
păcel şi, privindu-l cu  mare uimire, a văzut că florile lui nu-s 
nici de vişin, nici de cireş, nici de măr. Abia atunci  a înţeles şi a 
pătruns tâlcul vorbelor rostite de consăteanul lor - Înţeleptul Bă-
trân, sprijinit în cele două cârje, căruia soarta i-a hărăzit să trea-
că prin pârjolul nimicitor al celor două războaie mondiale, dar 

având norocul să 
se întoarcă totuşi 
la vatră.

Uite că acea 
zămislire cu Co-
păcelul înflorit în 
toiul iernii trebuia 
să-i convingă pe 
toţi consătenii săi 
de Puterea Ce-
rească cu adevă-
rat, care a pogorât 
peste seliştea lor 
„pustiită de sără-
cia” materială şi 
cea duhovniceas-
că. Şi acest Mira-

col îl ştia dinainte 
Bătrânul Satului, 
cel cu Sfânta Biblie 
în casa lui, pe care 
o considera un Dar 

de la Dumnezeu, pe care Creatorul Lumii i l-a dat drept sprijin 
şi călăuză în viaţă. Se spune că despre miracolele acestei Sfinte 
Scripturi au auzit şi înalţii prelaţi de la Kiev, care i-au promis 
acestui creştin bani grei de aur, dar aşa şi s-au întors înapoi cu 
mâna goală.

***
…Ridicându-se cătinel în picioare, Bătrânul satului îmbracă 

într-o formă interogativă aceeaşi vorbă, rostită adineauri:
- Oare de ce anume la noi în sat se putea întâmpla Mi-

nunea Cerească, pe care o vedeţi în faţa voastră. Ne vom 
mântui noi oare?

TAT DIN MOLDOVADE27 ianuarie, 2017. Nr.6 (184). S 
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Anul 2016  pentru Universitatea de Stat din Moldova a fost unul încărcat de multe 
şi importante evenimente pe plan interior, dar şi pe cel exterior. Unul dintre aces-

tea s-a produs la mijlocul lunii decembrie, trecut, despre care cititorii ziarului „Universi-
tatea” vor afla din relatarea succintă de mai jos.

Mai întâi se cere o mică precizare: la finele anului pe care nu demult l-am petrecut 
în istorie, s-a împlinit un sfert 
de secol de când a fost pusă pia-
tra de temelie privind începutul 
unei colaborări fructuoase şi 
multidimensionale între Repu-
blica Moldova şi Statele Unite 
ale Americii.

Cu acest prilej Facultatea de 
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe 
Politice şi Administrative a or-
ganizat o Conferinţă publică, 
pe care a susţinut-o acolo Am-
basadorul  Extraordinar şi Ple-
nipotenţiar al SUA, Excelenţa 
Sa James D. Pettit. Lecţia pu-
blică, prezentată de înaltul oas-
pete în faţa cadrelor didactice, a 
studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor s-a intitulat „Republica Moldova şi Statele 

Unite ale Americii – 25 de ani împreună”. Evenimentul în cauză a fost moderat de către 
decanul Facultăţii, domnul Alexandru Solcan, doctor, conferenţiar universitar.

Iată un pasaj din acest consistent şi încurajator discurs, care a fost aplaudat frenetic 
de publicul atent şi receptiv: „Relaţiile noastre ţin de viitor. Este viitorul vostru şi al 
nostru. Un viitor de oportunităţi mai bune într-o lume cu relaţii globale, pe care 

le veţi moşteni voi şi copiii 
voştri. Trecutul a rămas în 
urma noastră.

Să mergem înainte îm-
preună!”

A urmat un dialog interac-
tiv dinamic şi util între înaltul 
demnitar - diplomat şi asis-
tenţa prezentă la acest eveni-
ment memorabil.

Surpriza plăcută pentru 
toată lumea a fost faptul că şi 
comunicarea domnului Am-
basador, şi răspunsurile, pre-
cum şi luările de cuvânt s-au 
ţinut în limba română.

Alexandru SOLCAN

„SĂ MERGEM ÎNAINTE ÎMPREUNĂ!”

De vorbiţi mă fac că n-aud,
Nu zic ba şi nu vă laud;
Dănţuiţi precum vă vine,
Nici vă şuier, nici v-aplaud;

Dară nime nu m-a face
Să mă ieu dup-a lui flaut;
E menirea-mi: adevărul
Numa-n inima-mi să-l caut.

ASTRUL NOSTRU CEL CĂLĂUZITOR

… În dimineaţa Zilei de Crăciun – Sâmbătă, 7 ia-
nuarie 2017 (pe Stil vechi), Postul naţional de Radio 
din Dealul Schinoasei a transmis o nouă creaţie lite-
rar-publicistică a Maestrului Ion Druţă, pe care ma-
rele scriitor basarabean şi-a intitulat-o Balada „Omul 
Domnului”.

Chiar din capul locului radioascultătorul este invitat 
(în mod imaginar, bineînţeles) să asiste la un fenomen 
miraculos, imaginar şi el, cu o pronunţată încărcătură 
emotivă şi meditativ - confesivă, pe care se sprijină ideea 
dominantă a acestei spovedanii împovărătoare: adică, pe 
neprins de veste pentru săteni, sus,  pe unul „din dea-
lurile pustiite de sărăcie” ale unei fundături de cătun 
uitat de lume (dar nu de Dumnezeu), în plin final de luna 
Decembrie, dă uimitor în floare deplină un copăcel, acest 
fenomen misterios  cutremurându-i pe toţi siliştenii aces-
tei vetre umane, scufundate şi apăsate  din toate părţile de 
interminabile griji şi nevoi ale vieţii.

Mirarea, dar şi întrebarea cea fără de dezlegare pentru 
toţi ţăranii, de la mic la mare, din Valea Spinoasă (căci 
aşa se numea acea selişte) era de ce anume la ei trebuia 
să se întâmple acea minune cerească, în care multora nu 
le venea a crede, iar alţii nici nu credeau în ea. Şi atunci 
şi-au amintit de Bătrânul satului, pe care-l considerau cel 
mai înţelept dintre toţi ei, luaţi depreună, cel care trăia ca 
un pustnic la o altă margine de deal.

Şi doar atunci când l-au văzut, sprijinit în două cârje, 
cum urcă încetişor dealul acela spre Copăcelul înflorit în 
plină iarnă, au uitat de frică şi de tot, călcându-i cu toţii pe 
urme. Abia atunci au prins la curaj când Bătrânul satului, 
făcându-şi Semnul Crucii, s-a închinat, lăsându-se înceti-
şor pe genunchi, a apropiat de buze o crenguţă doldora de 
flori, a sărutat-o şi a rostit în glas tare, ca să audă toată 
lumea:

- O asemenea minune Dumnezeiască se putea în-
tâmpla numai în satul nostru, când, iaca, suntem în 
aşteptarea Naşterii Mântuitorului.

Toată lumea, înmărmurită, s-a dat mai aproape de Co-

O SPOVEDANIE ÎMPOVĂRĂTOARE

Acum, 167 de ani, la mijloc de Gerar se aprindea pe Bolta Cerească cel mai strălucitor Astru – Luceafărul Poeziei Româneşti 
Mihai EMINESCU

La auzul acestei Prezumţii, deodată,  ca din senin, se 
auzi dangătul de clopot ce venea dinspre alt deal, „pustiit 
şi el de sărăcie”, urmat şi împletit în strămoşescul şi netre-
cătorul nostru Colind creştinesc, ce ne mai ţine grămăjoară 
ca neam, ca seminţie, ca stirpe cu viguroasa încă rădăcină 
daco-romană:

     Linu-i lin şi iară lin
     Bate vântul cât e lin
     Frunză verde de Mălin…
Anume în acele clipe de învolburare senină, de înălţare 

sufletească, acea lume, parcă trezită dintr-un somn letargic, 
şi-a dat cu-adevăratelea seama că Minunea pe care a trăit-o: 
şi Copăcelul înflorit în plină iarnă; şi Dangătul misterios de 
Clopot; şi unduirea tămăduitoare a Colindului, pogorât din 
străfunduri de veacuri din Schitul cela părăsit, toate acestea 
li s-au întâmplat datorită prezenţei alături de ei a Bătrânului 
Înţelept, care de atunci şi mai încolo avea să se numească 
„Omul Domnului”.

Mihai MORĂRAŞ

P.S. Am ascultat cu înfrigurare, de la început şi până 
la capăt, acea Baladă – Mărturisire druţiană în dimi-
neaţa Sâmbetei de Crăciun (pe Stil vechi), pentru ca în 
finalul emisiunii să mă întreb: oare mesajul mesianic pe 
care a vrut să ni-l transmită acel „Om al Domnului” a 
ajuns cumva la inima şi în conştiinţa celor care-şi vând 
Neamul, Credinţa, Tara pentru cei 30 de arginţi, închi-
nând-o fără nicio mustrare celui care numai binele nu 
ne-a vrut niciodată, nu ni-l vrea nici acum şi nu ni-l va 
vrea cât hăul şi pârăul?

Întrebarea, precum se vede, nu-i defel una retorică!
Asta-i!

M.M.

Secvenţa radiofonică Balada „Omul 
Domnului”, Maestrul Ion Druţă a extras-o 
dintr-o proză cu mult mai extinsă, pe care 

ilustrul scriitor a inclus-o într-un nou 
volum în curs de pregătire.

Integrarea în Spaţiul Comunitar

Mulţi dintre noi nu cred în minunile cereşti:
 iată păcatul originar al acestei lumi…

(Spusa auzită de la o Smerită Faţă bisericească)

Eternă, Eminesciana

DE VORBIŢI MĂ FAC CĂ N-AUD…
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La 16 decembrie 2016, în şedinţa solemnă a Adunării Generale a Academiei 
Române, a avut loc ceremonia de decernare a premiilor  din partea celui mai înalt 
For ştiinţific al ţării pentru anul 2014.

Anual Academia Română acordă celor 
mai distinse personalităţi din dome-

niul ştiinţei, tehnicii, culturii, artelor din ţară 
şi din străinătate premii pentru merite şi con-
tribuţii deosebite în domeniul corespunzător. 
Conform Regulamentului, propunerile pentru 
acordarea  distincţiilor anuale se fac de către 
instituţiile de cercetare, de către universităţi 
sau de către membrii Academiei Române până 
la data de 1 septembrie a anului calendaristic 
ordinar. 

Membrii juriului întocmesc comunicările 
corespunzătoare  de apreciere, evaluând cu 
stricteţe  originalitatea fiecărei lucrări în par-
te, contribuţia acesteia în domeniul respectiv 
şi impactul  ei la nivel naţional. Concluziile 
juriului  sunt dezbătute în secţiile abilitate, re-
mise apoi Biroului Prezidiului Academiei spre 
a fi aprobate în faza finală. 

Toate procedurile de propuneri, evaluări, dezbateri şi luarea de decizii durează doi 

ani. Decernarea premiilor are loc în luna decembrie a fiecărui an, în şedinţă solemna a 
Adunării Generale a Academiei Române.

