artă din Moscova, Iurii Zubkov şi Boris Lvov, au iniţiat o 
polemică axată pe acest subiect. Nu vă leneviţi, dragi iubi-
tori de literatură autentică, găsiţi şi savuraţi acea polemică, 
publicată la noi în cartea colectivă „Fenomenul artistic Ion 
Druţă”, din 2008.

Farmecul operelor druţiene, taina permanenţei lor în viaţa 
societăţii noastre constă neapărat şi-n ineditul problemelor 
sociale şi pur omeneşti pe care le abordează scriitorul. Com-
plexitatea subiectelor luate în discuţie de autor, interpretarea 
curajoasă a problemelor de viaţă, soluţiile neordinare propu-
se de Ion Druţă prin prisma personajelor sale au stârnit ne-
numărate reproşuri, unele nici pe departe întemeiate, astfel 
încât prozatorul-dramaturgul-eseistul nostru de marcă a avut 
de suferit enorm de pe urma înţelegerii greşite a mesajelor 
operelor sale. 

În jurul nuvelelor, romanelor şi pieselor sale de teatru au 
avut loc discuţii înflăcărate, adeseori depăşind limitele unor 
dezbateri propriu-zis literare, şi în atari cazuri ni se cere şi 
nouă, cititorilor de bună credinţă, să fim gata să intrăm în po-
lemici cu argumente de care suntem capabili să formulăm şi, 
la o adică, să le apărăm. Nu doar că nu e rău că apar situaţii în 
care e nevoie să intervenim în polemici; înseşi polemicile pe 

marginea şi în miezul operelor constituie un semn distinctiv 
al viabilităţii nuvelelor, romanelor, operelor dramaturgice sau 
a eseurilor scriitorului. 

Nouă personal adeseori ni se pare că fără polemicile în 
jurul afirmaţiei lui Rahmil Portnoi în privinţa dominării ele-
mentului general uman şi adică a absenţei aspectului social în 
romanul „Frunze de dor” şi în unele nuvele druţiene (opinie 
eronată) sau pornind de la temerea doctorului în ateism Du-
mitru Tăbăcaru că Ion Druţă ar fi greşit cumplit în tratarea 
comportării lui Mircea şi Nică, ostaşi din acelaşi sat basara-
bean, Ciutura, nimeriţi prin voia hazardului în două armate 
diametral opuse una celeilalte (una – sovietică, alta – fascis-
tă), că aceştia, chipurile, n-ar fi putut nicidecum să admire 
în voie un lan de floarea soarelui, să încarce liniştiţi snopii 
de beţe de răsărită în căruţă, ba să mai şi guste din bucatele 
puse pe un şervet aşternut la sol de fata de care odinioară fu-
seseră îndrăgostiţi amândoi; în opinia tăbăcarului, chipurile, 
ei reprezentau clase sociale diferite şi ar fi fost obligatoriu să 
se urască de moarte; în sfârşit, fără ura lui I. I. Bodiul, prim-
secretar al comuniştilor din rssm, faţă de Ion Druţă, în special 
faţă de romanul „Povara bunătăţii noastre”, şi fără tenaci-
tatea cu care Ion Druţă l-a înfruntat pe satrap, ni se pare că 
nici n-am fi avut o literatură cât de cât importantă şi valoroasă 
care putea pune în mişcare minţi ale unei mari armate de oa-
meni normali, dar şi de funcţionari ai partidului comunist. 

Acestora din urmă Ion Druţă le-a răspuns la timp, demn, 
cu argumente pe deplin convingătoare, iar noi încercăm să-l 
ogoim cumva – întrucâtva rostind încă o dată adevărul că o li-
teratură (în cazul acesta concret – a noastră) e vie şi valoroasă 
nu numai prin operele scriitorilor ei, ci neapărat şi prin ecou-
rile generate de operele respective în societate, în sufletele şi 
în minţile cât mai multor membri ai acesteia. E adevărat că de 
la un timp s-au afirmat şi alţi scriitori prin opere excepţionale: 
Vasile Vasilache, Vladimir Beşleagă, Aureliu Busuioc, Nico-
lae Esinencu, apoi Nicolae Rusu, Nicolae Popa, unii dintre 
aceştia făcându-i lui Ion Druţă o anumită concurenţă în pri-
vinţa ecourilor creaţiei lor în societate. 

E o concurenţă sănătoasă, binevenită, despre care credem 
că se va mai vorbi. 

Totuşi Ion Druţă a fost primul. De aceea zicem că noi 
avem literatură de când îl avem pe Ion Druţă: creaţia 

sa a atras în permanenţă atenţia oamenilor înţelepţi şi, alteori, 
a unor cam tari de cap… Şi chiar să nu aibă el şi nişte neajun-
suri? Din păcate, le are. Dar acestea nu pot clinti nici câtuşi de 
puţin adevărul enunţat în propoziţia subliniată mai sus.

E adevărat şi faptul că, încă de la începutul activităţii sale, 
scriitorul a avut şi câte un susţinător care într-un fel sau altul, 
mai deschis ori voalat, sprijinea sau chiar sporea farmecul 
permanenţei şi dăinuirii operelor lui în rândurile oamenilor 
normali, de bun simţ şi de un anumit talent… cititoresc. Gă-
siţi relativ uşor numele colegilor îndrăgostiţi de creaţia lui 
dacă cercetaţi colecţiile de ziare, reviste şi cărţi la temă. Noi 
personal vă putem doar sugera aici nume ca Vasile Coroban, 
Mihai Cimpoi, Nicolae Bileţchi, Mihail Dolgan, Andrei Hro-
potinschi, Gheorghe Mazilu, Tudor Palladi, Mihail Hazin … 
toţi aceşti cercetători au contribuit, fiecare în măsura sa, la 
popularizarea cât mai eficientă a creaţiei scriitorului. Nu ui-
tăm de Valentin Guţu şi Eugen Lungu, îngrijitorii ediţiei de 
opere druţiene în 4 volume. 

Ba ne răsare în minte încă un nume demn de a fi eviden-
ţiat: prozatorul şi eseistul Ioan Mânăscurtă, care, în relativ 
recenta sa carte „Desluşirea semnelor”, din 2016, la pagina 
22, spune şi argumentează în felul său eseistic original că Ion 
Druţă nu este mare pur şi simplu, ci e chiar măreţ. 

Cu mâna oarecum tremurândă mai adăugăm aici un Ion, 
care încă în 1970, în toiul urii fără precedent a lui Ivan Bo-
diul faţă de marele sau – de ce nu? – măreţul Ion Druţă, după 
ce şefii unui ziar republican nu doar refuzaseră să accepte 
o recenzie a sa la romanul „Povara bunătăţii noastre”, ci 
îi şi lămuriră pe îndelete că nici o publicaţie de la Chişinău 
n-avea să facă acest lucru, s-a dumerit să insereze o varian-
tă prescurtată a cronicii sale elogioase la romanul druţian în 
micropublicaţia pe care în acel moment o conducea chiar el, 
într-o pagină demult îngălbenită a ziarului pe care dumneata, 
stimate cititor, îl ţii acum în faţa ochilor …

Ion CIOCanU,
critic şi istoric literar, publicist.

absolvent al Facultăţii de Filologie, USM. 
Promoţia 1962

Peste câteva zile, adică pe 3 septembrie 2018, clasicul în viaţă al literaturii române 
Ion DruŢă va adăuga în tulpina binecuvântatului său Arbore de Pronia cereas-

că cel de-al 90-lea crug inelar! cu acest profund şi emoţionant prilej Academia română 
i-a oferit marelui nostru congener o surpriză excepţională la care, probabil, Domnul Scri-
itor nici nu se aştepta: este vorba de setul deplin, în 18 volume, al Dicţionarului Limbii 
române, pe care Domnia Sa îl califică drept „o comoară fără de preţ pentru mine” şi, 
concomitent, un enorm volum selectiv de peste 1500 de pagini „Singurătatea Duhului”, în 
care au fost adunate cele mai reprezentative opere druţiene. 

