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Republica Federală Germania a recunoscut Independenţa Republicii Mol-
dova la 14 decembrie 1991, iar relaţiile diplomatice au fost stabilite la 30 aprilie 
1992. Deschiderea misiunilor diplomatice – a Ambasadei Republicii Federale 
Germania la Chişinău la 2 noiembrie 1992 şi a Ambasadei Republicii Moldova 
la Bonn la 28 martie 1995, – a confirmat interesul ambelor ţări de a extinde şi 
aprofunda colaborarea bilaterală.

În perioada ce 
s-a scurs rapor-

turile moldo-germane 
au evoluat sub sem-
nul prieteniei şi bunei 
înţelegeri. Republica 
Moldova se bucură de 
sprijinul din Germani-
ei în cadrul organiza-
ţiilor internaţionale şi 
europene, îndeosebi în 
procesul de realizare a 
reformelor democrati-
ce şi economice şi de 
integrare a ţării noastre 
în structurile europene. 
Germania a jucat un rol important privind aderarea R. Moldova la Pactul de Stabilitate pen-
tru Europa de Sud-Est, la Organizaţia Mondială a Comerţului şi semnarea Acordului de 
Asociere Republica Moldova - UE. O importanţă deosebită a avut-o adoptarea de către 
Bundestag, la 6 mai 2004, a moţiunii parlamentare „A sprijini calea spre reunificare şi 
democratizare în Moldova”, care stabileşte patru obiective cardinale ale politicii germane 
şi europene în raport cu R. Moldova: consolidarea democraţiei şi a statului de drept; dez-

voltarea economică durabila a ţării; soluţionarea conflictului transnistrean; consolidarea şi 
aprofundarea relaţiilor între R. Moldova şi UE. 

Despre relațiile bilaterale destul de intense şi productive pe parcursul celor 25 de ani de 
cooperare dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania am discutat la Facul-
tatea de Relații Internaționale Științe Politice și Administrative în cadrul unei conferințe pu-
blice, susținute de către Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Excelenţa Sa Ulrike KNOTZ, 

pe data de 9 februa-
rie 2017. 

În discursul 
său, ținut în lim-
ba română, înaltul 
demnitar s-a oprit 
la principalele 
momente care au 
marcat relațiile 
moldo-germane 
în această perioa-
dă. De asemenea 
au fost trasate şi 
planurile de viitor. 
Dialogul interac-
tiv între Doamna 
Ambasador Ulrike 

KNOTZ şi studenţii facultăţii noastre a decurs într-o atmosferă prietenească, foarte caldă 
şi cu un real folos pentru comunitatea instituţiei noastre. Ne-am înţeles perfect unii pe alţii, 
deşi am comunicat în trei limbi: română, germană şi engleză.

Alexandru SOLCAN,
decanul Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative,

doctor, conferenţiar universitar

(CONFERINŢELE  FRIŞPA)

Cu picioarele sale goale de copil, sufletul, direct din braţele ma-
mei, a sărit în stratul de zăpadă al... vieţii, ce forma o imen-

sitate, care, cu recele-i metalic, îi tăia răsuflarea până în adânc... Făcu 
primul pas, apoi al doilea, al treilea, al... sutălea... Îi iertă anotimpului 
insuportabilitatea, discriminarea sa în raport cu alte suflete, chiar şi 
dominaţia peste toate celelalte anotimpuri-surate, asigurându-şi până 
la urmă şi o credibilitate prin persuasiunea: „de soartă nu fugi nică-
ieri”. 

Evita încălţările cu vorbe măgulitoare, prea dulci pentru a fi şi 
adevărate, scufundându-se în imperiul 
pufos al fulgilor vieţii ca într-o poveste, 

căci avea ceva chiar foarte drăguţ acest regat – cu tot felul său 
de a nu fi agreat. Echidistanţa îl ajuta să plăsmuiască dâra de 
lumină prin coridorul rece al minţii, la al cărui capăt îi făcea 
cu mâna bucuria, lecţie pe care o însuşise şi pe care o repeta 
din frica de a nu o uita...