Printre cei 14 laureaţii ai Premiului Academiei Române pentru anul 2014 la cele 8 
nominalizări (în domeniul Ştiinţei Istorice şi Arheologie) a fost nominalizat şi domnul 
Valentin TOMULEŢ, doctor habilitat, profesor universitar la Departamentul Istoria 

Românilor, Universală şi 
Arheologie, Facultatea de 
Istorie şi Filosofie, decan 
la Facultatea de Arte Fru-
moase, învrednicindu-se 
de prestigiosul Premiu 
A.D. Xenopol pentru Stu-
diul fundamental „Basa-
rabia în epoca modernă 
(1812-1918), (Instituţii, 
regulamente, termeni). 
Chişinău, Editura „Le-
xon-Prim”, 2014, 672 
p.”

Felicitări !

Ion GUMENÂI,
decanul Facultăţii de 

Istorie şi Filosofie,
doctor, conferenţiar universitar

ROADELE UNUI DESTIN ÎMPLINIT

În scopul dezvoltării contactelor 
de colaborare internațională a 

Rețelei de mentorat a Incubatorului de 
Inovare „Inventica-USM”, echipa de Proiect 
(doctor, conferenţiar universitar Marian 
Jalencu, doamna Tatiana Bulimaga, Mihaela 
Balmuș-Andone și Raisa Crețu), în perioada 
11-15 decembrie 2016, a efectuat o vizită 
de studiu și schimb de experiență la Centrul 
Lituanian de Inovații (Lithuanian Innovation 
Center) din Vilnius.

În cadrul vizitei de lucru, echipa 
Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” 
a avut o înâlnire productivă cu directorul 
respectivului Centru – doctor. Mantas Vilys.  
Au fost abordate diverse aspecte ce țin de 
identificarea modalităților de eficientizare a 
managementului inovațional și a Transferului 
Tehnologic, precum: cele mai bune practici 
privind structura inovațională; metode 
pentru atragerea proiectelor de Transfer 
Tehnologic; clauze contractuale necesar a 
fi incluse în contractele de Transfer Tehnologic etc.

De asemenea,  s-a efectuat o temeinică documentare în diversele subdiviziuni 
ale Centrului Lituanian de Inovații, inclusiv în cadrul firmelor inovative  incubate în 
mediul universitar. În această activitate, echipa de proiect de la USM a fost ghidată 
de către expertul Centrului Sigitas Besagirskas și a consultantului de proiect Daiva 
Besagirskaite.

Precizăm că această vizită de documentare 
cu schimb de experiență  s-a desfăşurat în cadrul 
Proiectului de dezvoltare a infrastructurii de 
inovare pentru anul 2016 „Fortificarea Rețelei de 
mentorat a Incubatorului de inovare „Inventica-
USM””.

 Ceva mai devreme membrii Centrului 
Lituanian de Inovații doctor Arturas Jakubavicius, 
manager de proiect, Sigitas Besagirskas, expert, 
și Giedre Stumbryte, consultant de proiect, au 
fost în vizită la USM, unde au avut întâlniri în 
cadrul Incubatorului de Inovare „Inventica-
USM” și al Oficiului de Transfer Tehnologic al 
USM cu domnul Florentin Paladi, prof. univ.. dr. 
hab., prorector pentru activitatea științifică, și cu 
membrii Echipei de proiect.

Pe această cale ţinem să mulțumim colegilor 
din Lituania pentru amabilitate, bunăvoință și 
deschidere și pentru posibilele colaborări viitoare. 
Avem speranţa că informația/cunoștințele 
acumulate în cadrul acestei vizite, precum 
și internaționalizarea Rețelei de mentorat a 

Incubatorului nostru se vor materializa în frumoase și utile proiecte de viitor în domeniul 
dezvoltării activităților inovative și al Transferului Tehnologic.

Marian JALENCU, 
doctor, conferenţiar universitar,

șef  Departamentul Business şi Administrare, administratorul Incubatorului 
de Inovare „Inventica-USM”

UNDĂ VERDE MANAGEMENTULUI INOVAŢIONAL ȘI TRANSFERULUI TEHNOLOGIC

Această sintagmă, care a luat for-
ma de titlu al informaţiei ce ur-

mează, vine să exprime sensul unui în-
ţelept proverb popular: „Cine se scoală 
dimineaţa devreme, ajunge mai de-
parte”.

Tot aşa s-ar explica şi parcursul pe 
calea ştiinţei şi integrării în spaţiul ei ne-
mărginit al acestor trei tineri, care nu-s 
novici în frumoasele realizări la acest 
capitol, numele lor fiind deja bine cunos-
cute în mediul academic universitar. Şi 
iată că, la finele anului trecut, 2016, care 
a rămas în istorie, ne-a parvenit încă o 
ştire îmbucurătoare: conform unei deci-
zii a Consiliului Municipal Chişinău şi 
Direcţiei Generale a Educaţiei, laureaţi 
ai „Premiului municipal pentru tine-
ret” au devenit următorii cercetători în 
domeniul ştiinţei şi inovării: 

Ivan PILCHIN, doctorand la Fa-
cultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 

căruia i s-a acordat premiul „Pentru 
elaborarea şi traducerea Antologiei 
„Lectori in Libris. Scriitori basara-
beni despre Lectură, Carte, Bibliote-
că”.

Dumitru UNTILĂ, cercetător şti-
inţific în Laboratorul de Cercetări Şti-
inţifice Fotonică şi Metrologie Fizică. 
Premiul pentru ciclul de lucrări în 
domeniul corespunzător. Absolvent al 
Facultăţii de Fizică şi Inginerie.

Sergiu DOBROJAN, doctor, confe-
renţiar universitar, Facultatea de Biolo-
gie şi Pedologie. A luat premiul „Pentru 
contribuţia în domeniul cercetărilor 
ştiinţifice cu abordarea problemelor 
Algologiei Aplicative şi Protecţiei Me-
diului”.

Felicitări!

Institutul de Cercetare şi Inovare, 
USM

PERSEVERÂND SPRE NOI PERFORMANŢE

Dobrojan S.

Untila D.

Pilchin I.

Generaţia  secolului XXI

Coordonatele colaborării interuniversitare

Imaginea USM
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Acest eseu, extrem de valoros, ce se include organic în 
extinsa abordare a Eminescologiei pe plan european 

şi mondial, îi aparţine remarcabilului savant român, profe-
sor universitar, academician Constantin Gheorghe MARI-
NESCU.

Problematica valorilor naţionale reprezintă o dominantă, 
o preocupare majoră, cunoaşte o abordare constantă, atât în 
opera poetică, cât şi în proză, îndeosebi în publicistică, în acti-
vitatea gazetărească a lui Mihai Eminescu.

Poetul nepereche al literaturii  române a forat adânc în 
istoria şi cultura naţională, a pus în relief cu o puternică vi-
braţie poetică şi patriotică, cu o excepţională capacitate de 
sinteză, momentele cruciale ale trecutului nostru istoric şi 
spiritual, originea noastră daco-romană în spaţiul carpato – 
danubiano - pontic, latinitatea limbii şi a culturii naţionale, 
aportul românilor la salvgardarea civilizaţiei europene, a 
creştinismului continental, prin înfruntarea cu stoicism şi 
eroism a expansiunii marilor imperii opresive, Otoman, Ţa-
rist şi Austro - Ungar.

În opera poetului şi scriitorului, a gazetarului Mihai Emi-
nescu, la loc central se situează preocuparea sa pentru dezavu-
area pseudo-teoriilor susţinute de unii istorici străini cu privire 
la originea poporului român şi perenitatea sa pe meleagurile 
natale.

În primul rând, poetul a respins argumentat teoriile roslle-
riene, care negau formarea poporului român în actualul spaţiu 
existenţial, dintre Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră. De aseme-
nea, Mihai Eminescu a replicat ambelor grupări ale istoricilor 
şi literaţilor români care susţineau unilateral, nefondat, fie ori-
ginea strict romană, fie cea exclusiv dacică a poporului nostru, 
concluzionând în mod persuasiv: „Daci sau romani, romani 
sau daci, suntem români şi punctum”, pentru a închide o 
discuţie sterilă şi tendenţioasă, care dădea apă la moară unor 
interese şi grupări antiromâneşti.

Intervenţia poetului mult preţuit şi respectat în spaţiul cul-
turii noastre a fost benefică şi, pentru un timp, a potolit spiri-
tele, tendinţele, controversele cu implicaţii negative evidente 
pentru ideea Unităţii Naţionale şi înfăptuirea Marii Uniri, care 
lumina – ca o stea magică – inimile şi gândurile românilor pa-
trioţi de pretutindeni.

Aportul Marelui Poet la apărarea şi promovarea valorilor 
naţionale se reflectă  cu pregnanţă şi din modul în care prezintă 
personalitatea emblematică a unor domnitori şi voievozi ro-
mâni, care au exercitat un rol proeminent, decisiv, în istoria şi 
spiritualitatea Moldovei, Munteniei, Transilvaniei, Bucovinei, 
în luptele cele mai semnificative ale românilor pentru apărarea 
gliei străbune, a libertăţii şi independenţei, în confruntarea cu 
armatele expansioniste ale imperiilor vecine şi nevecine, care 
jinduiau la bogăţiile şi frumuseţile meleagurilor strămoşeşti.

Nici un alt poet, scriitor sau istoric nu a reuşit să surprindă 
mai emoţional, mai impresionant, fragmente din momentele 
cardinale ale istoriei naţionale, precum poetul naţional Mihai 
Eminescu.

În acest sens, celebra poezie „Doina” rămâne o creaţie de 
o valoare inestimabilă, care ne prezintă cea mai sintetică şi 
impresionantă, tulburătoare frescă a Istoriei Românilor, marile 
sale confruntări cu armatele imperiale cotropitoare, otomane, 
dar şi cu imperiile din Apus şi Răsărit, vitejia inegalabilă a 
voievozilor şi domnitorilor, a cârmuitorilor Neamului.

Dialogul lui Mircea cu Baiazid reprezintă o scenă istori-
că de o valoare extraordinară, ce pune în relief cu pregnanţă, 
demnitatea, personalitatea, vitejia Neamului Românesc, care 
nu se înclină în faţa uriaşelor, temutelor Armate Otomane co-
tropitoare, ci se arată dispus pentru confruntare militară, întru-
cât avea de apărat valori şi idealuri supreme.

Pentru frumuseţea şi valoarea lor poetică morală, pentru 
spiritul eroismului naţional al românilor pe care-l ilustrează 
poezia Scrisoarea a III-a a poetului nepereche, reproducem 
următoarele versuri:

„Tu te lauzi că Apusul înainte ţi s-a pus?…
Ce-i mâna pe ei în luptă? Ce-a voit acel Apus?
Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier,
A credinţei biruinţă căta orice cavaler.
Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul…
Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul,
Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este,
Duşmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste.”
Eminescu s-a aplecat cu străduinţă şi talent inegalabil, în 

descrierea în versuri sau în proză a marilor bătălii din istoria 
tumultoasă a Neamului Românesc, asupra rolului proeminent, 
eroic, al unor domnitori precum Mihai Viteazul, Mircea cel 
Viteaz, Ştefan cel Mare şi atâţia alţi conducători de Oşti din 
Principatele Române, al atâtor eroi cărora li s-a suprimat viaţa 
de către opresorii timpului, pentru că au crezut în destinul po-
porului din care proveneau şi au militat pentru Cauza Naţiona-
lă până la sacrificiul suprem.