Profundul, exegetul şi inimosul critic literar şi harnic cercetător al fenomenului lite-
rar din întreg spaţiul românesc Ion rotAru de la Bucureşti consemnează în postfaţa 
acestei unice apariţii editoriale a Academiei române, oferite în dar, următoarele: „Ne 
aflăm în faţa operei unui scriitor – povestitor din spiţa celor mai mari clasici de din-
coace de Prut – un creangă, neapărat, un Sadoveanu, coşbuc, apoi caragiale, în chip 
anume”.

cu prilejul remarcabilului eveniment omagial ce se apropie, l-am rugat pe dragul meu 

profesor universitar, critic şi istoric literar, apărător, promotor şi valorificator consecvent 
al Limbii române, doctor habilitat Ion ciocanu să prezinte pentru comunitatea noas-
tră universitară acest succint studiu-eseu, ce vizează creaţia autorului „Povara bunătăţii 
noastre”. motivaţia a fost următoarea: domnul ex-cadru didactic al uSm Ion ciocanu s-a 
dovedit a fi primul care a avut curajul să scrie o recenzie la celebrul roman druţian citat 
mai sus chiar în gazeta „Кишиневский Университет” din luna iunie 1970, al cărui re-
dactor era pe acele timpuri. urmările pentru cel care cunoştea în detalii opera druţiană au 
fost dintre cele mai dramatice: concediat de la universitate; lipsit pe o perioadă îndelun-
gată de dreptul de a fi angajat undeva la lucru; alungat cu forţa din căminul aspiranţilor, 
cu cei doi copilaşi în braţe, împreună cu admirabila dumisale soţie raisa.

în acest fel tiranul şi stăpânul atotputernic de pe atunci Ivan Bodiul, prim secretar 
al Partidului comunist local, s-a răzbunat nu pe nesupusul, nesuferitul şi neîndupleca-
tul său duşman de moarte Ion Druţă, ci prin autorul acestor reflecţii ce urmează - Ion 
cIocAnu…

mihai morărAş

în definitiv, odată şi odată revenim cu toţii acolo, 
de unde cândva am plecat …

PERManEnŢa CREaŢIEI LUI IOn DRUŢĂ 
În VIaŢa SPIRITUaLĂ a SOCIETĂŢII

CINSTIREA CLASICILOR
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În ultimele decenii ome-
nirea s-a confruntat cu 

probleme de căror rezolvare 
depinde existenţa însăşi a ci-
vilizaţiei umane. aceste pro-
bleme au fost numite globale, 
de la latinescul globus – globul 
pământesc. În secolul XX cri-
zele socio-culturale în dimen-
siunile întregii planete erau 
conştientizate în repere ne-
gativiste: distrugerea culturii 

materiale şi spirituale determinate de dezvoltarea in-
ternă a societăţii umane. 

Contradicţiile dezvoltării globale s-au reflectat în dome-
niul vieţii culturale; dovadă a acestui fenomen o constituie 
răspândirea largă al unui şir de concepţii, doctrine şi direcţii 
cu caracter antiuman şi anticultural. Existenţa lor nu poate fi 
totuşi considerată o temelie a degradării culturii în general, 
o lipsă a perspectivei în direcţia autoperfecţionării culturale 
a omenirii. Într-adevăr, în ultima perioadă au apărut domenii 
de activitate noi, a sporit diversitatea lor, fapt care este legat 
de dezvoltarea tehnico-ştiinţifică a omenirii. În acelaşi timp, 
noile invenţii şi activităţi nu sunt o dovadă a uitării valorilor 
umaniste a omenirii. Dimpotrivă, dezvoltarea ştiinţifică con-
temporană a încercat să le integreze, iar în ultimul timp tot 
mai des persistă ideea că anume aceste valori vor contribui 
la rezolvarea problemelor globale.

În acest context patrimoniul cultural constituie chint-
esenţa existenţei omenirii. Fiecare om pe parcursul vieţii 
reuşeşte să asimileze, să cimenteze în lumea sa internă 
doar o mică parte a patrimoniului cultural, care îl defi-
neşte ca persoană inteligentă. acest fenomen poate avea 
loc doar în contextul păstrării patrimoniului şi educaţiei 
pentru patrimoniu. 

De problema păstrării patrimoniului cultural depinde şi 
progresul social al omenirii. Este o problemă caracterizată 
prin dinamism, apărută ca un factor obiectiv în dezvoltarea 
societăţii, iar pentru rezolvarea ei se impune intervenţia sec-
torului de vârstă a tinerilor, ca purtători ai perspectivei de 
păstrare a valorilor umaniste şi a dezvoltării societăţii. 

Încă în anul 1972 Organizaţia Naţiunilor Unite a votat 
Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cul-
tural şi natural în care se sublinia că patrimoniul cultural 
şi patrimoniul natural sunt din ce în ce mai ameninţate de 
distrugere nu numai datorită cauzelor obişnuite de degra-
dare, dar şi prin evoluţia vieţii sociale şi economice care 
le agravează prin fenomene de alterare şi de distrugere. În 
această Convenţie un loc aparte îi revenea componentei 
educative, solicitându-se statelor semnatare crearea pro-
gramelor de educare a cetăţenilor faţă de patrimoniul cul-
tural şi natural, în special, fiind identificate pericolele care 
ameninţă acest patrimoniu. 

Republica Moldova a aderat la această Convenţie în iunie 
2002, enunţând rezerve la Articolul 16, care ţine de contribu-
ţii financiare în favoarea Fondului Patrimoniului Mondial. 

În cadrul Forumului Cultural European 2017, desfăşurat 
la Milano, a fost lansat oficial Anul European al Patrimo-
niului Cultural – 2018. Se reitera că 2018 va fi un an fără 
precedent pentru numărul şi importanţa activităţilor şi ini-
ţiativelor pan-europene ce se adresează publicului larg şi 
profesioniştilor din domeniul patrimoniului cultural. Scopul 
Anului European al Patrimoniului Cultural este încurajarea 
societăţii de a descoperi şi explora patrimoniul european, de 
a creşte conştientizarea pentru istoria şi valorile comune şi 
de a consolida apartenenţa la diversitatea culturală din spa-
ţiul european. 

Pentru realizarea lui au fost identificate zece iniţia-
tive majore, conturate în jurul a patru obiective:

Angajament: Patrimoniul comun: patrimoniul cultural 
european, istoria şi valorile comune aparţin tuturor şi se apro-
pie mai mult de oameni; Patrimoniul la şcoală: descoperirea 
comorilor europene de la o vârstă fragedă; Tineretul pentru 
patrimoniu: revitalizarea patrimoniului datorită tinerilor.

Sustenabilitate: Noi utilizări pentru patrimoniu: rein-
ventarea siturilor şi a peisajelor industriale, religioase şi mi-
litare; Turism şi patrimoniu: turism responsabil şi sustenabil 
axat pe patrimoniul cultural.

Protejare: Preţuirea patrimoniului: dezvoltarea unor 
standarde de calitate pentru intervenţiile pe siturile de patri-
moniu cultural; Patrimoniul în pericol: combaterea traficului 
ilegal de bunuri culturale şi gestionarea riscurilor legate de 
siturile de patrimoniu.

Inovaţie: Competenţe legate de patrimoniu: îmbunătă-
ţirea educaţiei şi formării profesionale pentru profesii noi şi 
tradiţionale; Patrimoniul pentru toţi: inovaţie socială şi în-
curajarea participării cetăţenilor şi a comunităţilor; Ştiinţa 
pentru patrimoniu: cercetare, inovare, ştiinţă şi tehnologie în 
beneficiul patrimoniului. 

Obiective în care se includ organic un şir de activităţi 
realizate în Republica Moldova, în general, dar şi la Univer-
sitatea de Stat din Moldova, în particular, cuprind posibilităţi 
de activitate în toate cele zece iniţiative majore enunţate. 

În acest context, Comisia Europeană susţine diverse for-
me de implicare, inclusiv prin decernarea Premiului Uniunii 
Europene pentru Patrimoniu Cultural, pentru care, în anul 
2018, au fost depuse 160 de dosare, învingătoare fiind consi-
derate 29 dintre ele, reprezentând 17 ţări. Printre „poveştile 
de succes” ale anului 2018 au fost apreciate: reabilitarea unei 
biserici bizantine în Grecia datând din secolele VIII-IX; dez-
voltarea metodelor de conservare a caselor tradiţionale din 
Europa propuse de un consorţiu de instituţii din Italia, Franţa 
şi Polonia; stabilirea unui program educaţional pentru copii 
şi tineri din Finlanda pentru a oferi şansa de a se implica în 
păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural. Din păcate, 
Republica Moldova nu se regăseşte în această listă. Proiec-
tele din ţara noastră au fost evidenţiate de două ori: în anul 
2008 – un proiect privind conservarea sculpturilor şi pieselor 
de artă decorativă a Muzeului Naţional de Artă al Moldovei 
şi în 2015 – proiectul restaurării cetăţii Soroca.