Chiar de mirare, dar, de la un timp, simţea din partea 
acestui ger o invazie a căldurii – un fel de nebănuită sursă 
termică interioară se intensifica la maximum, protejându-l de 
o eventuală degerătură. Între timp, unele elemente, protejate 
de fenomen datorită învelişului protector, „încercau” în fel şi 
chip să „pună umărul” la dresarea situaţiei, dar ditirambii, pe 
cât de dornici în atingerea înălţimii, pe tot atât de „ajutaţi” în 
„accidentalele” căderi în faţa viforniţei artificial dezlănţuite, 
se înecau sufocant în valurile din vasul prea îngust al agerimii 
deşarte şi falsului îngâmfat. 

„E dement, sărmanul, trebuie să-l tratăm prin izolare – numai prin ger îl vom învăţa min-
te”, auzea în spatele său. „Care dement?”, se întreba în gând, pentru că cei 7 ani de acasă, 
frecventaţi cu regularitate, nu-i permiteau să se pronunţe în glas „Nu, stimabile, sunt mai 
sănătos decât crezi şi deloc nu mă afectează frigul – am imunitate”, îşi răspundea sieşi mai 

Dragobetele voinic
Fură fete pe colnic.
Fură şi le prinde-n horă
Şi le joacă-aşa, vreo oră.
 
 Ba şi două, măi băiete,
Că-i frumos şi-i Dragobete.
Dar şi fetele îl plac
Îl sărută fiindcă-i dac;

„VALENTIN ŞI VALENTINA ” - Ziua de 14 a lui FAUR
„DRAGOBETELE” – Ziua de 24 a lui FAUR

…Dar să vorbim pe scurt despre Ziua lui Dragobete, Zeul 
tinereţii, al veseliei şi al iubirii. În mitologia noastră populară  
aceasta coincide din punctul de vedere al Calendaristicii Ortodo-
xe cu sărbătoarea Aflării Capului Sfântului Ioan Botezătorul. 

Această sărbătoare a armoniilor sentimentale are origini 
străvechi. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci 
şi transformat ulterior într-un protector al tinerilor şi patron 
al Iubirii. Urmând firul anumitor legende populare, se pare că 
Dragobete (numit şi „Cap de primăvară”, „Năvalnicul” sau 
„Logodnicul Păsărilor”) nu era nimeni altul decât fiul babei 
Dochia, un flăcău extrem de chipeş şi iubăreţ, seducător al sexu-
lui frumos. Dragobete a rămas până în ziua de astăzi ca Simbol 
suprem al dragostei autohtone.

    Cezarina ADAMESCU

Fără bai, c-aşa e datul
Darul lui e sărutatul,
Strânsul de mijloc subţire
Că li-e tuturora mire.
 
Fetele roşesc un pic
Dar le trece, nu-i nimic.
Dragobete-ndrăgostit
Pe meleag blagoslovit.

mult decât celor care nu voiau să audă... „E vorba de propriile sentimente: ele mă protejează, 
şi eu, la rându-mi, am grijă ca acestea să nu fie prejudiciate de maliţia din jur. Ş-apoi, de ce 
aţi jigni lumea nebunilor frumoşi, ale căror proiecţii şi valori sentimentale sunt cele ce stau 
la originea Marii Creaţii?” 