În acest sens, la loc de cinste, se situează în opera emi-
nesciană Horia, Cloşca şi Crişan, Constantin Brâncoveanu şi 
mulţi alţi eroi martiri ai neamului românesc.

În opera lui Mihai Eminescu ocupă un loc aparte şi eve-
nimente istorice precum Răpirea Basarabiei de către Imperiul 
Ţarist la 1812, Unirea Principatelor şi alegerea Domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza. Mai târziu, înlăturarea acestuia printr-o 
lovitură de stat abuzivă, inumană, avea să fie puternic dezavu-
ată de marele nostru poet naţional, în presa timpului. De ase-
menea, spaţii ample în articolele sale din „Timpul” sunt consa-

crate apărării drepturilor şi libertăţilor românilor oprimaţi din 
Transilvania şi Bucovina.

Se cuvine să consemnăm faptul că, în publicistica emi-
nesciană, un loc însemnat a ocupat Războiul de Independenţă 
al românilor dus împotriva Imperiului Otoman, în anii 1877- 
1878 şi, mai ales, luptele eroice ale Armatei Române, de la 
Plevna, Griviţa şi Smârdan.

***

O altă dovadă elocventă a sentimentelor sale patriotice, 
naţionale, o constituie evocarea, în Opera sa, a tre-

cutului istoric şi spiritual, a tradiţiilor şi valorilor perene ro-
mâneşti, din provinciile aflate sub dominaţie străină, respectiv 
Bucovina, Basarabia şi  Transilvania. Poetul avea să străbată 
aceste teritorii desţărate, să-şi publice primele poezii în Revis-
ta „Familia” din Transilvania. Împreună cu alţi tineri patrioţi, 
aflaţi la studii în Viena, îndeosebi în colaborare cu bunul său 
camarad, Ion Slavici, avea să organizeze celebrul Congres al 
Studenţilor Români şi Sărbătorile de la Putna, cu prilejul îm-
plinirii a 450 de ani de la moartea Marelui Domnitor Ştefan 
cel Mare.

Eminescu trăieşte momente de mare satisfacţie vizitând 

ţinuturile, locurile istorice din Transilvania şi Bucovina. Face 
un popas prelungit la Blaj, pe care-l găseşte încărcat de istorie 
şi spiritualitate românească, denumindu-l „Mica Romă”. El 
acceptă rolul de sufleur în Trupa de Teatru a dnei Fani Tardini 
numai pentru a putea călători şi cunoaşte ungherele ţării, valo-
rile sale istorice şi culturale.

O dovadă certă, incontestabilă a preţuirii sale pentru pri-
mul domnitor al Principatelor Unite este aceea că, aflându-se 
la studii la Viena, cu prilejul uneia din Sărbătorile Crăciunului, 
reuneşte alţi câţiva studenţi români şi, împreună, merg să-i co-
linde domnitorului exilat, Alexandru Ioan Cuza, internat într-
un sanatoriu pentru tratamente medicale.

Studentul, tânărul poet, este puternic afectat de evenimen-
tele din ţară, vibrează pentru durerea Neamului şi a conducă-
torilor săi, chiar aflaţi în exil, precum nedreptăţitul Alexandru 
Ioan Cuza, expresie a unor interese şi decizii meschine.

Mihai Eminescu a adoptat o atitudine real militantă pentru 
Cauza Naţională, îndeosebi pentru soarta românilor din Tran-
silvania şi Bucovina, oprimaţi de către autorităţile austro-un-
gare, integrându-se în Mişcarea de Eliberare Naţională, iniţi-
ată de studenţii români de peste munţi, refugiaţi în România. 
Împreună cu aceştia şi cu alţi studenţi, tineri români patrioţi, 
declanşează o campanie de presă în apărarea revendicărilor 
naţionale ale românilor transilvăneni, publicând în acest sens, 
mai multe articole de atitudine, în ziarul „Federaţiunea”, de la 
Budapesta.

Fermitatea cu care incriminează politica opresivă a Guver-
nului maghiar, în articolele publicate împreună cu unul dintre 
bunii săi camarazi, în ziarul „Federaţiunea” de la Budapesta, 
determină reacţia dură a autorităţilor opresive, care intentează 
un proces semnatarilor acestor articole, de apărare a drepturi-
lor românilor ardeleni. Procesul s-a derulat în perioada în care 
poetul se afla la Putna, în calitate de Secretar al Comitetului 
care a organizat Congresul Studenţilor Români şi Sărbători-
le consacrate comemorării a 450 de ani de la trecerea la Cele 
Veşnice a marelui Domnitor Ştefan cel Mare. În semn de so-
lidaritate cu studenţii implicaţi într-un proces de presă, Mihai 

Eminescu lipseşte câteva zile de la Putna, după informaţiile şi 
opiniile unor eminescologi (Victor Crăciun ş.a.), deplasându-
se la Budapesta pentru a pleda în apărarea unuia dintre colegii 
săi, principalul acuzat, semnatarul învederat al articolelor sus-
menţionate, incriminat ca şi Mihai Eminescu, de către Tribu-
nalul maghiar.

Despre locul şi rolul proeminent al poetului Mihai Emi-
nescu în organizarea şi desfăşurarea Sărbătorilor de la Putna, 
care au reunit sute de studenţi din Transilvania, Bucovina, ve-
chiul Regat şi numeroşi alţi patrioţi, oameni de cultură, în frun-
te cu Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri ş.a, s-a scris o 
amplă literatură, cele mai valoroase informaţii provenind chiar 
de la organizatori, colaboratori ai Poetului nepereche, dintre 
care se cuvin relevate cele ale studentului Ion Slavici, prietenul 
deosebit de apropiat al lui Mihai Eminescu.

Poziţia militantă, angajată, a poetului rezultă cu elocvenţă 
îndeosebi din activitatea sa cutezătoare, multivalentă, desfă-
şurată în cadrul Societăţii „Carpaţi”, alcătuită prevalent din 
studenţi transilvăneni şi bucovineni, refugiaţi în România, ca 
urmare a politicii de deznaţionalizare promovată de autorită-
ţile austro - maghiare. Eminescu a fost, timp de câţiva ani, în 
conducerea Societăţii „Carpaţi”.  Aceasta avea un Program 
realmente revoluţionar, anti austro-ungar; îşi propunea elibe-
rarea românilor de sub oprimarea Vienei şi a Budapestei pe 
cale revoluţionară, „prin luptă cu arma în mână”. Este edifica-
toare în acest sens, Proclamaţia , de fapt Manifestul- Program, 
adresat tuturor românilor de către  Societatea „Carpaţi”, în anii 
1882–1884, care preconiza eliberarea naţională pe calea unei 
Revoluţii organizată şi declanşată din România. În această 
Proclamaţie, devenită celebră, ce se adresa românilor din Aus-
tro - Ungaria, Carpatinii cereau să se renunţe la orice Tratative, 
Memorandumuri etc. adresate Împăratului de la Viena şi să se 
treacă la lupta revoluţionară armată, pentru dobândirea drep-
turilor naţionale.

Principalii conducători ai acestei Societăţi erau studenţii 
transilvăneni Gh. Ocăşeanu şi Gh. Secăşeanu, care s-au bu-
curat de sprijinul patrioţilor români şi chiar al autorităţilor ro-
mâne, ceea ce a declanşat proteste virulente din partea Curţii 
Imperiale de la Viena şi îndeosebi a Guvernului maghiar de 
la Budapesta, adresate  autorităţilor româneşti, sub motivaţia 
apartenenţei României la Tripla Alianţă (Germania, Austro-
Ungaria, România).

Mihai Eminescu a fost nu numai un membru activ al Soci-
etăţii „Carpaţi”, nu numai un carpatin împătimit în sprijinirea 
proiectelor, a programelor sale, care vizau eliberarea neîntâr-
ziată, cu arma în mână, a fraţilor transilvăneni, ci a făcut parte 
chiar din conducerea acestei societăţi, influenţând  benefic de-
ciziile sale, până la marea trădare a unora din liderii ei. Marea 
dramă a acestei societăţi este aceea că, între timp, conducătorii 
săi principali, respectiv Gh. Secăşeanu şi Gh. Ocăşeanu, pro-
babil, nu au rezistat presiunilor şi şantajului serviciilor secrete,  
spionajului austro-ungar şi au intrat sub oblăduirea lor, trădând 
interesele naţionale şi devenind informatorii Serviciilor de spi-
onaj Imperiale de la Viena şi Budapesta. 

Cercetările istorice din ultimele decenii au dezvăluit aces-
te crude, dureroase realităţi… Desigur, Mihai Eminescu nu a 
cunoscut, până a închis ochii, această oribilă cotitură a celor 
doi lideri obedienţi şi trădători de neam. Mai mult decât atât, 
în urma acestui josnic, infernal, „pact cu diavolul” cu duşma-
nii învederaţi ai românilor transilvăneni, Gh. Secăşeanu şi Gh. 
Ocăşeanu, devenind agenţi ai Spionajului austro-ungar, au 
furnizat indubitabil informaţii şi despre activitatea patriotică, 
cutezătoare a  poetului naţional. De fapt, Curtea de la Viena 
era interesată să suprime, îndeosebi, să anuleze colaborarea, 
implicarea lui Mihai Eminescu în conducerea Societăţii „Car-
paţi”, întrucât el era factorul cel mai virulent, mai ofensiv, îm-
potriva politicii austro-maghiare, de deznaţionalizare a româ-
nilor.  Dovada acestui fapt este scrisoarea prin care Petre Carp, 
filo-german şi filo-austriac notoriu, se adresa de la Viena lui 
Titu Maiorescu, cerându-i insistent să oprească ofensiva, atitu-
dinea fermă, anti austro-ungară, a lui Eminescu. „Potoliţi-l pe 
Eminescu”, cerea cu fermitate Petre Carp lui Titu Maiorescu, 
la intervenţia diplomaţiei austriece.

România, făcând parte din Tripla Alianţă, a fost somată 
şi pe cale diplomatică, de către Curtea de la Viena, să-l „po-
tolească pe Eminescu” şi să scoată în afara legii Societatea 
„Carpaţi”. Guvernul I.C. Brătianu, în cele din urmă, sub aceste 
presiuni vehemente, a trebuit să expulzeze din ţară pe liderii 
carpatini şi să stăvilească activitatea Societăţii revoluţionare 
„Carpaţi”. Întrucât la timpul respectiv nu se cunoştea faptul că 
Gh. Ocăşeanu şi Gh. Secăşeanu erau şi spioni ai Austro-Unga-
riei, aşa cum s-a descoperit ulterior, Guvernul român a asigurat 
expulzaţilor burse de stat, pentru a-şi continua studiile în ţări 
occidentale europene.

Opinia publică românească a protestat vehement împotriva 
expulzării, s-a solidarizat emoţional cu liderii carpatini, necu-
noscând duplicitatea, trădarea acestora.