Educaţia prin patrimoniu nu este nicidecum ceva 
nou. Până la un timp, acest tip de temelie sufle-

tească se realiza în familie, în comunitate, în vremuri în 
care comunităţile îşi cunoşteau şi îşi preţuiau valorile, 
era o transmitere vie şi firească, dincolo de orice scenariu 
educativ. Însuşi cuvântul Patrimoniu conţine în etimolo-
gia sa ideea de moştenire. Din păcate, acest tip de perpe-
tuare naturală se găseşte din ce în ce mai rar la noi. Totuşi 
cei care practică astăzi la noi educaţia prin patrimoniu sunt 
prea puţini, iar contextul social prea defavorabil conservării 
şi promovării bogăţiilor noastre spirituale.

 În comunităţile rurale, unde patrimoniul imaterial se per-
petua firesc, generaţiile tinere nu mai dau atenţie obiceiurilor 
vechi, îndreptându-se tot mai mult către modele străine de 
identitatea lor, către urbanul anonim. Învăţământul se află, 
de ani buni, într-un anevoios proces de reconfigurare, mo-
dernizare, aducere la standarde europene. Dar, în ţările Euro-
pei Occidentale, lucrul cu tinerii în zona patrimoniului este 
demult un fapt comun. Ea s-a intensificat odată cu semnarea 
Convenţiei Consiliului Europei privind rolul patrimoniului 
cultural pentru societate. 

Documentul subliniază în mod deosebit legătura dintre 
patrimoniul cultural ca izvor al memoriei, înţelegerii, origi-
nalităţii şi unităţii popoarelor şi cunoştinţe. Spre exemplu, 
mai multe ţări europene, printre care Austria, Franţa, Româ-
nia, Polonia etc. realizează proiectul Aqueduct, de formare 
continuă pe parcursul vieţii (Life Long Learning) în dome-
niul patrimoniului cultural. 

În Republica Moldova pe ici pe colo, organizaţii non-
guvernamentale sau activişti entuziaşti realizează din când 
în când proiecte de explorare şi aducere a patrimoniului în 
atenţia tineretului studios.

Utilizarea patrimoniului în educaţie nu se limitează doar 
la componenta istorică sau cea de artă, ea include o varieta-
te de resurse în afara lor, care presupun un potenţial enorm 
pentru formarea şi susţinerea motivaţiilor, a atitudinilor ino-
vaţionale, în special, în medii universitare. Dacă în trecut 
patrimoniul cultural era un domeniu prin excelenţă ori-
entat spre conservarea unor opere, astăzi el presupune o 
varietate de scopuri sociale: educaţie, formare personală, 
comunicare, spaţiu de relaxare şi recreare etc. Utilizarea 
eficienta a valorilor patrimoniului cultural sporeşte legă-
tura dintre generaţii, contribuie la dezvoltarea colaboră-
rii interculturale şi oferă posibilitate tineretului să obţi-
nă anumite competenţe-cheie. Educaţia prin patrimoniu 
presupune că mediul cultural şi istoric oferă posibilitate 
tinerilor să obţină experienţa participării în procesul în-
ţelegerii şi descoperirii individuale a competenţelor, sus-
ţinându-i să supună analizei cunoştinţele asimilate. Ti-
nerii nu doar învaţă să înţeleagă anumite contexte ce țin 
de semiotica culturală, dar și obţin o varietate de com-
petenţe şi abilităţi. În cele mai dese cazuri stimulator poa-
te deveni şi promovarea capacităţilor de afaceri. Studierea 
patrimoniului cultural presupune o multitudine de exemple 
benefice din varii activităţi din trecut. Procesul se transfor-
mă treptat în deplasări de cunoaştere, descoperiri de medii 
şi oameni noi care oferă rezultate superioare comparativ cu 
transmiterea pasivă a informaţiilor în sistemele tradiţionale 
de învăţământ. 

În perioada contemporană, în educaţie şi în formarea 
specialiştilor se remarcă o modificare a valorii obiective-
lor. Schimbarea valorilor, de obicei, implică efecte negative 
asupra unităţii societăţii, a priorităţilor de viaţă a tinerilor şi 
ruinarea valorilor generaţiilor mai mari, deformarea norme-
lor morale tradiţionale ale comunităţilor. Acutizarea acestor 
efecte poate să degenereze în căderea nivelului intelectual şi 
cultural al societăţii, perimarea valorilor tradiţionale, creşte-
rea agresivităţii, intoleranţei şi manifestarea comportamen-

tului deviant, deformarea memoriei istorice, accentuarea 
negativismului privind anumite epoci istorice, ruperea legă-
turilor sociale şi sporirea individualismului caracterizat prin 
ignorarea drepturilor celui de alături. 

Necesitatea modernizării, trecerea pe calea dezvoltării 
necesită formarea unor sisteme de valori care urmează a fi 
implementate în domeniul învăţământului. Aceste valori 
se identifică cu aspecte ale Patrimoniului Cultural la nivel 
local, naţional şi european, instituţiile statului urmând să 
contribuie la întărirea identităţii civice, la formarea mediului 
corespondent pentru educarea cetăţenilor, la păstrarea Patri-
moniului Cultural şi Istoric, la integrarea lui în procesul de 
educaţie, la transmiterea din generaţie în generaţie a norme-
lor, a valorilor, a obiceiurilor tradiţionale şi a modelelor de 
comportament, la asigurarea accesului cetăţenilor la cunoş-
tinţe şi informaţii privind valorile culturale etc. Important 
este nu doar de a transfera tinerei generaţii tradiţiile, dar și 
de a contribui la deşteptarea interesului de cunoaştere şi în-
văţare pe tot parcursul vieţii. În aşa condiţii apare şi necesi-
tatea asigurării protecţiei patrimoniului cultural, a moştenirii 
spirituale a ţării.

Statistic vorbind, nimeni nu are rezerve referitoare la 
rolul patrimoniului pentru formarea sistemului de valori al 
individului şi mai ales al tinerilor. Despre aceasta discută sa-
vanţi, pedagogi, reprezentanţi ai mediului cultural. Cu toate 
acestea, daca am pune întrebarea: „ce este Patrimoniul?”, 
vom primi o varietate de răspunsuri, cele mai multe oscilând 
în jurul „valorilor supreme ale artei şi culturii”. 

După clasificarea lui D. Cheney, există patru forme ale 
culturii: preindustrială, urbană, de masă şi fragmentară. Pri-
ma a fost bazată pe tradiţii şi deseori este anonimă, iar cea 
din urmă cuprinde un sector social foarte restrâns. Cultura 
urbană a fost caracteristică secolului XIX – începutul seco-
lului XX, în special, prin dezvoltarea industriei cinemato-
grafice, care, la rândul său, a dus la ruperea distincţiilor soci-
ale, a diferenţelor între mediul rural şi cel urban, provocând 
apariţia celui de-al treilea tip: cultura de masă – o expresie 
culturală cu valori desuete, puternic mediatizate şi dominant 
tehnicizate. 

În perioada globalizării şi mediatizării caracteristice 
culturii postmodernismului un rol tot mai important 

îl are anume acest tip de cultură. Un fenomen complex şi 
polivalent, cu evaluări deseori contradictorii, a devenit un 
domeniu al existenţei omului la finalul secolului XX – în-
ceputul secolului XXI. Cultura de masă e strâns legată 
de o societate bazată pe consum, care reprezintă o com-
ponentă esenţială a unei civilizaţii în descreştere. Este 
vorba nu doar de artă în sine, ci de producere culturală 
şi consum cultural, produs destinat pieţei, devenit feno-
men economic, sociocultural şi psihologic. În contextul 
societăţii contemporane, deseori numită postindustrială 
sau informaţională, în care persoana are tot mai puţine 
şanse de a-şi exprima individualitatea, consumul devi-
ne o formă de exprimare a personalităţii, creând iluzia 
apartenenţei omului la comunitate. Cultura de masă 
este o cultură predominant incluzivă. Ea absoarbe o 
varietate de manifestări culturale, inclusiv cea elitistă 
şi clasică, rădăcinile însă pleacă în memoria culturală, 
mituri şi folclor. 