Dar... în acest haos nu se făcea auzit, şi nici nu era cazul, 
pentru că baremul de apreciere a valorilor era altul, precum 
diferite le erau şi căile spre acestea. „E uşor a deschide uşa cu 
piciorul, dar e mult mai complicat, deşi onorabil, să doreşti 
trăirea sentimentului de fericire pentru un comportament ce 
nu implică eforturi, ci doar avantajul inegalabil în distingerea 
ta ca om – intenţia de a-i fi recunoscător lui Dumnezeu pentru 
faptul că te-a binecuvântat să fii suflet de artist. Şi, indiferent 
că este sau nu vorba de vreun domeniu artistic, de nu-l poţi 
susţine pe colegul tău cu o vorbă bună, cel puţin nu-i pune 
beţe în roate, largul strâmtorii sale asigurându-şi-l prin propria 
traiectorie a zborului, verdict pronunţat deloc întâmplător de 
PROVIDENŢĂ: „Ajută-mă să nu mă-mpiedici / Când zbo-
rul e al meu – ştii bine – Cu tot cu aripă, - nălţime, Cu ochiul 
sufletului –vedici... (L.G., Ajută-mă să nu mă-mpiedici...)”

...Îşi urmă calea printre ţepuşele frigurilor urmărite de căl-
dura sentimentelor... Şi nu mai exista decât un suflet frumos în 

care striga talentul de a fi om, în primul rând, şi pentru care gerul nu era un obstacol, având 
ca armă trăirile de paradis care-l dezmierdau şi îl alinau – o sursă energetică dintotdeauna 
predestinată sufletelor... vii – întru lumină şi înălţare.

  Lidia GROSU, 
poetă
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UN SFERT DE SECOL DE COOpERaRE

PRIN FRIGURI, CĂLDURA…
«Pâra, pizma şi ploconirea sunt cei trei P, care ne caracterizează neamul….»

(Grigore VIERU)

DRAGOBETE

LUNA ÎNDRĂGOSTIŢILOR
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Voltaire

Academicianul, Profesorul Gheorghe Duca, la finele acestei luni – Făurar, îşi sărbăto-
reşte cea de-a 65-a aniversare. În comunitatea ştiinţifică autohtonă şi cea internaţiona-

lă este considerat unul din fondatorii Chimiei Ecologice – o Direcţie ştiinţifică, care se dezvoltă 
rapid în Republica Moldova, începând cu anii ’80 ai secolului trecut, care pe parcurs a devenit 
una dintre priorităţile de dezvoltare în chimie. 

Unul din domeniile Chimiei Ecologice trasate de fondatorul acestei Şcoli a academicianului 
Gheorghe Duca îl constituie procesele ecochimice ce se produc în apele naturale. În ţara noastră 
problemele legate de compoziţia chimică a apelor, de monitoringul diferitor obiective acvatice 
au fost cercetate de mai mulţi savanţi, dar până în anii ’80 ai secolului trecut ele aveau drept 
scop determinarea compoziţiei chimice a apelor, depistarea în diferite spaţii acvatice a elemente-
lor biogene de diverse tipuri. Bineînţeles, s-a ţinut cont de faptul că apele naturale constituie un 
mediu de viaţă pentru hidrobionţi. În intervalul respectiv de timp deveneau tot mai actuale, mai 
acute problemele ce ţin de poluarea antropică a mediului şi, în primul rând, a apelor naturale. Pe 
parcursul cercetărilor s-a impus necesitatea unor studii ştiinţifice ample şi aprofundate privind 
procesele de oxido-reducere în sistemele naturale şi, în special, rolul acestora în estimarea calităţii 
mediului ambiant.

Ţinând cont de principiul unităţii dintre ştiinţa fundamentală şi 
aplicabilitate, de locul central pe care îl deţine chimia în cunoaştrea 
naturii, academicianul Gh. Duca pledează consecvent pentru cali-
tatea şi nivelul înalt profesional de pregătire a cadrelor şi a cerce-
tărilor din domeniul chimiei, condiţia Sine Qua Non fiind una: să 
răspundă operativ la necesităţile noi ale comunităţii. Drept exemplu 
de o atare atitudine poate servi punerea bazelor unei ştiinţe de hotar 
între chimie şi ecologie - Chimia Ecologică. 