Cel mai puternic afectat, în mod explicabil, inerent, a fost 
Mihai Eminescu, care a întreţinut, mult timp după expluzare, o 
campanie de presă anti-guvernamentală şi anti austro-ungară, 
ceea ce a accentuat ostilitatea, adversitatea cercurilor politice 
conservatoare, pro Austro-Ungare, în frunte cu Titu Maiorescu 
şi, în egală măsură, a Curţii Regale româneşti, respectiv a Re-
gelui Carol I şi a Familiei Sale, faţă de Mihai Eminescu.

 Prof.univ.dr. Constantin Gh. MARINESCU

Cinstirea clasicilor
Eternă, Eminesciana

CEL CARE A FORAT CUTEZĂTOR
ÎN ISTORIA ŞI CULTURA NAŢIONALĂ

(VALORILE NAŢIONALE ÎN OPERA POETICĂ ŞI PROZA LUI  MIHAI EMINESCU)

Era o frumuseţe! O figură clasică încadrată de nişte plete 
mari negre; o frunte înaltă şi senină; nişte ochi mari - la aces-
te ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru; un 
zâmbet blând şi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tâ-
năr coborât dintr-o veche icoană, un copil predestinat durerii, 
pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare.

Ion Luca Caragiale
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Persoanele active, care lucrează în diverse domenii sau își fac studiile în instituțiile 
de învățământ, sunt tot mai interesate de exprimarea corectă – atât în vorbire, 

cât și în scris. Și de lucrul acesta ne putem convinge de fiecare dată, când se anunță 
vreun concurs sau vreo activitate ce promovează cunoașterea bună a limbii române, 
chiar dacă numărul de participanți nu este foarte mare.

Facultatea de Litere, împreună cu Direcția Cultură 
a Primăriei Municipiului Chișinău, a organizat, de data 
aceasta, o lecție publică de limba română, pentru a le oferi 
celor interesați informații, explicații, exerciții ș.a., menite 
să-i ajute, mai ales la scriere, la depășirea unor dificultăți 
de ordin ortografic. Ideea unor asemenea lecții-consultații 
vine chiar din societate, de la cei care în luna august 2016 au 
participat la concursul „Testare pentru fiecare”, organizat  
tot la Facultatea de Litere. Mulți au spus că ar avea nevoie 
de o comunicare cu specialiștii, ca să poată adresa întrebări, 
să-și poată verifica anumite competențe etc., pentru că niciun 
manual sau îndrumar nu poate fi atât de eficient, cum este 
explicația unui profesor. 

Pornind de la această idee, în cadrul Departamentului Lingvistică Română și Știință Literară 
a fost elaborat un plan, care prevede 3 asemenea lecții publice: prima s-a și desfășurat chiar 
luna aceasta (ianuarie 2017), a doua va avea loc în perioada vacanței de primăvară a elevilor, 

iar a treia în luna august, înainte de concursul de limba română, devenit deja tradițional. 
Cât despre numărul mic de participanți trebuie să spunem că tot publicul nostru este cel 

care ne explică ce se întâmplă: de data aceasta a fost viscol,  multă zăpadă, precum și zi de 
sărbătoare, vacanță și alte scuze – asta-i viața! Noi sperăm totuși că se va găsi o formulă 

cât mai bună pentru aceste lecții și că interesul se 
va manifesta nu doar prin aprobarea tacită a unor 
asemenea evenimente, ci și printr-o participare mai 
activă. 

Aș mai menționa încă un lucru. În prezent 
foarte mulți oameni sunt activi pe rețelele de 
socializare, de aceea, tot împreună cu Direcția 
Cultură a Primăriei am creat pe Facebook „Pagina 
cu greșeli”, pe care sunt postate imagini din 
spațiul public cu inscripții greșite, precum și 
anumite materiale de cultivarea limbii. Vă invităm 
să vizitați această pagină și să trimiteți propriile 
poze, întrebări, comentarii, pentru ca împreună să 
contribuim la curățenia în casa noastră, a tuturor – 

această casă mare și frumoasă care este limba română.
Irina CONDREA,

doctor habilitat în Filologie, profesor universitar

EXPRIMAREA CORECTĂ – UN DEZIDERAT AL SOCIETĂȚII 

La mijlocul toamnei trecute, conform Programului de studii, am desfăşurat împreună 
cu colegele mele stagiul de practică pedagogică în Liceul Teoretic „Ion Creangă”, 

o instituție de învățământ de mare prestigiu, unde domnesc comportamentul elevat, respec-
tul reciproc, motivația de a studia și dragostea pentru limba română. 
Acest liceu impresionează prin disciplină și prin aspectul vestimentar 
al elevilor, care-i deosebeşte de celelalte instituţii preuniversitare din 
Municipiul Chişinău. I-am admirat  pentru ținuta lor decentă,  purtând 
uniforme clasice, fapt ce relevă un stil sobru și gust estetic pronunţat. 

În timpul practicii, mi-am propus să realizez câteva obiective: să 
înțeleg dacă îmi doresc să activez ca profesor; să organizez cu elevii 
mai  multe activități de cultivare a limbii; să promovez corectitudinea 
limbii române; să călătoresc  imaginar alături de elevi prin civilizația 
și cultura engleză.

Şi toate acestea cred că mi-au reuşit grație unor elevi ce posedă 
arta cuvântului și dorința de a urca spre culmile înțelepciunii. Acest 
locaș m-a motivat să înțeleg că a fi profesor este o artă.  Fiindcă profe-
sia care-mi este aproape implică multă răbdare, dar şi unele momente 
de incertitudine, uneori chiar descurajare. Şi totuşi toate acestea cer 
multă răbdare şi muncă. Predarea orelor de română mi-a oferit prilejul 
să admir cadrele didactice cu o pregătire excelentă și să preiau modele 
avansate, după care mă voi ghida în viitor.

Alături de mine au gustat din această pâine dulce-amară și colege-
le de facultate,  care mi-au povestit în orele de răgaz câte ceva  şi din experiența lor acumulată 
în timpul practicii pedagogice. Cu acest prilej le-am adresat Alinei Rusu şi Mariei Musteaţă 
câte o întrebare la obiect:

- Dragă Alina, spune-mi, te rog, ce impresii ţi-au lăsat orele petrecute în mijlocul ele-
vilor?   

 -   Evident, experiența pe care am trăit-o în cadrul acestei practici a fost una inedită. 
Mereu aproape de copii, în preajma unor  cadre didactice competente și a unor elevi 
talentați, pot spune că zilele petrecute alături de ei au zburat ca gândul,  iar ceea ce mi-am 

planificat am realizat cu o deosebită plăcere și cu dăruire de sine. Oricând am avut nevo-
ie,  profesorii de la  Liceul Teoretic „Ion Creangă” au fost întotdeauna deschiși pentru a 
ne oferi un ajutor. De asemenea, mi-a acordat sprijinul necesar și dirigintele mentor, la 

care am fost repartizată.
 Calmi, cumpătați, sociabili și capabili, profesorii liceului 

ne-au primit cu mare drag, oferindu-ne sfaturi utile, pentru a 
putea colabora activ cu elevii. 

Desigur, mai am de muncit până a șlefui cu desăvârșire dia-
mantul ce-l țin în mână, pentru a deprinde cu adevărat arta de a 
fi pedagog, dar totul se face cu răbdare, cu perseverență și dra-
goste, de aceea tind ca într-o bună zi să ajung un bun profesor și 
sper ca visul meu să devină realitate.

Am întrebat-o şi pe Maria cum s-a simţit şi ea în mijlocul 
profesorilor:

- M-am simţit destul de sigură pe capacităţile mele. Iar prac-
tica pedagogică activă a avut un rol important în formarea mea 
de tânăr specialist în devenire. Pe parcursul practicii  pedagogi-
ce am avut ocazia să aplic cunoştinţele acumulate la facultate. 
În acest timp am deprins  unele calităţi pe care ar trebui să le 
deţină un bun pedagog: tactul și talentul pedagogic, capacitatea 
de a pune în mişcare mintea tinerilor, de a le preda lecţia în mod 
creativ şi de a nu se limita la un monolog plictisitor; calitățile 

unui bun profesor implică capacitatea lui de a-i înțelege, de a le trezi curiozitatea și interesul, 
apelând la creativitate și metode inspirate de predare; dragostea faţă de copii are  un rol esen-
ţial în ascensiunea unui pedagog. 

Acestea ar fi unele dintre abilităţile pe care le-am obţinut pe parcursul celor 6 săptămâni. 
Desigur că  ele îmi vor fi de ajutor.

A consemnat:
                                                                                     Elena POPOVICI, 

studentă în anul IV  

Credem că lexemul 
Dăruire, parte 

componentă a titlului de 
mai sus al acestei cronici, 
i se potriveşte întocmai 
doamnei Eugenia DO-
DON, doctor, conferenţiar 
universitar. Iar drept con-
firmare deplină a acestei 
aserţiuni ne poate servi 
cartea - unicat, în care au 
fost adunate, în cele peste 
400 de pagini, micro-me-
dalioanele a 160 de autori 
(studenţi la Facultatea de 
Litere şi la Facultatea de 
Drept), cărora doamna 
profesor le-a stimulat, 
le-a cultivat şi le-a încu-
rajat interesul, nevoia, 
preocuparea de a pătrun-
de în Sfânta - Sfintelor – 
Limba Română.

A fost o muncă fără 
seamăn, pe care doamna 
Eugenia Dodon a depus-o 
pe parcursul câtorva ani, 
realizând această idee ob-
sedantă, care s-a materia-
lizat în titlul generalizator 
„Tineretul studios despre 
Limba Română”. Moto–
ul ce însoţeşte Cuvântul 
înainte al protagonistei: 
„In Memoriam români-

lor basarabeni care au 
luptat pentru apărarea 
idealurilor naţionale” 
motivează o nobilă inten-
ţie ce a fost adusă la un fi-
nal atât de surprinzător. 

Şi o precizare: Ediţia 

apărută într-o exempla-
ră formulă poligrafică la 
Editura PONTOS se dato-
rează în exclusivitate efor-
tului financiar al doamnei 
Eugenia Dodon.

Redacţia ziarului 
„Universitatea”

Înainte de a deveni unul dintre 
cei mai mari regizori, ale cărui 

filme au devenit cunoscute în întreaga 
lume, Emil Loteanu îşi deschide car-
tea personală a creației sale prin poe-
zie. Căci ea, Poezia, i-a antrenat ideile 
regizorale, valorificându-şi vocea în 
antiteză cu cea a vulgului.  La mijlocul 
primăverii lui 2016 poetul ar fi împli-
nit 80 de ani. Considerăm că este im-
portant să revalorificăm sumar creația 

lirică a acestui renumit regizor, apreciat cu înalte distincții 
la diverse concursuri  internaţionale. 

Cadrul poeziei sale ține de o structu-
rare a obiectelor într-un mod seismologic. 
Enumerația nu mai este o înșiruire de corpuri 
depistate de privirea celui care scrie, acestea 
devin simboluri, au conotații magice de a 
oglindi universul. 