Multiplicarea în diferite forme a Patrimoniului Cultural 
duce la pierderea „aurei” operelor de artă. Pe de o parte, are 
loc un proces intensiv de digitalizare a patrimoniului, pe de 
alta, dezvoltarea hipe-rintensă, extensivă duce la distrugerea 
patrimoniului propriu-zis. Coraportul dintre necesitatea păs-
trării patrimoniului cultural şi asigurarea mediului de via-
ţă devine o problemă tot mai importantă pentru societatea 
umană în secolul XXI. Cel mai expresiv această problemă 
este remarcată în domeniul păstrării monumentelor de arhi-
tectură.  

O altă grupă de probleme legate de Patrimoniul cultural 
şi Educaţie constă în modificarea înţelegerii Istoriei, apărută 
odată cu răspândirea ideilor postmoderniste în întreaga lume. 
Este o reacţie la standardizarea cunoştinţelor şi a producerii, 
credinţa în progresul linear şi planificarea raţională a evolu-
ţiei comunităţilor. O expresie a acestora devine pluralismul 
manualelor, „rescrierea” istoriei, care duc la o percepere to-
tal antiistorică în mase.

Pentru ca Patrimoniul Cultural să devină un factor 
de unificare a comunităţii în care individul poate aprecia 
trecutul său, frumuseţea mediului de trai, se impune tot 
mai tranşant o educaţie de patrimoniu prin sistemati-
zarea cunoştinţelor despre componentele patrimoniului 
cultural naţional şi mondial, prin identificarea metode-
lor de exprimare a valorii acestor componente, în special, 
prezentându-le prin utilizarea tehnologiilor informaţio-
nale moderne. 

Sergiu MaTVEEV, 
doctor, conferenţiar universitar,

decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie

PaTRIMOnIUL CULTURaL În SECOLUL XXI -
IDEnTITaTE – EDUCaŢIE – MEnTaLITaTE
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angajarea domnului Ion Toderaş, 
doctor habilitat şi profesor universitar 
de mai târziu la Facultatea de Biologie 
şi Pedologie a Universităţii de Stat din 
Moldova, a coincis cronologic în mare 
măsură cu anii mei de studenţie şi de 
formare în calitate de cadru didactic 
universitar. În consecinţă, am putut ur-
mări cu mare admiraţie cariera acestui 
ilustru om al ştiinţei, adică savant de 
notorietate, care a absolvit facultatea 
noastră în anul 1971. 

S-a specializat în domeniul zoologiei funcţionale, 
ecofiziologiei, hidrobiologiei şi ihtiologiei. Peste 

opt ani, adică în 1979, a susţinut teza de doctor în biologie, 
iar în anul 1991 – de doctor habilitat în biologie. 

În anul 1988 savantul în devenire Ion Toderaş este an-
gajat la Catedra de Zoologie, activa în acel moment un 
corp didactic valoros, specialiști în diverse domenii ale 
Zoologiei şi Ecologiei. Aici activau personalităţi în do-
meniu profesorul universitar Ion Dediu, membru cores-
pondent AŞM; profesorul 
universitar Mina Lozanu; 
profesorul universitar Lud-
mila Cepurnov şi multe alte 
cadre didactice de valoare. 
Cu toate aceste somităţi în 
ştiinţa biologică, puternica 
personalitate de mai târziu a 
domnului Ion Toderaş nu a 
fost umbrită de numele aces-
tora. Chiar din primele zile 
ale activităţii sale la catedră, 
s-a impus cu demnitate şi res-
pect în centrul atenţiei colec-
tive, implicându-se energic 
în trasarea unei noi direcţii în 
ştiinţă - Biogeochimia ecofi-
ziologică a animalelor. 

Cu un randament de lucru 
enorm, tânărul cercetător, în 
scurt timp, a concentrat în 
jurul său un nucleu de entu-
ziaşti în vederea investigării 
hidrobiontilor.

Pe parcursul muncii în 
cadrul Facultăţii de Biologie 
şi Pedologie viitorul acade-
mician a îmbinat trei calităţi 
deosebite, care i-au permis să 
fie înalt apreciat de studenţi, 
doctoranzi şi de cadrele di-
dactice. Aceste trei calităţi – 
de cadru didactic, de savant 
şi de manager universitar – 
erau mereu perfecţionate de 
la un an universitar la altul, 
de la un semestru la altul, am 
zice chiar de la o zi la alta. 
Colegii îl comparau eufemis-
tic cu un focar de idei şi iniţi-
ative inepuizabile.

Talentul managerial al 
distinsului nostru savant 
omagiat s-a manifestat ple-
nar pe parcursul celor 18 
ani cât s-a aflat la conduce-
rea catedrelor: de Zoologie; 
de Zoologie şi Ecologie; de 
Biologie Umană şi Animală. 
Bunăoară, fiind în fruntea Ca-
tedrei de Zoologie, profesorul 
universitar Ion Toderaş a iniţi-
at o nouă abordare de conlucrare între instituțiile de învă-
ţământ superior şi cele academice. 

Încă în anii ’80 ai secolului trecut domnia sa a prevăzut 
avantajul unei asemenea colaborări şi conlucrării, datorită 
cărui fapt a fost pusă baza primelor filiale ale catedrelor 
pe lângă instituţiile de profil ale Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, adică ale colaborării fructuoase între cadrele 

didactice universitare şi cele ştiinţifice ale Institutului de 
Zoologie al AŞM. 

Prin urmare, savanţii Institutului de Zoologie ţineau 
prelegeri şi executau lucrări de laborator, realizau aplicaţii 
pe teren, iar studenţii aveau posibilitatea să activeze în ca-
drul subdiviziunilor corespunzătoare. În rezultatul acestei 
joncţiuni ştiinţifice şi didactice, foarte mulţi tineri absol-
venţi ai Facultăţii de Biologie şi Pedologie şi-au ales calea 
ştiinţifică, orientându-şi energiile creative spre Institutul 
de Zoologie al AŞM. Faptul că în cadrul acestui institut, 
condus astăzi cu succes de academicianul Ion Toderaș, ac-
tivează numeroşi absolvenţi de-ai noştri, este şi meritul 
incontestabil al domnului director, care a ştiut să le cultive 
discipolilor săi dragostea de cercetare, interesul şi pasiu-
nea pentru ştiinţa zoologică.

***

E bine cunoscut faptul că un Biolog adevărat nu 
poate fi nicicum în afara practicilor de teren şi 

de specialitate. Aplicaţiile pe teren sunt costisitoare, nu 
au fost simple nici pe timpuri. Însă meritul profesorului 
Ion Toderaş a fost acela că toţi cei implicaţi (studenţii şi 
cadre didactice) practic nu simţeau aceste dificultăţi. De 
ce?! Fiindcă povara organizării lor era pe umerii săi. Şi 
reuşea! Pe lângă cercetarea ştiinţifică, organizarea proce-

sului didactic se implica activ în elaborarea unui traseu 
complex al practicii de teren, asigurându-l cu transport. 
De fiecare dată rezultatul era peste aşteptările studenţilor: 
noi cunoştinţe în domeniul zoologiei, noi deprinderi prac-
tice în prepararea materialelor biologice, noi competenţe 
de gospodărire, atât de necesare în viaţa cotidiană.

O filă aparte în activitatea îndrumătorului, savantului 

şi managerului de performanţă Ion Toderaş a reprezentat 
cercetarea ştiinţifică. De la venirea la catedră şi practic 
până în prezent dânsul a coordonat şi coordonează activi-
tatea ştiinţifică a colegilor de facultate în cadrul diverselor 
teme ştiinţifice instituţionale şi internaţionale. Iniţiativa 
de organizare a sesiunilor ştiinţifice interuniversitare de 
asemenea îi aparţine. În cadrul acestor reuniuni ştiinţifice 
s-au pus bazele colaborărilor ştiinţifice ulterioare între sa-
vanţii Republicii Moldova şi României.

Pe întreg parcursul acestor activităţi prodigioase aca-
demicianul Ion Toderaş a manifestat o ţinută ştiinţifică şi 
didactică distinctă, care i-a permis să se plaseze printre 
cele mai valoroase personalităţi din ţară şi de peste hota-
re. Drept confirmare poate servi participarea activă a du-
misale la numeroase congrese, conferinţe şi simpozioane 
naţionale şi internaţionale, fiind menţionat cu numeroase 
premii în cadrul expoziţiilor naţionale şi internaţionale în 
domeniul ştiinţei.