Concomitent se fondează o nouă Catedră la Facultatea de Chi-
mie a Universităţii de Stat din Moldova, care să concentreze efor-
tul în pregătirea cadrelor, a cercetărilor ştiinţifice asupra proceselor 
chimice din mediul ambiant şi a mecanismelor de aplicare a lor. 
Prin acest pas inovator şi prin modul reuşit de a-l implementa în viaţă academicianul şi profesorul 
Gheorghe Duca a ridicat la un nivel net superior cercetările ce ţin de ansamblul proceselor chimice 
din natură şi dirijarea lor în scopul formării unui mediu adecvat valorii sale biologice. Această 
realizare are o semnificaţie deosebită în ceea ce priveşte cercetările asupra transformărilor chimi-
ce ale substanţelor în diferite medii şi, în primul rând, în sistemele acvatice. Pentru organizarea 
mai eficientă a cercetărilor în acest domeniu, în anul 1996, academicianul Gh. Duca a creat, pe 
lângă Catedră, un Centru Ştiinţific de Chimie Aplicată şi Ecologică, în componenţa căruia au 
intrat patru laboratoare de cercetări ştiinţifice, inclusiv Laboratorul de Chimie Ecologică, fapt ce 
a impulsionat cercetările în domeniul chimiei ecologice cu impact direct asupra apelor naturale 
din R. Moldova.

Anume în acestă perioadă, sub conducerea omagiatului au început să se realizeze investigaţii 
ştiinţifice în acest domeniu. Este necesar de remarcat faptul că perioada anilor ’90 deloc nu semă-
na cu zilele de astăzi în ceea ce priveşte posibilitatea realizării cercetărilor ştiinţifice, asigurarea 
cu echipamente şi reagenţi chimici strict necesare pentru obţinerea rezultatelor noi. Dar, în acea 
sitiuaţie dificilă, academicianul Gheorghe Duca a găsit o ieşire excepţională din criză – fondarea 

Organizaţiei Obşteşti de Informare şi Instruire Ecologică „Terra Nostra”, printre ale cărei obiecti-
ve erau prevăzute organizarea expediţiilor ecologice, instruirea şi educaţia ecologică, intensifica-
rea activităţilor de propagare a modalităţilor de protecţie şi prevenire a poluării mediului, inclusiv 
a mediului acvatic. 

Toate aceste acţiuni au creat posibilităţi unice de a atrage investiţii financiare, care să fie folosi-
te nu numai pentru domeniile de educaţie ecologică, dar şi pentru realizarea cercetărilor ştiinţifice 
ce ţin de chimia apelor naturale, de legităţile formării compoziţiei chimice a diferitor obiecte ac-
vatice din Republica Moldova, de procesele autopurificării chimice a apelor, de legităţile cinetice 
şi mecanismele de transformare a poluanţilor în mediul acvatic. 

Graţie capacităţii decizionale a academicianului Duca, intuiţiei ştiinţifice şi talentului său de 
a-şi mobiliza discipolii şi susţinătorii, găsind un loc potrivit pentru fiecare membru al „Echipei 
Duca”, pe parcursul ultimului deceniu al secolului trecut, cercetările în domeniul Chimiei Eco-
logice a apelor au avut un suport suplimentar considerabil. În aperioada respectivă au fost re-
alizate peste zece proiecte ştiinţifice, susţinute trei teze de doctor, au fost publicate mai multe 
articole ştiinţifice şi editate două monografii în domeniu. Astfel, s-a obţinut un şir de rezultate noi 

privind transformările chimice ale poluanţilor în apă, ale procese-
lor de autopurificare şi ale compoziţiei chimice a apelor râurilor 
Nistru şi Prut. Rezultatele obţinute în urma multiplelor investigaţii 
desfăşurate, care în zilele de astăzi constituie o bază metodologică 
fundamentală pentru realizarea tezelor de doctor, de master şi de li-
cenţă, sunt o confirmare elocventă a materializării ideilor ştiinţifice 
remarcabile şi originale ale academicianului Gheorghe Duca.