Conexiunile dintre spații sunt bruște. 
Uneori autorul ia un fir narativ și îl trans-
gresează în altă dimensiune. Materia pentru 
poezie sunt sentimentele sale care-l dirijează 
spre alte perceperi. Versul devine o izbucnire 
a unei descoperiri de esență umană, a unei 
dezvăluiri cosmice într-o puternică emoție. 
Emil Loteanu şi-a scris  opera preponderent  
în anii 60-70 ai secolului trecut, dar stilul său diferă mult 
de cum se scria la noi  pe atunci. Aș îndrăzni să constat 
că  poetul a fost un premergător al generației „Ochiului al 
treilea” (generația poeților: Nicolae Dabija, Leonida Lari, 
Vasile Romanciuc). 

Melodia versului lotenian prinde așchii de flăcări din 
obiectele, emoțiile, gândurile care îl mistuie. Creația  sa 
este o dăruire omenirii, resimțită în foarte multe versuri: 

„Vouă, semenii mei, vouă, oameni, vă dărui / Tot ce 
am pe lume mai scump,  mai iubit: / Versul meu, viața 
pe care-am trăit-o / Și viața pe care-o mai am de trăit” 
(Credo). 

În timpul când se etala grandoarea imperială, sensibi-
lul Emil Loteanu își destăinuieşte dragostea pentru melea-
gul natal în poemele Legendă nistreană, Mamei, Cuvinte 
de dor, Baladă despre oameni și codri, La douăzeci de ani 
neîmpliniți: (Durerea mea se stinge-n bucuria / Pămân-
tului pe care m-am născut. / Da, eu iubesc – nespus 
iubescu-mi glia / Cu bulgărul din brazdă cald și mult). 
Căutarea, dominanta memoriei proiectată pe stânci, răs-

cruci de drumuri, șipot de izvoare ră-
sună în toată creaţia  poetului.  

Energia de luptător echivalează cu 
voința de a fi om. Dragostea de viață 
relevă valorile care includ voința, pa-
tria, libertatea. În timpul  de restricții 
prin cenzură, poetul se axa pe înţepă-
toarele imagini: „eșafod”, „preacumse-
cadele bâlci”, „eu sunt înghițitorul de 
cuțite” etc.

Această particularitate a umanului 
se reflectă şi în personajele principale 
din filmele lui Emil Loteanu,  adică 
în interiorul omului de creație. Lup-
ta deține prerogativa de a fi motivată 

să învingă, de parcă ar concura cu timpul.  Este lupta în 
contratimp, lupta care se realizează în interior între singu-
rătatea creativă și dragostea care inspiră la creație, între 
sentiment și rațiune, între frigul indiferenței și căldura 
înțelegerii, între aspirații și nesiguranță etc.

Victoria FONARI, 
doctor, conferențiar universitar 

LIRICA LUI EMIL LOTEANU DĂRUIRE UNUI NOBIL SCOP

Cele trei colege de facultate şi bune prietene 
(de la dreapta spre stânga): Alina Rusu, 

Elena Popovici şi Maria Musteaţă.

Esenţa dăinuirii noastre

ARTA DE A FI PEDAGOG

Nume de referinţă

ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE LITERE



UNIVERSITATEA 527 ianuarie 2017, nr.6 (184)Meridianul culturii

Chiar dacă cei mai versaţi specialişti în domeniul Etnologiei 
şi Etnografiei ar încerca să afle când au prins vigoare rădă-

cinile acestui străvechi colind al nostru:

Linu-i lin şi iară lin,
 Bate vântul cât e lin –

 Frunză verde de Mălin…,

probabil, nu vor reuşi să găsească răspunsul adecvat, care le-ar sa-
tisface osârdia şi curiozitatea profesională. Iar în cazul în care ar 
trebui să acceptăm relativitatea lumii înconjurătoare, de la începutu-
rile ei primordiale și până în prezent, s-ar cuveni să recunoaștem în 
primul rând adevărul, precum că „ceea ce este adevărat la lumina 
lămpii nu este întotdeauna adevărat la lumina soarelui”. (Spusa 
luată cu aldine îi aparţine unui înţelept occidental).

Şi totuşi, dacă am porni de la Marele Adevăr că poporul român 
are o vechime de două mii de ani, putem presupune că anume la 
începuturile Erei Noi s-au născut şi s-au cristalizat în timp şi spa-
ţiu tradiţiile, obiceiurile, datinile seminţiei noastre daco-romane, de 
unde ar fi putut să-şi ia obârşia şi frântura de colind, inserată mai 
sus (poate cel mai răspândit în întreg spaţiul convieţuirii unui popor 
precum e al nostru) care s-a făcut remarcat şi respectat, în primul 
rând, prin cultura şi morala lui milenară.

Iar o parte componentă a acestei Culturi de secole ţine de zes-
trea noastră spirituală, duhovnicească, parte inseparabilă de nease-
muitele Sărbători naţionale de iarnă. Probabil, la toate acestea s-au 
gândit cei care astăzi stau la cârma Facultăţii de Arte Frumoase (de-
canul, domnul Valentin Tomuleţ, profesor universitar) şi a Casei 
de Cultură a Universităţii de Stat din Moldova (director, domnul 
Gheorghe Ciorchină).

Căci, cu adevărat, atractivul şi mobilizatorul generic pe care i 
l-au dat Spectacolului – „Feeria sărbătorilor de iarnă”, lansat spre 
amurgul serii de 21 decembrie, trecut, a fost o reușită încununare a 
eforturilor de creaţie ale tuturor colectivelor artistice studenţeşti.

 În această ordine de idei, precizăm faptul că şi la actuala Ediţie 
a sărbătorilor de iarnă colectivele artistice studenţeşti s-au prezentat 
cu brio. Şi de data aceasta în program au fost incluse numere artis-
tice noi; au strălucit cu adevărat forţe proaspete şi pline de energie 
şi elan creativ (îi avem, desigur, în vedere pe tinerii studioşi din 
anul I de la facultăţile de bază ale Universităţii de Stat din Moldova, 
înscrişi la cea de-a 14-a Facultate, cu numele ei deplin – Facultatea 
de Arte Frumoase.

Iată câteva exemple, în această ordine de idei: Colectivul Coral 
„Lira” (conducător artistic şi prim-dirijor doamna Svetlana Ve-
selovschi) a oferit publicului spectator câteva surprize cu adevărat 
relevante (precizăm că piesele corale incluse în program s-au bazat 
exclusiv pe tematica sărbătorilor de iarnă), coriștii interpretând în 
original câteva colinde franceze şi germane, nemaivorbind de un 
nou Colind de iarnă, adaptat de compozitorul Marian Stârcea.

Ca de obicei, la înălţimea prestigiului şi aprecierilor bine merita-
te s-a prezentat Ansamblul Etnofolcloric „Crenguţa de Iederă”. 
Precum ne-a relatat însufleţitoarea şi protagonista acestei formațiuni 
de mare valoare, doamna Maria Iliuţ, câteva elemente surprinză-
toare, incluse în repertoriu, ţin de frumoasele şi originalele Colinde 
moldoveneşti, culese într-o expediţie de valorificare a tezaurului 
folcloric muzical în zona de centru a R. Moldova. Spectatorii au 
fost surprinşi de „Dansul Caprelor”; „Ursul”; „Dansul Moşnegilor”. 
Nelipsit a fost şi tradiţionalul „Pluguşor”, cules de prin părţile Bu-
covinei, şi adaptat cu elemente din nordul, centrul şi sudul Moldovei 
din stânga Prutului.

Au strălucit şi echipele Ansamblului de dans sportiv-modern 
„Elite Dence”, cu înzestratul maestru-coregraf Mihail Dudnic. 
Discipolii dumnealui (în bună parte, debutanţi) ne-au încântat cu 
energicele ritmuri latino-americane, inclusiv printr-un Tangou ar-
gentinian aprins, urmat de o perlă coregrafică spaniolă „Flamenco” 
și de nelipsita la toate spectacolele Cha-cha-cha.

Punctul culminant al Spectacolului de Revelion şi, implicit, al 
Sărbătorilor de iarnă 2017, l-au pus talentaţii instrumentişti, virtu-
oşii violonişti, trompetişti, clarinetişti, acordeonişti ai Orchestrei 
de muzică populară „Struguraş” (conducător artistic, maestrul-
acordeonist Iurie Tătaru), precum şi admirabilii dansatori (core-
graf principal maestrul Leonid Serbin şi maestrul de concert 
Valeriu Negruţă).

Acordul final, emotiv și acesta, l-a pus Moş Crăciun, care a venit 
către spectatori și întreaga comunitate universitară cu un răscolitor 
Mesaj de sărbătoare. Atmosfera caldă, binevoitoare, cu adevărat 
priitoare a fost menţinută pe parcursul celor două ore de specta-
col de talentata moderatoare Nadia Trofim-Graur, secondată de 
promițătoarea vedetă Mădălina Graur, elevă la Liceul Teoretic 
„Liviu Deleanu”, care a strălucit în rolul ei de Fulguţa.

FELICITĂRI TUTUROR ȘI LA MULȚI ANI!
Mihai MORĂRAŞ

LINU-I LIN ŞI IARĂ LIN,
BATE VÂNTUL CÂT DE LIN…

Autorul secvenţelor foto - Karim Graid, fotoreporter USM. 
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Cel mai plăcut refugiu 
pentru un istoric este 

să se lase față în față cu spiritul 
vremurilor. Ruinele antice, 
castelele medievale, centrele 
vechi ale orașelor, mănăstirile 
și muzeele ne opresc din viteza 
nebună a cotidianului, lăsând 
trecutul să ne îmbrățișeze în 
tăcerea lui zbuciumată. Iar 
revenirea în cotidian este tot 
mai altfel de fiecare dată când 
ai respirat istoria. 

Astfel, după două săptămâni 
de muncă intensă pe teren din vara trecută, studenții și vo-
luntarii șantierului arheologic de la Stolniceni (Hâncești) 
s-au bucurat de un dialog sincer cu timpul într-o excursie 
de documentare, organizată în cadrul Proiectului Studenți 
fără frontiere al Asociației Syllabus (România), finanțat 
de Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de 
Pretutindeni al Ministerului Afacerilor Externe al Româ-
niei. Excursia a avut loc între 11-16 august 2016, studenţii 
parcurgând traseul spectaculos: Brașov – Sibiu – Alba 
Iulia – Sarmizegetusa Regia – Ulpia Traiana Sarmise-
getusa – Hunedoara – Târgu Jiu.

Brașovul, o perlă a civilizației medievale transilvă-
nene, i-a impresionat pe tinerii arheologi și istorici prin 
splendoarea sa arhitecturală și atmosfera aristocrată din 
Piața Sfatului. Vizitând Muzeul, aflat chiar în Casa Sfatu-
lui, curiozitatea ne-a adus și între pereții renumitei Biserici 
Negre, care te aruncă cu multe secole în urmă, înțelegând 
sursa de inspirație a înaintașilor. Apoi Poarta Șchei și 
Poarta Ecaterinei, renumitele turnuri și zidurile bătrânei 
urbe au lăsat imagini și reconstituiri ale trecutului pen-
tru fiecare dintre participanți. O vizită scurtă la Sibiu de 
asemenea a răscolit sentimente deosebite grație eleganței 
acestui oraș, care își păstrează cu sfințenie aspectul istoric. 
Aici studenții au avut ocazia să admire atmosfera din Piața 
Sibiu și renumitul Muzeu Brukenthal.