Prin lucrările sale ştiinţifice şi didactice, care ar face 
cinste oricărui savant, remarcabilul nostru profesor a con-
tribuit la formarea a zeci şi sute de specialişti. Lucrările 
sale, pe mulţi ani înainte, pot servi ca repere în pregătirea 
studenţilor. Aceasta apreciem nu doar numai noi, dar şi 
colegii de breaslă de peste hotarele Republicii Moldova 

care îi recunosc, pe bună 
dreptate, meritele în dome-
niul conservării biodiver-
sităţii din mediul ambiant; 
de asemenea a contribuit 
la formarea unei pleiade 
noi de doctori şi doctori 
habilitaţi, licenţiaţi şi mas-
teranzi în domeniu, cerce-
tători talentaţi, îndrăgostiţi 
şi captivaţi de miracolele 
Zoologiei. 

***

Colectivul Facul-
tăţii de Biologie 

şi Pedologie a Universi-
tăţii de Stat din Moldova 
se mândreşte cu faptul că 
Dumneavoastră, domnule 
academician Ion Toderaş, 
aţi activat pe parcursul 
multor ani în cadrul facul-
tăţii noastre. Vă rămânem 
recunoscători pentru con-
tribuţia Dumneavoastră în 
formarea generaţiilor de 
specialişti în domeniul Zo-
ologiei. Activând în calita-
te de profesor universitar 
şi şef de catedră, aţi cul-
tivat germenii cunoaşterii 
în inimile studenţilor, aţi 
contribuit în mare măsură 
la orientarea lor profesio-
nală. Colegii de facultate 
Vă apreciază foarte mult 
pentru efortul depus, fi-
indcă aţi fost şi aţi rămas 
un simbol al dăruirii pro-
fesionale.

Cu ocazia jubileului 
de 70 de ani, Facultatea 
de Biologie şi Pedologie 
a Universităţii de Stat din 
Moldova vine să recon-
firme respectul profund 
faţă de Dumneavoastră, îşi 
exprimă mândria şi admi-

raţia faţă de personalitatea 
integră a academicianului 
Ion Toderaş. Vă urăm mul-

te succese şi împliniri în asaltarea culmilor ştiinţei, tot bi-
nele întru prosperarea ţării.

La mulţi ani cu sănătate şi bucurii să aveţi în toate!

mihai LeşAnu,
 doctor, conferenţiar universitar,

 decanul facultății Biologie şi Pedologie, uSm

- Pui golaşi, cum staţi în cuib fără plăpumioare?
- ne-nvelim cu ale mamei calde aripioare …

                                 Grigore VIERU

POPAS ANIVERSAR
MODEL DE ÎNDRUMĂTOR, SAVANT ŞI MANAGER CU VOCAŢIE
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conform planului de studii al facultăţii de Istorie şi filosofie 
pentru studenţii de la Specialitatea „Istorie”, după finalizarea Se-
mestrului II, este preconizată practica de iniţiere – arheologică. Pe 
parcursul anilor stagiile de practică au fost organizate la diverse 
situri arheologice de pe teritoriul republicii moldova, iar începând 
cu anul 2003 drept loc de desfăşurare a practicii au devenit siturile 
arheologice din epoca fierului din preajma localităţii Saharna, ra-
ionul Rezina. 

Aici, credem noi, este 
cazul să subliniem 

că stagiul de iniţiere, care 
urmăreşte perfecţionarea 
profesională continuă a viito-
rilor specialişti şi cercetători 
în Arheologie, pe parcursul 
acestei veri toride la propriu 
şi la figurat, a avut pentru noi 
o semnificaţie, în primul rând 
emoţională, fiindcă coincide 
cu un an ce semnifică o pa-
gină de glorii neşterse din 
istoria milenară a poporului 
român – Centenarul Marii 
Uniri de la Alba Iulia din 1 
decembrie 1918, prin par-
ticiparea studenţilor anului 
I, precum şi a masteranzilor 
şi a doctoranzilor facultăţii, 
specializaţi în domeniul Ar-
heologiei.

Cercetările arheologice 
au avut loc în incinta binecunoscutei deja fortificaţii getice Saharna Mare. Aici au fost 
investigate mai multe construcţii din sec. IV-III î. Chr., ca urmare fiind recuperat un 
bogat şi variat inventar arheologic confecţionat din ceramică, metal, piatră şi os. Prin 
participarea lor la un şantier arheologic studenţii au avut posibilitatea să-şi aprofundeze 
cunoştinţele căpătate la cursurile frecventate pe parcursul anului I de studii, dar şi să-şi 
formeze unele aptitudini de cercetare şi de organizare a muncii în echipă.

După cum a devenit deja tradiţional, în perioada practicii sunt organizate Şcoli 
de vară, unde, deopotrivă cu studenţii facultăţii, participă reprezentanţii comunită-
ţii locale. De asemenea, în acest timp a avut loc şi ediţia a VIII-a a Colloquium-ului 
de vară de la Saharna, organizat de Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „Tracologie” 
al Universităţii de Stat din Moldova în colaborare cu Institutul de Cercetări Eco-
Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea (România).

 Colloquium-ul cu genericul Complexe arheologice din aşezările epocii fierului din 
spaţiul tiso-nistrean s-a desfăşurat în cadrul Proiectului cultural „Promovarea şi salv-
gardarea patrimoniului istorico-arheologic de pe teritoriul raionului Rezina”, finanţat de 
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

La această întrunire au participat profesori şi cercetători ştiinţifici din România, Ger-
mania şi Republica Moldova, studenţi şi masteranzi de la Facultatea de Istorie şi Filozo-

fie (Universitatea de Stat 
din Moldova), precum şi 
reprezentanţi ai adminis-
traţiei publice locale.

La şedinţa de deschi-
dere a Colloquium-ului 
au fost prezenţi: dr. hab., 
prof. univ. Gheorghe Pos-
tică (Ministerul Educaţi-
ei, Culturii şi Cercetării al 
Republicii Moldova); dr. 
hab., prof. univ. Floren-
tin Paladi (prorector pen-
tru Activitatea Ştiinţifica, 
USM); doamna Maria 
Macrii (primarul comu-
nei Saharna Nouă).

A fost binevenit şi 
efortul substanţial al 
membrilor Laboratorului 
Educaţie pentru drone, 
care au realizat un şir de 

aplicaţii pe teren la situl arheologic Saharna Mare, ale căror rezultate au fost prezentate 
în faţa participanţilor la întrunirea ştiinţifică ulterioară.

aurel ZanOCI ,
doctor, conferenţiar universitar, 

coordonator al Practicii arheologice, 2018

Aradul, primitor și primenit pentru anul Centenar, a găzduit cel de-al XI-lea 
Congres Internațional de Istorie a Presei cu genericul „Presa Marii Uniri”. 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, care a fost gazda ospitalieră și a primului Congres 
al Asociaţiei Române de Istorie a Presei (ARIP) din 2008, a propus participanților o paletă 
generoasă de subiecte în cadrul Simpozionului și un bogat program pentru desfăşurarea 
Congresului. Datorăm gesturi de recunoștință și gratitudine organizatorilor principali – 
domnul profesor universitar doctor Marius-Ioan Grec (directorul Muzeului–memorial 
universitar „Vasile Goldiș”) și domnul aurel 
ardelean (președintele Universității) pentru 
atmosfera de „mare familie” în care s-au 
desfășurat lucrările acestei impresionante 
manifestări academice. 

Am fost cea mai numeroasă delegație de 
la Congres (nouă cercetători și profesori cu 
preocupări în istoria contemporană). Am avut o 
reală bucurie să constatăm interesul pentru Actul 
de Unire a Basarabiei, relevat cu noi detalii și 
accente în ședința în plen de către președintele 
Asociației Istoricilor din Republica Moldova, 
domnul Gheorghe negru, doctor în istorie, 
care a pus în valoare importanța primului pas 
făcut de basarabeni pe noul făgaș – al făuririi 
României Mari: pe 27 martie 1918, Chișinăul 
a dat startul Marii Uniri, eveniment istoric de 
importanță cardinală pentru poporul român. 

Congresul XI aRIP, prin înalta sa ținută 
academică, prin calitatea materialelor 
prezentate și prin atmosfera de colegialitate 
se înscrie perfect pe linia marilor evenimente 
științifice din acest onorabil an al 
Centenarului. aici e locul să precizăm că Congresul din 2019 al asociației Române de 
Istorie a Presei va fi organizat de Universitatea „alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

***

În consonanță cu acest eveniment științific ne-a parvenit și invitația de a participa și la 
cea de-a X-a ediție a Conferinței Internaționale „Cultura și Presa în Spațiul European”, 

axat, cum e și firesc, pe subiecte adiacente Anului Centenar: Presa – participant activ la 
crearea României (1859-1878-1913-1918) – aceasta a fost tema manifestării științifice 
tradiționale, organizată anual la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu 
Filiala Dobrogea a Asociației Române de Istorie a Presei, Biblioteca județeană „V.Urechia” 
şi Asociația Istoricilor din Republica Moldova.