***

Pe parcursul anilor de activitate fructuoasă în domeniul cer-
cetării ştiinţifice, a managementului ştiinţei, a implicării 

sale în politică şi în treburile de stat, Domnia Sa a demonstrat ca-
pacităţi excepţionale de organizator, afirmându-se ca Personalitate 
cu majusculă şi om cu suflet mare, pe care îl interesează nu numai 

succesele profesionale ale discipolilor, dar şi problemele lor personale, împărtăşind grijile şi bu-
curiile cu cei, în rândul cărora se află şi munceşte cot la cot.

Această zi festivă de aniversare este un prelej fericit de a-i exprima domnului academician 
Gheorghe Duca recunoştinţa şi înalta noastră consideraţie pentru activitatea multilaterală a Dom-
niei sale, dar mai ales pentru rezultatele valoroase din domeniul Chimiei Ecologice, ele constitu-
indu-se ca parte integrantă a Patrimoniului R. Moldova, dar şi ca savant, manager şi personalitate 
omniprezentă pe arena internaţională.

La Mulţi Ani, Stimate Domnule Gheorghe Duca, la multe şi rodnice realizări! Vă urăm să fiţi 
plin de energie, inspiraţie în continuare, să simţiţi mereu umărul şi sprijinul celor care vă apreciază 
şi vă respectă. Să vă bucuraţi mereu de căldura şi dragostea celor apropiaţi. Să aveţi parte de toate 
câte vi le doriţi, dar şi le meritaţi, în primul rând, de sănătate, de energii sufleteşti şi creatoare în 
realizarea noilor proiecte ştiinţifice şi manageriale. 

La mulţi ani!!!
Viorica GLADCHI,

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

Pentru noi, cei care activăm în spaţiul didactic şi cel ştiinţifico-academic al Şcolii Acad. Gh. 
Duca, numele marelui savant a devenit aproape sinonim cu „Chimia Ecologică”.

Evoluţia în ecosisteme se realizează după legi proprii graţie desfăşurării unei totalităţi de pro-
cese fizico-chimice şi chimico-biologice aflate într-un echilibru dinamic. Pentru a nu periclita 
acest echilibru cu propria activitate, pentru a prognoza răspunsul naturii la acţiunea factorului 
antropic, omul trebuie să cunoască mecanismele, inclusiv cele chimice, de interacţiune dintre el 
şi mediul ambiant. 

Anume aceste mecanisme chimice au fost şi sunt argumentele forte 
ale Acad. Gh. Duca pentru a pune pe fundament chimico-ştiinţific rela-
ţiile dintre Natură (Mediul ambiant) şi Om. În anii ‘90 ai secolului tre-
cut, Prof. Gh. Duca lansează proiectul Chimia Ecologică, care, în timp, 
datorită cercetărilor serioase şi complete, a devenit Şcoală Ştiinţifică de 
Chimie Ecologică, astăzi recunoscută în lume. 

Dintre multiplele rezultate ale acestei şcoli putem menţiona: dezvol-
tarea teoriei fenomenului redox în mediul ambiant; elucidarea mecanis-
melor de oxidare şi reducere a unor clase de compuşi (acizi organici, 
substanţe tiolice, pesticide, fenoli etc.) în procesul de formare a calităţii 
sistemelor acvatice; elaborarea tehnologiilor de tratare fizico-chimică şi 
biochimică a apelor reziduale textile şi oenologice; elaborarea tehnologiilor de micşorare a no-
xelor (oxizi de azot, de sulf, cenuşă) din atmosferă şi de obţinere a substanţelor biologic active 
(derivaţi şi analogi ai alcaloizilor, oxindoli etc.); optimizarea tehnologiei de producere a acidului 
tartric spre mărirea eficienţei ecologo-economice; metode de estimare a riscului chimic în apari-
ţia cancerului pulmonar şi gastro-intestinal etc. 