Un oraș a cărui inimă bate mai bine de două milenii este 
Alba Iulia, care, datorită așezării sale, a avut o importanță 
deosebită în epoca romană și până în secolul XX, când de-
vine Capitala Marii Uniri de la 1918. Cel mai important 
obiectiv vizitat a fost Cetatea, care găzduiește câteva epoci 
și culturi. Un interes deosebit l-a reprezentat Muzeul Unirii 
și Catedrala Reîntregirii Neamului. De asemenea, studenții 
au avut ocazia să participe la momentul schimbului de gar-

dă al Cetății, un spectacol care reconstituie spiritul epocii.
Grandoarea Castelului Huneiazilor a lăsat o amprentă 

adâncă în sufletul iubitorilor de istorie, teleportându-ne în 
plin Ev Mediu cu monumentalismul și sobrietatea acestei 
epoci. A urmat, apoi, o vizită plină de emoții în capitala 

Daciei lui Burebista și Decebal, cel mai mare centru sa-
cru al dacilor – Sarmizegetusa Regia. Urcând muntele și 
pășind printre ruinele complexelor de cult, înțelegi bine 
de ce anume acest loc a fost sfințit de neînfricatul popor 
antic. După vizitarea vechiului centru dacic, a urmat un 
alt obiectiv de o importanță deosebită pentru admiratorii 
antichității – Capitala provinciei romane Dacia Ulpia Tra-

iana Sarmizegetusa – o adevărată comoară a arheologiei 
clasice. Ruinele templelor, ale amfiteatrului și ale altor 
așezăminte administrative păstrează spiritul nobil al Im-
periului Roman.

Excursia s-a încheiat prin atingerea capodoperelor ma-

relui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu: Masa Tăcerii, 
Poarta Sărutului și Coloana Infinitului, dar și vizitarea 
Mănăstirii Curtea de Argeș, un așezământ important al 
spiritualității românești.

Andrei COROBCEAN,
lector universitar,

Facultatea de Istorie și Filozofie

O CĂLĂTORIE ÎN TIMP

Reflecțiile de mai jos ale unei tinere, care urmează să 
îmbrățișeze o profesie legată de domeniul economic, 

ating poate cea mai dureroasă stare de lucruri cu care se 
confruntă la ora actuală întreaga societate. Le propunem ci-
titorilor să parcurgă cu luare aminte aceste meditații, care 
merită să fie luate în seamă.

Economişti celebri au arătat în timp că între nivelul de 
dezvoltare al unei naţiuni şi educaţie există o strânsă interde-
pendenţă. Astfel, parafrazând afirmația părintelui ştiinţei eco-
nomice Adam Smith „o ţară este bogată dacă are indivizi 
bogaţi”, obținem formula „o ţară este bogată dacă are in-
divizi educaţi”. Prin urmare, destinul unei ţări depinde de 
educaţia poporului său.

Într-adevăr, numai printr-o educaţie adecvată tinerii pot fi 
pregătiți pentru o viaţa trăită în societate, pentru munca productivă, pentru întemeierea unei 
familii trainice. Adică, educația are capacitatea și funcția de a ajuta la creşterea calită-
ţii vieţii pentru întreaga comunitate, ea influenţează creşterea coeziunii sociale, la scă-
derea ratei criminalităţii şi infracţionalităţii, la creşterea gradului de cultură şi multiplicarea 
capitalului uman, la sprijinirea progresului tehnologic, la sporul productivităţii, la scăderea 
nivelului de poluare, la creşterea statutului social, a stării de sănătate şi a longevităţii, la 
calitatea informării membrilor societății în baza căreia aceștia îşi dezvoltă comportamentul 
de consumator şi/sau producător etc. 

Studiile efectuate până în prezent atestă faptul că educaţia contribuie la dezvolta-
rea economică numai în cazul existenţei unui sistem politic democratic. Educaţia este 
cea care le va permite oamenilor să se autoguverneze inteligent, adică să răspundă la 
întrebarea: ce să facem cu noi înşine pentru a ne căuta şi găsi ascensiunea? Benefică 
pentru individ şi pentru societatea în care trăieşte, munceşte şi iubeşte, numai educaţia 
adecvată poate să garanteze democraţia „Nu există populaţie bine educată – afirmă John 
K. Galbraith – care să suporte un regim dictatorial sau, cel puţin, nu în măsura în care 
acest fapt să producă revolte”. În acest context, e cazul să ne întrebăm: ce tablou ne oferă 
Republica Moldova astăzi? Societatea noastră civilă este foarte fragilă şi neputincioasă 
în promovarea şi susţinerea eficientă a coeziunii sociale. Ca rezultat, s-a conturat o 
democraţie de faţadă, complementată de frică, neîncredere, isterie şi de teroarea ab-
surdului. Legile sunt puse în umbră, iar regulile civilizate de joc au dispărut. Pe de altă 
parte, înaintaşii omenirii recunosc faptul că democraţia nu este perfectă, dar altceva mai 
bun societatea umană încă n-a inventat.

…Trăim într-un secol în care tehnologiile care au îmbunătăţit viaţa unei părţi din po-
pulaţia lumii au condus la înrăutăţirea vieţii unei alte părţi. Adică fenomenul social al 
dezvoltării este în contrapunere cu fenomenul social al subdezvoltării, ambele producând 
dureroase efecte secundare. Afacerile secolului trecut, mânate strict de maximizarea pro-

fitului bănesc au distorsionat valorile fundamentale ale omului, iar existenţa declarativă a 
finalităţilor educației este „materializată” de absenţa reală a acestora. 

Lipsa educaţiei şi a unei pregătiri profesionale adecvate are efecte negative atât asupra 
individului, cât şi asupra comunităţii din care face parte. Altfel spus, persoana care nu a be-
neficiat de educaţia cuvenită va avea de pierdut material, fiindcă nu corespunde cerințelor 
și standardelor profesionale. 

Un alt efect negativ al lipsei educaţiei corespunzătoare se referă la excluziunea socială 
a indivizilor, fiind vorba de procesul de neparticipare pe termen lung la viaţa economică, 
civică şi socială în cadrul comunităţii din care face parte. Forma cel mai des întâlnită de 
excluziune este cea de pe piaţa forţei de muncă: majoritatea indivizilor fără educaţie nu au 
lucrat niciodată cu carte de muncă. 

Realitățile vieții au demonstrat că expansiunea educaţională a contribuit, chiar dacă 
nu hotărâtor, la declinul economiei rurale, fiindcă doar cei mai bine pregătiți pot forma 
aglomerații urbane.

Drept consecință, astăzi suntem martorii unui fenomen când nimeni nu încearcă să 
reducă migrația din mediul rural și nimeni nu încurajează întoarcerea la sat. Anume 
sărăcia îi face pe țărani să ia calea nu numai spre oraș, dar și spre alte țări.

***

Așa este: trăim vremuri foarte controversate, deoarece multe probleme rămân 
nesoluţionate în cadrul segmentului individ-societate. Ca rezultat, starea lucrurilor 

se acutizează, iar lipsa de educaţie pe care o cere timpul îi scot individului la iveală, toate 
viciile ființei sale. Și atunci care ar fi mecanismul social-politic și economic acceptat pentru 
o regândire a conceptului și a finalităților educației? 

Cert este că orice schimbare de mentalitate colectivă se face anevoios şi încet. E 
nevoie de un consens politic, social şi cultural. Ar trebui să fie depășită periculoasa igno-
ranţă a autorităților care generează iluzia găsirii unor „soluţii imediate, ieftine şi eficiente“, 
dar fragmentate şi temporare. O profundă reaşezare a conştiinţei şi a gândirii nu poate 
fi realizată fără redefinirea şi înţelegerea „sensului“ global al existenţei noastre în 
lume. Acest lucru poate deveni realitate doar în timp. 

De aceea este necesar ca educaţia în republică să fie desfăşurată pe suportul integră-
rii a trei demersuri valorice: cel al familiei (prin „cei şapte ani de acasă”); al instituțiilor 
(ce pun pe rol viziunea ştiinţifică în procesul educaţional) și, evident, al societăţii. Dar ce 
avem astăzi? ”Avem case mai mari, dar familii mai mici; avem mai multe funcții, dar mai 
puțină minte; avem multe ambiții, dar mai puțină judecată; avem mulți experți, dar și mai 
multe probleme... Republica Moldova se află pe o pistă greșită, iar lenea intelectuală ne face 
să ne resemnăm, să acceptăm eșecurile și înjosirile la care suntem supuși incontinuu.

Oare de cât timp mai avem nevoie ca să înțelegem că o națiune poate fi prosperă doar 
atunci când are cetățeni educați și care păstrează vie conștiința națională?

Anastasia OLOIERU, 
 doctorandă anul II 

DESTINUL UNEI ȚĂRI DEPINDE DE EDUCAȚIA POPORULUI SĂU
Dreptul la opinie

Oraşul Braşov Târgu-Jiu–Masa Tăcerii

Oraşul Sibiu Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Traseele istoriei



UNIVERSITATEA 727 ianuarie 2017, nr.6 (184)

LOGOS
Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Responsabil de pagină Protoiereu Octavian MOŞIN

Lumina din Lumină

Chiar dacă au fost momente în care am 
cugetat, fără a acţiona evident, nădejdea şi 
rugăciunea sunt telefonul cu care îl ţinem 
pe Doamne atent. Ieri eram inteligent, aşa 
că am vrut să schimb lumea. Astăzi sunt în-
ţelept, aşa că mă schimb pe mine!

În viaţă, dacă îţi arăţi durerile, poţi fi consi-
derat slab. Dacă le ascunzi, poţi fi considerat 

insensibil… Aşa că cel mai bine este să trăieşti su-
ferinţele cu şi în Hristos, iubind pe ceilalţi mai mult 
decât te iubeşti pe tine. Iubirea este cheia cu care 
întoarcem ceasornicul vieţii. Orice nu este iubire 
este putere a întunericului. Suntem pe pământ ca să 
învăţăm să iubim. Odată ce învăţăm să iubim, mu-
rim. Dumnezeu ne ia la El ca să-L iubim de Dânsul 
în chip desăvârşit. 

Dumirit sau nu, sufletul va face lumină în minte 
mai devreme sau mai târziu. Altruismul, aerul fiinţei ontologice, ne subliniază în cursul 
de la şcoala vieţii că esenţa rămâne aceeaşi; dragostea care niciodată nu cade !

Important nu este ce ai făcut, de simţit sau de gândit în viaţă, ci ceea ce vrei 
să faci de acum înainte, după ce ai învăţat să fii mai bun, mai plin, mai duios, mai 

delicat, mai luminos, mai împăcat, mai mulţumit de 
tine şi de cei din jur. Nu ziua de ieri ne face să fim 
cine suntem, deşi ar părea, ci, în pofida tuturor 
evidenţelor, doar ceea ce ne defineşte este astăzi şi 
mâine, starea de prezenţă continuă.