Demersul manifestării științifice de la Galați a fost axat anume pe valorificarea 

contribuțiilor publicistice ale personalităților din domeniu, pe evidențierea modalităților 
de aliniere a presei naționale și a presei minorităților etnice din România la marile 
comandamente ale timpului. Astfel, în ședința în plen, care s-a ținut în minunatul edificiu al 
Muzeului de Istorie „Lapidarium” din Galați, au fost abordate de către profesorul nicolas 
Trifon (Universitate Paris II din Franța), aspecte controversate, dar de mare interes, 
referitoare la semnificațiile de moment, dar și la cele de durată ale Marii Uniri. 

„adevărata noastră istorie încă trebuie să o descoperim: oricât de dur ar fi adevărul, 
el trebuie privit în față, trebuie cunoscut 
și studiat”, a afirmat domnul conferențiar 
în încheiere. Dezbaterile au continuat prin 
comunicările științifice ale participanților, care 
au oferit variate optici ale evenimentului Unirii, 
prin vizorul presei din România și dinafara ei. 
Manifestarea a continuat cu o vizita la Templul 
Meseriașilor (Sinagoga) din Galați, vineri 
seara, aflat pe strada Dornei, lăcaşul de cult al 
Comunităţii Evreieşti din Galaţi, fondat în 1875 
de „Societatea Meseriaşilor”. A doua zi am fost 
invitați la o excursie de documentare la Tulcea, 
apoi la Mănăstirea Cocoș și la Cetatea Romană 
Noviodunum de lângă Isaccea, Dobrogea.

astfel de evenimente culturale produc-
tive și de înalt nivel științific, prin schimbul 
de opinii, contribuie la cunoaşterea fără 
eclipse a trecutului nostru. Prin cercetarea 
și revalorificarea obiectivă a perioadelor 
insuficient cunoscute şi prin includerea în 
circuitul neuitării al unui inedit material 
documentar, consolidăm dimensiunile 
recuperatorii ale istoriei naționale. 

Se afirmă că trendul contemporan este unul de ignorare a trecutului, în aşa mod 
promovându-se ideea eronată precum că memoria este inutilă. Dar noi avem convingerea 
că identitatea trebuie asumată, nu repudiată! De aceea insistăm pe revalorificarea și 
recuperarea discursului identitar al înaintaților noștri. 

Silvia GROSSU, 
conferenţiar universitar, doctor, 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM

P:S: universitatea de Stat din moldova a fost reprezentată la cele două evenimente 
de subsemnata. 

S.Gr.

PE CIRCUITUL NEUITĂRII – MAREA UNIRE –
ANUL CENTENAR

Săpături în adâncul … istoriei noastre

STAGIUL DE INIŢIERE – SUB SEMNUL CENTENARULUI UNIRII
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Suntem siguri că 
acest apelativ mo-

bilizator li s-a aruncat 
primul în ochi proaspeţi-
lor absolvenţi de licee şi 
gimnazii din toate colţu-
rile Republicii Moldova, 
care, la mijlocul lunii lui 
Cuptor-2018 (poate cea 
mai fierbinte la propriu şi 

la figurat din ultimii ani) au ţinut calea într-
un tumultuos şuvoi spre sediul Blocului nr.4 de 
studii, unde şi-a desfăşurat activitatea Comisia 
universitară „admiterea - 2018).

Anume înscrisul titlu de mai sus domina extinsul spaţiu 
din interiorul blocului, unde luminosul şi încăpătorul parter 
parcă vuia de dimineaţă şi hăt după amiază ca 
un stup de albine.

Desigur că majoritatea absolută a preten-
denţilor la responsabilul şi frumosul apelativ 
de student al Primei Universităţi din Mol-
dova le-a însufleţit şi le-a motivat în bună 
parte mesajul concis şi foarte bine formulat 
de pe acest afişier publicitar. Îl reproducem 
integral: „Privim în viitor cu încredere, pă-
şim prin prezent cu succes! Iar misiunea 
noastră este de a coagula şi valorifica per-
sonalitatea carismatică a studenţilor pen-
tru a crea un climat favorabil dezvoltării şi 
afirmării fiecăruia în parte – aSUSM”…

Dat fiind faptul că această consemnare 
eventual ar putea s-o parcurgă şi fericiţii noş-
tri tineri şi tinere, care, începând cu întâi sep-
tembrie 2018, vor face parte din închegata şi 
înfrăţita noastră familie studenţească, ziarul 
„Universitatea” inserează în cele ce urmează 
câteva amănunte ce ţin de specificul de ac-
tivitate şi, în particular, de cele mai vizibile 
şi mediatizate preocupări ale Autoguvernării 
Studenţilor (ASUSM) doar pe parcursul anului universitar 
de studii 2017-2018.

Autoarea relatărilor de mai jos este una din dintre cele 
mai active şi talentate reportere ale publicaţiei noastre „Uni-
versitatea” şi se numeşte Daniela Danilov, studentă în anul 
III, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării:

- Comunitatea noastră de tineri entuziaşti – Autoguverna-
rea Studenţilor Universităţii de Stat din Moldova (ASUSM) 
întruneşte la ora actuală peste 200 de membri activi de la 
toate cele 12 facultăţi, ea fiind restructurată în 12 consilii de 

Operele marilor scriitori români educă în sufletul 
fiecărui cititor dragostea de patrie, mamă, frumos și 

adevăr.  După cum spunea Nicolae Iorga, ,,cultura unui om 
se formează în primul rând prin lectură. De aceea e bine 
să iubim cartea, s-o citim, s-o păstrăm cu grijă, ca pe un 
bun de preț.”  

Cartea contribuie la dezvoltarea culturală a omului, ofe-
rindu-i aripi spre zbor.

De la cine putem dobândi acel licăr al încrederii și 
înțelepciunii? Desigur, această întrebare și-o adresează 
zi de zi fiecare om care dorește să atingă înaltul nivel al 
cunoașterii. 

Cum putem dezvolta acest aspect, dacă nu prin lectură ?
Problema lecturii în zilele noastre își face simțită prezența, iar acest lucru este de-

terminat de mijloacele informaționale de care dispune societatea contemporană. Este 
deosebit de important să dezvoltăm noii societăți dragostea pentru lectură, adică pentru 
frumos, deoarece lectura este o artă a frumosului, exprimată prin cuvinte, expresii plas-
tice. Acestea au o valoare incontestabilă la formarea stărilor afective ale cititorului. 

Lectura nu este un simplu proces de cunoaștere, ea contribuie la crearea unui uni-
vers interior deosebit. Un bun cititor apreciază cartea la justa ei valoare, deoarece pen-
tru a zugrăvi lumea ei deosebită au muncit mult scriitorii, care au urmărit societatea în 
continua  dezvoltare.     

Lectura dezvoltă cunoașterea, stările afective ale cititorului. Un cititor bun întotde-
auna va promova dragostea pentru carte, pentru lectură. Un bun cititor va vorbi o limbă 
literară însoțită de cele mai frumoase expresii, fiindcă ansamblul operelor române ne 
oferă un veritabil exemplu în acest scop.

Dorina EREMIa (CLIM ), 
anul III, Facultatea Litere, Secția cu frecvență redusă

Aici vreau să înșir povestea mea, o poveste de viață, 
care m-a făcut puternică, să nu fiu trufașă, să lupt cu 

viața. De mică nu am fost cea mai exemplară copilă, mi-am 
făcut de cap, poate mi-am supărat părinții foarte mult. Acum, 
când sunt matură, conștientizez că am avut o copilărie fru-
moasă, cu peripeții, cu momente unice și captivante. Poate că 
nu am fost copilul cel mai bun, pe care ei l-au dorit, dar am 
ajuns acum să le destăinui că au fost pilonii mei, au fost cei de 
la care a început temelia vieții mele, cărămida ce a uns fiecare 
durere a mea.

Am ajuns să fiu copil mare, să plec să-mi văd de viitorul 
meu, nu m-am desprins de casă; parcă și acum îmi plânge inima când am plecat de acasă, 
de la copilăria mea. Am simțit un gol în suflet, ce mă frământa bucățică cu bucățică. Când 
am devenit adolescentă, viața mi-a indicat să mai susțin un examen destul de dificil și atât 
de important, încât viața mea era sub semnul întrebării.