Simultan cu activitatea de cercetare, sărbătoritul nostru pune bazele învăţământului universitar 
de chimie ecologică şi tehnologie chimică în ţara noastră. Împreună cu echipa, în anul 1992, inau-
gurează Catedra Chimie Industrială şi Ecologică din cadrul Facultăţii de Chimie. 

Academicianul Gh. Duca acordă o atenţie deosebită dezvoltării procesului didactic. Elabo-
rează mai multe cursuri de specialitate şi suporturi didactice pentru acestea: Chimia ecologică; 

Chimia apelor naturale; Controlul chimic al mediului; Procese şi aparate; Tehnologia chimică 
anorganică; Tehnologia chimică organică. 

Ca un adevărat pedagog şi om de ştiinţă, donul Gh. Duca contribuie în mod hotărâtor la for-
marea şi perfecţionarea tuturor cadrelor tinere din colectiv, acestea avându-l în calitate de mentor 
la tezele de doctorat, dezvoltând şi aprofundând conceptul de Chimie Ecologică.

Atmosfera prietenoasă, conversaţia, conţinuturile de curs actualizate, susţinute vizual cu ima-
gini, rezultate ale cercetărilor proprii, exemple de asumare a unor riscuri, sunt 
strategii aplicate de savantul cu renume Gh. Duca în cadrul cursului Chimia 
Ecologică pentru a dezvolta la studenţi independenţa în gândire, inteligenţa pro-
ductivă, ideea novatoare, responsabilitatea şi de a nu încărca mecanic memoria cu 
lucruri secundare. Cursurile Domniei sale sunt audiate nu doar de studenţi, dar şi 
de cadrele tinere, deoarece prezintă noutăţi de ultimă oră şi interpretări inedite. 

Pentru motivarea studenţilor de a se dedica rezolvării problemelor de mediu, 
pentru diseminarea rezultatelor ştiinţifice ale acestora şi pentru crearea unui cadru 
de discuţii între tineri, Domnia sa iniţiază şi organizează Conferinţa ştiinţifică 
studenţească republicană „Chimia ecologică şi estimarea riscului”. Faţă de edi-
ţiile precedente, o noutate pentru acest an prezintă desfăşurarea lucrărilor acestui 
for ca atelier aparte în cadrul Conferinţei Internaţionale Chimie Ecologică. Con-

ferinţa se află în acest an la cea de a VI-a ediţie, fiind concepută ca platformă de dezbateri pentru 
cercetătorii naţionali şi internaţionali privind rezultatele şi perspectivele domeniului de cercetare 
Chimia ecologică.

Realizările şi calităţile Omului-dascăl, Omului de ştiinţă şi inovaţie, Omului-manager, 
Omului-vizionar, Omului-promotor de valori, Omului-legislator sunt dovezi ale personalităţii 
multilaterale şi complexe ale Acad. Gh. Duca.

Cu ocazia aniversării a 65-a de ani, noi, colaboratorii şi discipolii săi, îi urăm multă să-
nătate, ani îndelungaţi şi îmbelşugaţi. 

Colectivul Departamentului
Chimie Industrială şi Ecologică

Academician al unui timp foarte 
dinamic, ghidat de aspirația de a 

cuceri cele mai extinse spaţii ce aparţin 
fascinantei științe fundamentale a Natu-
rii – Chimia, doctorul habilitat, profeso-
rul universitar, academicianul Gheorghe 
Duca este vectorul ce formează generaţii 
de discipoli prin contemplarea chimiei și 
ecologiei, chimiei și protecției mediului, 
chimiei și tehnologiei chimice, chimiei 
și tehnologiei producerii farmaceutice și 
cosmetice, chimiei pentru o viață durabi-

lă prin și pentru dezvoltarea științei la nivel 
național și internațional. 