Suflet drag care citeşti aceste rânduri, oricare 
ai fi şi de oriunde ai fi, nu ştiu uşile sau ferestrele 
tale ce cântec cântă. Cunosc doar cântecul frunze-
lor aşezate în simfonie pe pământ după ce le-am 
sărutat cu chitara obrajilor mei…  Să nu-ţi pese 
niciodată de ce cred alţii ! Gura lumii o închide 
doar buza mormântului. Viaţa este ca o carte în-
chisă din care ei văd doar titlul… Adevărul îl cu-
noşti doar tu. Împacă-te cu Dumnezeu, cu tine însuţi 
şi cu cei din jur ! 

Fă-ţi timp să te rogi, să iubeşti, să râzi, să crezi, 
să vezi lumina din viaţa oamenilor !

Adevărata fericire nu costă nimic; când costă ceva, 
nu e adevărată ! Astăzi zâmbetul este fericirea care se află chiar sub nasul tău.

Bucura-te de minunea de a fi şi caută Bucuria în Potir !

Ieromonah Hrisostom FILIPESCU

Mii de draci mă furnică văzând cum este con-
fundat Creştinismul cu prostia, cu un fel de 

cucernicie tâmpă şi laşă. O bondieuserie (e expresia lui 
tante Alice), ca şi cum menirea Creştinismului n-ar fi 
decât să lase lumea batjocorită de forţele răului, iar el 
să înlesnească fărădelegile dat fiind că e prin definiţie 
osândit la cecitate (orbire) şi paraplegie.

Creştinismul neajutorat şi neputincios este o con-
cepţie eretică, deoarece nesocoteşte îndemnul Domnu-
lui (Matei 10, 16: „fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevi-
novaţi ca porumbeii”) şi trece peste textele Sfântului 
Pavel (Efes. 5, 17: „Drept aceea, nu fiţi fără de min-
te”, II Tim. 4, 5: „fii treaz în toate…”, Ţiţ. 1, 8: „să 
fie treaz la minte” şi mai îndeosebi: „Fraţilor, nu fiţi 
copii la minte; ci la răutate fiţi copii, iar la minte fiţi 
oameni mari”).

Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim 
proşti. Ne cheamă să fim buni, blânzi şi cinstiţi, sme-
riţi cu inima, dar nu tâmpiţi. (Numai despre păcatele 
noastre spune la Pateric „să le tâmpim”.) Cum de-ar fi putut proslăvi prostia Cel care ne 
da sfatul de-a fi mereu treji, ca să nu ne lăsăm surprinşi de satana? Şi-apoi,  stă scris că 
„Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii”. Iar rânduiala se opune, mai pre-
sus de orice, neîndemânării zăpăcite, slăbiciunii nehotărâte, neînţelegerii obtuze. Domnul 

iubeşte nevinovăţia, nu imbecilitatea. Iubesc naivi-
tatea, zice Leon Daudet, dar nu la bărboşi. Băr-
boşii se cade să fie înţelepţi. Să ştim, şi ei şi noi, că 
mai mult rău iese adeseori de pe urma prostiei decât 
a răutăţii. Nu, slujitorilor diavolului, adică şmecheri-
lor, prea le-ar veni la îndemână să fim proști.

Dumnezeu, printre altele, ne porunceşte să 
fim inteligenţi. (Pentru cine este înzestrat cu darul 
înţelegerii, prostia – măcar de la un anume punct 
încolo – e păcat: păcat de slăbiciune şi de lene, de 
nefolosire a talentului. „Iar când au auzit glasul 
Domnului Dumnezeu… s-au ascuns”.) 

„Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezaru-
lui şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu” 
(Mat. 22, 21; Marcu 12, 17; Luca 20, 25). Mântuitorul 
nu numai că n-a spus să dăm lui Dumnezeu ce este a 
lui Dumnezeu şi lui Mamona ce este a lui Mamona, 
ci, dimpotrivă (Mat. 6, 24; Luca 16, 13), a stabilit că 
nu poţi sluji şi lui Mamona, şi lui Dumnezeu. 

Lumina nu este numai Beatitudine, ci şi Înţelegere, în contrast cu prostia din 
care face o netrebnică armă diavolească.

Extras N. Steinhardt, Jurnalul Fericirii,  Editura Dacia, Cluj Napoca, 2002

Cu cât eşti mai tânăr şi cu cât eşti mai hărţuit, cu atât Dumnezeu îţi dă 
mai multă putere. Cu o condiţie: ca tu să intri în relaţie cu El, să fii în El şi 
El în tine. Gândiţi-vă, dintre Apostolii Mântuitorului cine stătea cu capul pe 
pieptul Lui? Cel mai tânăr. Iată care e locul dumneavoastră.

De câte ori aţi stat cu capul pe pieptul Mântuitorului? 
Nu trebuie să visăm, să ne imaginăm, ci pur şi sim-

plu ţi-e capul greu de gânduri, ţi-e capul greu de griji, aşază-l 
pe pernă cu gândul la Mântuitorul. Şi zi „Doamne, Iisuse 
Hristoase, nu-mi trece durerea de cap şi nu-mi intră ni-
mic în cap la materia asta”. Şi o să vedeţi că la examen fa-
ceţi mai bine, pentru că El face minuni în capul care se culcă 
pe pieptul Lui. Dar dacă te culci pe fiţuică, ai căzut!

Aici e taina biruirii necazurilor. Aveţi prieteni, aveţi 
rude, aveţi colegi; când sunt necăjiţi încercaţi să-i sfătuiţi 
să-şi aducă aminte că Mântuitorul a biruit lumea şi că noi 
nu trebuie decât să primim această biruinţă, să primim acest 
dar. Nu există reţetă, nu există metodă.

Uneori nu trebuie decât să zici „Doamne ajută”, dar noi 
uităm în momentul cel mai important, în momentul de tensi-
une uităm să-I cerem ajutorul. Ne aducem aminte seara sau dimineaţa, Slavă Domnului, 
că ne aducem şi atunci aminte. V-am spus parcă povestea că era un călugăr foarte îm-

bunătăţit, dar nu putea să scape de mânie. A plâns la icoană şi a zis: „Doamne, Te rog, 
vindecă-mă de patima asta!” şi a primit în inima lui răspuns de la Mântuitorul: „Gata, 
ţi-am dat putere, ai scăpat de mânie”. Şi a ieşit afară, şi în mănăstire erau doar trei 
persoane care nu-l înfuriaseră niciodată. Şi s-a întâlnit cu ei şi l-au înfuriat de moarte… 

S-a întors deznădăjduit şi a zis: „Doamne, de ce?”. „Ca să 
ai ocazia să foloseşti puterea pe care ţi-am dat-o. De ce 
n-ai folosit-o?”.

Noi nu încercăm deloc. Zicem „n-am mai putut”. De 
unde ştii că n-ai putut? Ai încercat? Ai ţinut piept păcatului 
până la sânge? Este o chestiune elementară. Când eşti la rugă-
ciune, nu mai poţi de somn – că atunci e cel mai dulce somnul 
când eşti la rugăciune! – dar după ce te duci în pat poate mai 
dai drumul puţin la televizor. Dar dacă vrei cu adevărat să te 
rogi, după două minute de moţăit în rugăciune te scoli. Este 
un prag de punere la încercare în care Dumnezeu îţi zice „Să 
vii cu Mine dacă vrei, nu dacă poţi”. Ȋnţelegeţi, putinţa nu 
e a noastră, al nostru este să voim. Voinţa este pârghia, 
voinţa este cea prin care zicem „Vreau, Doamne! Ajută ne-
putinţei mele!”, „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!”.

Putinţa nu e la mine, e la El.
Din Monahia Siluana Vlad, Meșteșugul bucuriei, 

Editura Doxologia, Iași, 2012

ADEVĂRATA FERICIRE NU COSTĂ NIMIC; 
CÂND COSTĂ CEVA, NU MAI ESTE ADEVĂRATĂ!

DUMNEZEU NU NE VREA PROŞTI

SĂ VII CU MINE DACĂ VREI, NU DACĂ POŢI
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VI. GREŞELI DE ORTOEPIE
Influenţaţi de pronunţia populară, neglijăm normele ortoepice ale 

limbii române şi facem un prost serviciu limbii standard, iar uneori schi-
monosim realitatea semantică. Greşelile semantice pot fi uşor reparate.

Dle academician, spunéţi cum va fi medicina peste ani. Corect: spu-
neţi.

Rămânéţi şi în continuare cu Radio-Moldova. Corect: rămâneţi…
Ca să  intre în graţiile directorului… Omografele director – director în 

nici un caz nu pot fi folosite unul în locul altuia. Ele diferă ca pronunţie, 
dar şi ca sens. Spunem director de şcoală, dar: consiliu director.

Şi alta e situaţia variantelor fonetice: Inspéctor – inspector, dintre  
care primul cuvânt e accentuat corect, iar al doilea –greşit. Dar sensul rămâne acelaşi.

Stomatologul Mihail Lâsai a remarcat… Corect: stomatolog, ginecolog, neurolog, oftalmo-
log, cardiolog, şi nu stomatolog, cardiolog…

Mai multă atenţie s-ar cuveni să acordăm pronunţării cuvintelor de tipul: peisaj, mireasmă, 
atlas, Ismail, Israel, dar: autobuz, cizmă, atlaz…

VII. GREŞELI „LA MODĂ”
De obicei, se crede că sunt cu adevărat grave greşelile care afectează conţinutul semantic. 

Dar avem şi o situaţie deosebită: substituirea formei de feminin (două) prin cea de masculin 
(doi) urâţeşte pe de-a-ntregul limba română. Exemplificăm doar aria de răspândire a greşelii, 
fără să ne documentăm, căci nimeni nu pune la îndoială veridicitatea „mostrelor”. Le dăm în 
microcontexte: ora doisprezece, clasa doisprezece; douzeci şi doi grade; treizeci şi doi pro-
cente; doisprezece sate; de douăzeci şi doi de ori; ediţia doi a summitului european; şase sute 
doisprezece mii etc. Întrebarea vină n-are: În ce limbă vorbim? De ce nu preţuim frumuseţea 
naturală a Limbii Române?

Ion MELNICIUC,
doctor în Filologie

Exprimarea corectă

„SĂ MUNCIM ÎN MIEZUL LIMBII..”

Ce este jocul ?
Dezvoltarea psihică a omului nu poate fi 

înţeleasă în plenitudinea ei dacă nu se ia în 
considerare una din dimensiunile fundamen-
tale psihocomportamentale ale personalităţii – 
jocul şi activităţile recreative şi distractive.

Jocul a fost considerat de majoritatea psi-
hologilor ca o activitate caracteristică vârstei 

de creştere şi copilăriei. După cum se ştie, jocurile însoţesc în-
treaga evoluţie a omului până la bătrâneţe. Chiar dacă forme-
le lor de manifestare se modifică, principalele caracteristici se 
păstrează, dând fiecărei vârste o savoare particulară, răspunzând 
specific unor nevoi şi tendinţe fireşti şi permanent umane.