Era o zi posomorâtă, de parcă și natura era de partea mea, o zi ploioasă, zi tristă atunci 
am aflat că sunt bolnavă, am un abțipild lipit de plămânul meu și pe acest abțipild e dese-
nată multă amărăciune, șiroaie de lacrimi curg cu neîncredere și tulburare. Cu regret îmi 
aduc aminte de nopțile nedormite ale părinților și ale mele. Lacrimile nenumărate m-au 
făcut să mă pierd într-o lume rea, fără de lumină, o lume de culoare gri. Nu a fost ușor să 
lupt cu această încercare. Mulți au fost alături de mine, mi-au demonstrat că au nevoie de 
mine așa cum sunt, nu au fugit de mine. Mă simțeam atunci în lumea care nu cuvântă, căci 
iată că după orice ploaie vine soarele.

Astăzi am trecut și trec peste alte examene și sper pe viitor să-mi iubesc viața. Mi-am 
pus un scop – să devin faima părinților, o soție grijulie, o mamă perfectă și o bunicuță 
răbdătoare. Viața este frumoasă, fiindcă mi-a dăruit-o Dumnezeu.

nicoleta aRTIn, 
anul III, Facultatea Litere, Secția cu frecvență redusă

DISOCIERI

LECTURa – O aRTĂ a FRUMOSULUI „CLIPA CÂND CREDEAM CĂ AM CĂZUT”

interese comune, în ale căror preocupări se includ promo-
varea valorilor sociale, etico-educaţionale, morale, estetice 
etc., care conduc spre formarea unei personalităţi integre, 
demne de a purta carnetul de student al USM.

De precizat că ASUSM a luat fiinţă acum şapte ani şi 
pe parcursul acestei scurte, dar efervescente perioade de 
timp a demonstrat o deplină dăruire de sine, sârguința şi 
chiar mult curaj în luarea şi promovarea ideilor îndrăzneţe, 
aplicându-le cu multă râvnă şi inspiraţie în munca noastră 
extraauditorială. În această ordine de idei, trebuie să re-
marcăm deschiderea, susţinerea şi aprecierea pe care 
o simţim mereu din partea rectoratului şi a Senatului 
Universităţii de Stat din Moldova.

Faptul acesta ne încurajează, ne mobilizează şi ne moti-
vează să promovăm cele mai diverse şi atractive activităţii 
de masă. Iată doar câteva care ne-au făcut faţă în perioada 
scurtă de trecere de la un mandat la altul: 20 februarie 2017 
– 27 februarie 2018, când preşedintele ASUSM Corneliu 
Ciorici (cu cei doi vicepreşedinţi Ion Răilean şi Daniela 
Raţă) a transmis ştafeta noului preşedinte ales Irina Boţu, 

împreună cu alţi doi vicepreşedinţi Marin Chihai şi Tati-
ana Racoviţă.

În continuare, nu voi extinde subiectul în cauză, ci voi 
nominaliza doar cele mai importante, la părerea noastră, 
eforturi depuse de către ASUSM-iştii noştri: bunăoară, 
campania în masă „Oferă viaţă. Donează sânge!” Şi-a 
luat startul la USM câţiva ani la iniţiativa ASUSM. Conco-
mitent, am reactualizat şi lupta pentru combaterea SIDA, 
fiecare membru al organizaţiei noastre purtând la piept o 
panglică roşie;

De ziua Internaţională a Studenţilor (17 noiembrie 2017) 

am confecţionat logoul tematic „noi suntem aSUSM”, pe 
care l-am oferit studenţilor, cadrelor didactice şi oaspeţilor 
care ne-au vizitat Universitatea;

Noi, cei de la ASUSM, avem tot dreptul să ne atribuim 
faptul că iniţiativa de a organiza la fiecare început de an 
academic, sau ceva mai târziu, „Balul Bobocilor” la fieca-
re facultate, ne aparţine în exclusivitate.

În aceeaşi ordine de idei, se înscrie poate cea mai efici-
entă şi cu rezonanţă largă manifestare culturală de anvergu-
ră, căreia i-am conferit genericul „Miss şi Mister USM”. 
Ne bucură că şi această iniţiativă a prins, astfel fiind scoase 
la iveală noi şi noi calităţi preţioase ale viitorilor noştri ab-
solvenţi – abilităţile studentului de a-şi formula un gând, 
de a-şi construi un discurs în faţa auditoriului, adică de a-şi 
demonstra şi capacitatea de a fi şi un bun orator, fapt ce i-ar 
prinde bine în viaţă oricărui tânăr specialist, indiferent de 
profesia de bază aleasă.

În suita preocupărilor noastre pot fi nominalizate şi ma-
nifestările de suflet, care au un impact educativ, estetic şi 
emoţional asupra multor semeni din generaţia noastră. Cred 

că printre acestea s-au memorizat sărbătorile 
de iarnă „Bradul USM-2018”; „Caravana 
de Crăciun” (colectarea de ajutoare mate-
riale pentru cei mai trişti ca noi”); cea mai 
veche şi spectaculoasă sărbătoare la români 
„Dragobete”.

Şi, despre penultima noastră acţiune, pe 
care am formulat-o în felul următor: „Jură-
mântul membrului aSUSM”, ea fiind la 
prima ediţie.

Aş vrea să finalizez această trecere suc-
cintă a muncii ASUSM pe parcursul ultimu-
lui an de activitate cu un eveniment care, într-
adevăr, ne-a marcat profund pe toţi cei peste 
200 de membri ai ASUSM. Se are în vedere 
acţiunea cu impact naţional „noaptea Euro-
peană a Muzeelor”, această deosebită formă 
de voluntariat aparţinându-ne nouă, celor de 
la ASUSM, în bună parte.

Drept recompensă de profundă recunoş-
tinţă şi apreciere au fost Diplomele de Exce-

lenţă şi alte însemne prestigioase, pe care ni 
le-a oferit maestrul Tudor Zbârnea, artist plastic, director 
general al Muzeului Naţional de Arte al Moldovei.

Şi în concluzie: în cei şase ani de neîntreruptă angajare 
în tumultul vieţii academice-universitare în toate dimen-
siunile de activitate, ASUSM a demonstrat că noi suntem 
mai mult decât o echipă. Noi suntem o familie în care toţi 
lucrează pentru unul şi unul lucrează pentru toţi!

Felicitări întregii noastre Familii Universitare cu 
prilejul lansării noului an de studii 2018-2019!

Daniela DanILOV,
secretar general aSUSM

Jurământul ASuSm

ASuSm – 7 AnI De ActIVItAte

IDEI, ACŢIUNI, REZULTATE 
AUTOGUVERNAREA STUDENŢILOR USM (ASUSM) LE REZOLVĂ PE TOATE!
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Mihai EMInESCUDacă în limbă nu s-ar reflecta chiar caracte-
rul unui popor, dacă el n-ar zice oarecum prin 
ea: „aşa voiesc să fiu eu şi nu altfel”, oare s-ar 
fi născut atâtea limbi pe pământ?

Prin urmare, simplul fapt că noi, românii, cât 
ne aflăm pe pământ, vorbim o singură limbă, 

Stările emoţionale în activita-
tea sportivă. Sistemul stărilor 

afective cuprinde emoţiile, afectele, 
dispoziţiile, sentimentele, pasiunile 
şi fobiile. Acestea sunt trăiri subiecti-
ve ale unui raport specific între individ 
şi ambianţă sub forma satisfacţiei şi 
insatisfacţiei, încordării/relaxării; plă-
cerii/ neplăcerii etc. Aceste stări polare 
şi cu caracter evaluativ – „personal” au 

rol adaptabil, reglator, fie stimulând, fie inhibând activitatea 
individului. 

Rolul emoţiilor este cunoscut demult, dar spre deosebire 
de sfera sentimentelor mora-
le, unde omul poate interveni 
conştient şi activ, în domeniul 
emoţiilor se manifestă încă şi 
astăzi o anumită incapacitate 
în dirijarea lor şi înlăturarea 
efectelor negative.