Talentul şi perseverența domnului 
președinte al Academiei de Științe din Re-
publica Moldova Gheorghe Duca, demon-
strează arta de a transforma simplitatea 
în ipoteză, ipoteza în cercetare, rezultatele 
cercetării în succes, succesul în noi proiec-
te de cercetare, căci numai aşa proiectele 
devin realizări indubitabile. Procedee de 
analiză, sinteze chimice, invenții și brevete, 
principii fundamentale de orientare, aplicare a 

științelor, în același context, promovarea Lim-
bii Române, a Istoriei Românilor toate acestea 
presupun contopirea prolifică a gândului şi a 
spiritului năvalnic, creativ al acestui om, ghi-
dat de grijile şi preocupările cotidiene pentru 
prosperitatea țării prin știință și cultură. 

Cugetul Savantului nostru este catalizato-
rul ce generează noi idei polivalente. Astfel, au 
fost inițiate și puse în aplicare noi aspecte de 
cercetare în diverse domenii. Or, orice act de 
promovare a științei se construieşte progresiv, 
pornind de la acţiuni personale. 

Cu cea mai profundă considerațiune, Vă 
mulțumesc că ați reușit să formați discipoli 
orientându-ne spre promovarea științei în con-
textul globalizării. Grație iscusinței Dumnea-
voastră de a transforma aspirațiile frumoase în 

Drumul spre Templul Alma Mater e călăuzit de vocaţia dascălilor
 care modelează generaţii după generaţii să învețe şi să cuteze

 a urca treaptă cu treaptă în domeniul vast al Chimiei, 
 căci setea de cunoaştere prin muncă asiduă generează savanţi.

oportunități, elevii și studenții beneficiază 
de posibilitatea de a-și promova talentele 
la conferințe, expoziții, concursuri și studii 
integrate, căci actualmente prioritar este 
procesul fundamental al educaţiei, științei 
pentru asigurarea unei vieți durabile întru 
prosperarea țării noastre. 

Cu ocazia frumoasei aniversări Vă 
adresez urări de sănătate, realizări fructu-
oase în muncă și creație spre noi dimensi-
uni ale științei. 

La mulţi ani, mult stimate Domnule 
Academician Gheorghe Duca!

 Alina BUGA,
doctor în Pedagogie, profesoară 

de Chimie, grad didactic superior,
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, 

oraşul Ungheni

SPIRIT NĂVALNIC ŞI CREATIV

SUCCESUL A FOST ÎNTOTDEAUNA UN FIU AL ÎNDRĂZNELII

OMUL – DASCĂL, OMUL – VIZIONAR, OMUL – PROMOTOR DE VALORI

SAVANT, MANAGER, PERSONALITATE

POPAS ANIVERSAR
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Personalitatea Mitropolitului Gurie Grosu a suscitat un interes sporit în ultimele două dece-
nii: dovadă stau articolele, studiile, conferinţele, emisiunile care i-au fost dedicate. Recent, cu 

ocazia aniversării a 140-a de la naştere, mai mulţi cercetători – Maria Danilov, Ion Țurcanu, Vasile 
Malanețchi, Veronica Boldişor ş.a., au reactualizat imaginea Mitropolitului Gurie al Basarabiei.

În acest context, subsemnata, în calitate de cercetătoare, a reușit să editeze cel de-al doilea volum 
al Trilogiei „Mitropolitul Gurie – misiunea de credinţă şi cultură”, care a fost prezentat în cadrul 
multiplelor evenimente, consacrate memoriei Înaltului Ierarh. 

În rândurile ce urmează, propunem cititorului nostru câteva detalii surprinzător de relevante des-
pre Triloga „Mitropolitul Gurie – misiunea de credinţă şi cultură” și trei imagini, realizate în ziua de 
8 februarie la Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu”, cu prilejul lansării celui de-al doilea volum al 
Trilogiei în cauză. 