Jocurile au o evidentă funcţie formativă, educativ-psihomo-
trică şi psihosocială. Fiecare vârstă are jocurile ei caracteristice. 
Dar, dincolo de aceste diferenţe, rămân trăsăturile lor generale, 
dintre care cele mai importante sunt atractivitatea, libertatea 
(lipsa de restricţii), caracterul dezinteresat (fiind motivate prin 
ele însele - autotelice), lipsa de scop productiv şi satisfacţia 
directă a mişcării. Prin funcţiile lor specifice răspund unor 
obiective majore ale procesului educaţional. În alte situaţii, cum 
sunt jocurile din sportul de performanţă sau cel profesionist, în 
special, apoi jocul este ceva foarte serios, cu aspect de muncă/
profesie. 

Înţelegerea funcţiilor şi legităţilor jocului o realizăm în prin-
cipal din analiza acestuia la vârsta copilăriei, când el constituie 
principala şi, în unele momente, unica activitate a individului. 
Istoria apariţiei şi complicării formelor de manifestare ludică 
(de joc) explică, paralel, traseul dezvoltării personalităţii. Jo-
curile adulţilor, ca şi activităţile recreative ale acestora, apar 
astfel ca o prelungire a activităţii ludice infantile, schimbarea 
constând dintr-o nouă funcţionalitate a primelor, chemate să 
realizeze acum un anumit echilibru afectiv şi compensator  al 
îndeletnicirilor cotidiene responsabile  şi uneori stresante.

Jocul este un termen folosit în Etologie (ramură a bilogiei 
moderne care studiază comportamentul...) şi Psihologie pentru 
a descrie o serie de activităţi motivate intrinsec, însoţite, de re-

(Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului) (XVI)
(Urmare din ziarul „Universitatea”, 20.12.2016)

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS 

Demnitatea uma-
nă e în mâinile 

noastre, s-o  păstrăm! 
Ea coboară  odată cu 
noi! Cu noi se şi înălță! 
Demnitatea e valoarea 
supremă a omului și a 
națiunii.

Cu toții cunoaștem 
istoria țării noastre. 

Circa 600 de ani  demnitatea noastră a fost 
fărâmițată, hărțuită. De la o țară puternică, 
cu influență  şi autoritate am ajuns acolo 
unde ne aflăm astăzi. 

Acest drum a fost anevoios. În centrul 
evoluției sau involuţiei țării noastre, desigur, 
s-au aflat și  se află oamenii.  Iar demnitatea 
înseamnă dragostea de țară, de neam.

Actualmente ce observăm? - degradarea 
demnității omului, a familiei și a societății. 
Adică, societatea noastră nu are coloa-
nă vertebrală. Tinerii noștri sunt lipsiți de 
virtuți morale și  de demnitate.

E strict necesar să reîntoarcem încrede-

rea cetățeanului Moldovei în țara proprie, 
în neam și în noi înșine.  Pentru aceasta 
se impune, înainte de toate, schimbarea 
mentalității oamenilor.

Noi,  tinerii care suntem viitorul acestei 
țări, avem obligaţia să luptăm pentru pro-
movarea demnității omului și a valorilor 
general-umane, a familiei,  a societăţii în 
ansamblu. 

Să nu uităm că țara noastră a fost plă-
mădită cu sânge și din oasele strămoșilor 
noștri. Iar noi suntem cei care trebuie să ne 
apărăm țara și demnitatea.

Moldova este patria străbunilor mei, dar 
şi locul în care mă simt cel mai bine. Pentru 
mine, Moldova constituie şi va reprezenta 
întotdeauna Acasa mea! Indiferent de zările 
spre care mă vor purta paşii.  Patria mea,  
Moldova, va fi permanent în inima şi în su-
fletul meu.

Andriana FOALEA,
studentă în anul II,

Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației

Răspântii

DESPRE DEMNITATE..
(INSTANTANEU) Ziua de 31 de-

cembrie 2016 
a fost cu o secundă 
mai lungă. Secunda 
suplimentară, numită 
secundă de sincroni-
zare, a fost introdusă 

la ora 23:59:59 UTC. Adăugarea unei secun-
de se face în felul următor: în mod normal, 
după ora 23:59:59 urmează ora 
24:00:00 sau 00:00:00. La 31 
decembrie 2016 însă după ora 
23:59:59 timp universal (Gre-
enwici) a urmat ora 23:59:60, 
apoi ora 00:00:00, 01 ianuarie 
2017. În fusul orar II, în care se 
află R. Moldova, decalajul față de 
timpul universal este de două ore 
și de aceea secunda a fost adăugata la 1 ianu-
arie 2017, ora 01:59:59.

Secunda de sincronizare este o secundă 
care se adaugă la Timpul Universal Coordo-
nat (UTC) la anumite perioade de timp pentru 
a sincroniza ceasul atomic cu timpul astrono-
mic. De ce este necesară această sincronizare? 
Pentru că are loc încetinirea treptată a vitezei 

de rotație a Pământului în jurul axei sale pro-
prii, care determină durata zilei astronomice. 
Spre deosebire de rotația Pământului, ceasul 
atomic are aceeași viteză pe parcursul a mili-
oane de ani.

După adăugarea secundei de sincronizare 
la 31 decembrie 2016, diferența dintre timpul 
universal coordonat UTC și timpul atomic 
internațional TAI este egală cu 37 de secun-

de. 
Viteza de rotație a Pă-

mântului este urmărită și 
comparată cu timpul atomic 
de Serviciul Internațional 
pentru Rotația Pământu-
lui și Sisteme de Referință 
(IERS) de la Paris, Franța. 
Atunci când diferența din-

tre cele două timpuri atinge 0,9 sec, Serviciul 
dispune adăugarea unei secunde de sincroni-
zare pe întregul glob. Înainte de 2016, ultima 
data secunda de sincronizare fusese adăugată 
la 30 iunie 2015. Prin convenție, secundele se 
adaugă la 30 iunie sau la 31 decembrie. 

Ştefan D.TIRON,
fizician, cercetător ştiinţific, AȘM

Universul aproape

ANUL 2016 - MAI LUNG CU O SECUNDĂ

gulă, de plăcere, bucurie şi satisfacţie. El este asociat mai ales 
copiilor, iar psihologia subliniază că jocul este un element obli-
gatoriu pentru funcţionarea tuturor vieţuitoarelor superioare. Jo-
cul este adesea asociat cu dezvoltarea cognitivă şi socializarea 
tinerilor în curs de dezvoltare.

În joc se folosesc recuzite (totalitatea obiectelor auxiliare), 
obiecte, animale sau jucării în contextul învăţării şi recreării. 
S-au formulat ipoteze că jocul este pregătirea abilităţilor sau de-
prinderilor care vor fi folosite mai târziu. Alte ipoteze recurg la 
opinii moderne din neuroştiinţe 
pentru a afirma că jocul este, de 
fapt pregătirea generală a abilită-
ţilor mentale – inclusiv practicile 
avansate ale adaptării. 

Unele jocuri au scopuri bine 
definite şi când sunt structurate 
cu reguli, pe când unele nu de-
monstrează niciun fel de scop şi 
nici reguli şi de aceea în literatu-
ra de specialitate sunt considera-
te ca jocuri nestructurate. Jocul 
dezvoltă şi construieşte multiple 
comportamente şi stări psihice, ca fericirea sau satisfacţia.

Din punct de vedere etologic, jocul nu are o schemă teore-
tică generală cum există în alte ramuri ale biologiei. Biologii 
împart, de regulă, jocurile în trei categorii  generale: jocuri so-
ciale, jocuri locomotorii şi jocuri cu obiecte. Jocul locomotor 
se consideră că aparţine animalelor foarte tinere când sunt sin-
gure. Săriturile şi salturile caracteristice jocului locomotor pot 
fi văzute la tinerele capre. Cercetătorii au emis teoria că acest 
joc locomotor ajută celulele cerebelului din creier să-şi dezvolte 
conexiunile.

Teoriile biologice nu satisfac astăzi nevoile explicative ale 
unui fenomen atât de complex cum este jocul. Ele au meritul de 
a fi atras atenţia asupra faptului că acesta este o activitate adânc 
înrădăcinată în fiinţa umană, că răspunde şi unor nevoi biologi-
ce, ereditare ale individului în curs de dezvoltare. Însă această 
abordare este prea îngustă, deoarece în joc se realizează mai ales 
un preexerciţiu mental, o asimilare a realităţii în care trăieş-
te copilul. Teoriile biologice nu reuşesc însă să explice acele 
aspecte ale jocurilor care ţin de structura psihică a individului şi 
de particularităţile existenţei sale sociale.

Teoriile surplusului de energie şi recreaţie conţin în ele 
elemente ale explicaţiei biologice. Teoria prisosului sau sur-
plusului de energie a fost susţinută de mai mulţi cercetători, 
printre care Fr.Schiler (1795) şi Spancer (1890), jocul fiind 
un mijloc de descărcare a tensiunii şi energiei nervoase în 
acţiuni şi mişcări din cele mai variate, unele utile, altele 
gratuite, unele ducând la formarea de deprinderi, altele nu. 
Critica subliniază meritul acestei teorii în definirea jocului 
ca un mijloc de consum al energiei suplimentare, dar şi fap-

tul că nu se poate considera total acceptabil 
acest punct de vedere atâta timp cât fiinţele 
se joacă şi când sunt obosite.

Teoria recreaţiei (Lazarus – 1883) an-
ticipează teoria modernă a odihnei active. 
Recreaţia apare ca o necesitate după ac-
tivitatea de muncă şi este, de regulă, opu-
să acesteia. La copii, jocul reprezintă însă 
activitatea exclusivă şi fundamentală până 
la intrarea în şcoală. Oricum, jocul este o 
îndeletnicire care reconfortează şi tonifică, 
în anumite condiţii fiind superioară odihnei 
totale, pasive. 

Unii psihologi consideră că jocul are ro-
lul de integrare socială şi de socializare (J.Chateu, Sutton, 
Smith, Vîgotski). Jocurile copiilor diferă de la o cultură la 
alta şi, în aceeaşi cultură, de la o perioadă istorică la alta. 
Diferenţele sunt mai evidente între jocurile băieţilor şi fete-
lor. Multe fete au adoptat majoritatea activităţilor rezervate 
anterior băieţilor, aceştia continuând să păstreze monopolul 
jocurilor care cer vigoare şi abilitate fizică. De altfel, funcţia 
educativă a jocurilor este tot mai valorificată astăzi. Jocul, 
ca activitate principală a copilului, este unul dintre factorii 
importanţi de educare intelectuală şi morală, de formare a 
personalităţii şi de pregătire pentru viaţă.

Aşadar, jocul pregăteşte pentru muncă şi viaţă, pentru 
activitatea serioasă şi de răspundere din societate, deoarece 
sub influenţa jocului se fixează comportamente utile şi se 
structurează funcţii psihice adecvate realităţii sociale.

(Va urma) 
   Boris BOGUŞ,

șef, Catedra Cultură Fizică şi Sport „V.Plîngău”, 
         profesor universitar, Antrenor Emerit 

al Republicii Moldova 

 Motto:  Poţi afla mai multe despre o 
  persoană într-o oră de joc decât 
  într-un an de conversaţie.
  (Platon, folozof grec, 427-347 î.e.n.)