Este bine cunoscută ima-
ginea sportivului cuprins de 
emoţie înaintea concursului: 
incapabil de a gândi clar şi de 
a se exprima cu uşurinţă, cu 
faţa crispată, congestionată 
(aprinsă) sau palidă, incapabil 
să-şi stăpânească mişcările, 
stors de vlagă, transpirat încă înainte de a face un efort, cu 
deranjamente stomacale, vomitând înaintea intrării în con-
curs, într-o stare de indiferenţă sau agitaţie, precipitat (gră-
bit) în mişcări, irascibil, incapabil de a-şi respecta planul 
tactic dinainte fixat, incapabil de a înţelege şi a reacţiona 
la sfaturile antrenorului, distrat etc. Emoţiile puternice de 
care este cuprins sportivul influenţează asupra desfăşu-
rării proceselor intelectuale şi asupra conducerii corecte 
a acţiunilor. Sportivul greşeşte în aprecierea situaţiilor şi 
executarea mişcărilor.

Lucrurile sunt complicate mai ales prin faptul că emoţiile 
apar spontan, fără controlul voinţei şi produc dereglări care 
influenţează direct rezultatul sportiv. Efectele negative ale 
acestor emoţii nu pot fi preîntâmpinate întotdeauna. Există şi 

efecte pozitive, stimulatoare, care susţin performanţa, mobi-
lizând energia sportivului, chiar sporind-o. Asemenea emoţii 
întâlnim la sportivii cu nivel bun de pregătire şi motivaţi, cu 
dorinţa de a concura şi a învinge, emoţii manifestate ca o 
„mânie sportivă”, care se caracterizează prin sporirea forţe-
lor şi încrederea în posibilităţi, ignorarea oboselii şi continu-
area luptei până la victorie. 

Stările emoţionale însoţesc toate manifestările de adap-
tare a organismului la condiţiile activităţii acestuia. Meca-
nismul de producere a acestor reacţii emoţionale este foarte 
complex, cuprinzând în unitate nu numai activitatea nervoa-
să superioară a scoarţei creierului, dar şi activitatea centrilor 
subcorticali (hipotalamusul în special) şi a glandelor endo-

crine, fiind în raport cu întreaga 
viaţă psihică a omului - cu cu-
noştinţele, experienţa de viaţă, 
calităţile de voinţă etc.

Rolul reglator al emoţiilor 
constă în stimularea sau frâna-
rea activităţii, de felul lor depind 
şi rezultatele acesteia. Astfel, 
emoţiile susţin efortul voluntar, 
ele influenţează asupra gândi-
rii sportivului şi a hotărârilor 
pe care acesta le ia, stimulează 
munca de perfecţionare fizică şi 
tehnică, sporesc energia, rezis-
tenţa şi capacitatea de muncă.

În altă direcţie, sub aspectul lor negativ, emoţiile influ-
enţează asupra capacităţii de gândire şi atenţie a sportivului, 
micşorează energia şi capacitatea de muncă, reduc posibilita-
tea de conducere conştientă a activităţii.

Or, emoţiile influenţează pozitiv, dar şi negativ, întreaga 
activitate psihică a omului. În acelaşi timp, subliniem fap-
tul că şi gândirea şi voinţa omului influenţează emoţiile şi 
producerea lor, dând astfel posibilitatea dirijării conştiente şi 
eficiente a compartimentului. 

(Va urma)
Boris BOGUŞ,

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

Republicii Moldova 

Colectivul Facultăţii de Biologie şi Pedologie a 
Universităţii de Stat din Moldova este adânc 

îndurerat de trecerea în eternitate a lui Vasile Cioba-
nu, ex-decan, doctor în ştiinţe biologice. 

Regretatul nostru coleg şi prieten s-a născut la 
31.12.1944 în satul Sângereii Vechi, raionul Sângerei. 
Între anii 1962 – 1970 urmează studiile la Faculta-
tea de Biologie şi Pedologie. În următorii ani (1970 – 
1973) face doctoratul în cadrul Catedrei Biochimie.

a parcurs cu succes calea ierarhică didactico-şti-
inţifică: lector – lector 
superior – conferenţi-
ar universitar – pro-
fesor universitar.

Toată activitatea 
de cadru didactic şi 
savant de notorietate 
a profesorului Vasile 
Ciobanu este strâns 
legată în exclusivita-
te de Universitatea 
de Stat din Moldova. 
În alma Mater Vasile 
Ciobanu s-a ridicat de 
la treapta de student 
până la cea de profe-
sor universitar. 

În activitatea sa, 
consacrată pregătirii 
cadrelor ştiinţifice şi didactice, profesorul Vasile Cio-
banu a dat dovadă de profesionalism înalt, de muncă 
sârguincioasă, de principialitate, de verticalitate.

În anii 1979 – 1986 a condus cu multă dăruire 
Departamentul Ştiinţă a Universităţii de Stat din 
Moldova. a efectuat cursuri de stagiu în Italia, SUa, 
Germania, Rusia.

Pe parcursul a 12 ani (1994 – 2006) a fost decanul 
Facultăţii de Biologie şi Pedologie, iar din 2006 ocupă 
postul de Şef al Catedrei Biologie Vegetală. În calita-
tea sa de decan profesorul Vasile Ciobanu era mereu 
preocupat de realizarea obiectivelor didactice şi de 
cercetare pe baza cerinţelor societăţii contemporane 
în condiţiile promovării calităţii şi eficienţei, ale or-
ganizării procesului educativ, elaborării şi realizării 
planurilor de învăţământ superior pentru cele două 
trepte.

Ulterior s-a aflat în fruntea Laboratorului de Chi-
mie şi Biochimie a Uleiurilor Eterice. Pe parcursul 
îndelungatei sale activităţi a publicat peste 100 de 
lucrări ştiinţifice, 7 manuale, 3 lucrări metodice; s-a 
manifestat ca un bun organizator, talentat pedagog şi 
excelent cercetător.  Chipul şi numele acestei re-
marcabile personalităţi vor rămâne în inimile şi su-
fletul nostru, al discipolilor, al colegilor, al rudelor, 
în istoria ştiinţei şi educaţiei Republicii Moldova, al 
cărei fiu destoinic a fost.

În aceste zile dureroase suntem alături de familia 
îndoliată a celui plecat în eternitate - rude, prieteni, 
toţi acei care l-au cunoscut şi l-au apreciat.

 Dumnezeu să-l odihnească în pace.

 rectoratul uSm,
colectivul facultăţii de Biologie şi Pedologie                                                                                                                                      

„una singură” ca neal-
te popoare, şi aceasta în 

oceane de popoare străine ce ne înconjoară, 
e dovada destulă că aşa voim să fim şi nu al-
tfel.

Aprilie, 1879

 Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului (XXX)
(urmare din ziarul „universitatea”, 29.05.2018)

In memorIAm

Aproape în fiecare noapte se-
nină pe cer se pot observa 

“stele căzătoare”, cum li se spune în 
popor. În realitate, acestea nu sunt 
stele, ci particule sau bucăți de rocă, 
de metal cu 
dimensiuni 
de până la 

câţiva metri, numite corpuri me-
teoritice sau meteoroizi care intră 
în atmosfera terestră cu viteze 
cosmice și devin incandescente 
în urma frecării cu aerul, lasând 
în urma lor dâre strălucitoare. Fe-
nomenul acesta este cunoscut în 
astronomie sub numele de curent 
meteoric. 

În fiecare vară, pământenii au 
fericita ocazie să urmărească un curent meteoric deose-
bit de spectaculos – Perseidele. Denumirea provine de la 

constelația Perseus, care este locul de pe cer numit radi-
ant, de unde aparent pornesc meteorii. 

Perseidele sunt observate anual între 17 iulie și 24 august, 
cu maximul de 60-100 de meteori pe oră, fiind observați între 
9 şi 13 august, atunci când Pământul intersectează orbita Co-

metei 109P/Swift-Tuttle și parti-
culele lăsate în urmă de această 
cometă intră în atmosfera teres-
tră. Meteoroizii, de obicei, ard 
şi se evaporă în atmosferă la 
înălţimi mai mari de 70-80 km 
de la suprafaţa Pământului.

Meteoriţii erau cunoscuţi 
din timpuri străvechi ca ”pie-
tre căzute din cer”. Acestea 
erau folosite ca obiecte de 
cult, de podoabă sau ca amu-
lete. 

Ștefan D. TIROn,
cercetător științific, aȘM 

Universul aproape

Miracolul fiinţării noastre

„AŞA VOIM SĂ FIM NOI ŞI NU ALTFEL!”

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS OM AL PRINCIPIALITĂŢII 
ŞI AL VERTICALITĂŢII

meridianul cunoașterii

CURENTUL METEORIC PERSEIDE