Slujitor la două Altare – al Sacrului şi al Culturii
Slujitor la două Altare – al Sacrului şi al Culturii – așa au califi-

cat adeseori contemporanii săi ostenelile nedisimulate ale Mitropo-
litului Gurie pe aceste două tărâmuri. Imperativul vieţii sale a fost 
luminarea poporului prin carte şi mântuirea lui prin credinţa adevă-
rată în limba maternă.

Mitropolitul Gurie Grosu este unul dintre cei mai cărturari 
ierarhi pe care i-a avut Basarabia vreodată. Trecând cu dificultate 
peste frontierele politice ale vremii, în ultimele două decenii, activi-
tatea Înaltului Prelat a revenit în atenția nu doar a cercetătorilor, ci și 
a cititorilor de rând drept un patrimoniu de nepreţuit al nostru, care 
ne-a fost sustras și care acum ne este redat și pe această cale. Aici e 
locul să amintim, în primul rând, despre editarea studiului publicistei 
Veronica Boldișor „File din istoria unei Biserici și a unui Mitro-
polit” (Editura „Pontos”, 2014). Pe parcurs au fost realizate şi câteva 
emisiuni tematice la Televiziunea Publică Moldova 1 şi la Postul de 
Televiziune Trinitas (Romania). A fost înălțată o Troiță în orașul Hâncești, iar la Ni-
moreni (raionul Ialoveni, satul de baștină al cărturarului ierarh) Gimnaziul din loca-
litate îi poartă numele – „Mitropolitul Gurie Grosu”. Această instituţie desfășoară 
ample activități de caritate, de educaţie etico-morală şi creştină printre enoriaşi. 

În primul volum, „Mitropolitul Gurie – misiunea de credinţă şi cultură” 
(scos de sub tipar în 2007 la Editura „Epigraf”, sub egida Bibliotecii Municipale 
„B. P. Haşdeu”), din preconizata trilogie cu același titlu, activitatea Înalt Preasfinţi-
ei Sale este privită şi analizată din perspectivă multiaspectuală: istorică, religioasă, 
lingvistică şi sociologică. Volumul s-a învrednicit de Premiul Salonului Internațional 
de Carte din Chișinău (31 august–3 septembrie 2008), fiind calificat drept Cea mai 
citită carte a anului 2008 (conform datelor sondajului realizat de Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova). Cartea a fost expediată, prin concursul direct al Bibliotecii 
Municipale „B. P. Haşdeu”, bibliotecilor științifice din R. Moldova și celor din spațiul 
românesc; a fost pusă în vânzare liberă prin Asociaţiile de distribuţie a cărţii PRO-NOI 
și „Cartea”; a fost lansată în emisiuni radio și televizate; a fost prezentată la Congresul 
III al Asociației Române de Istorie a Presei (ARIP), Piteşti, 2009, și în cadrul numeroaselor întâlniri 
cu cititorii bibliotecilor din Chișinău şi din satele Nimoreni, Ruseştii-Noi (raionul Ialoveni); din satul 
Lozova (raionul Strășeni); precum şi din orașele Soroca, Călărași și Hâncești.

Osteneli cărturărești
Volumul II, Mitropolitul Gurie - opera zidită în destinul Basarabiei, al Trilogiei „Mitropolitul 

Gurie – misiunea de credinţă şi cultură” include nemijlocit o parte din lucrările ce poartă semnătura 
cărturarului ierarh. Doar o simplă parcurgere a listei de lucrări semnate de Mitropolitul Gurie dezvăluie 
diversitatea intereselor de cunoaștere și cercetare ale autorului: istoria Bisericii din Basarabia; istoria 
cărții; teologia; omiletica; pedagogia; istoria presei ș.a.m.d. Rezumativ le-am putea enumera, axându-le 
pe următoarele compartimente: Probleme de istorie - Istoria Mănăstirii Noul Neamţ (1911); Câteva 
extrase din arhive despre şcolile bisericeşti din Basarabia, înaintea anexării ei de către Rusia 
(1921); Starea clerului în Basarabia în timpul Mitropolitului Bănulescu-Bodoni (1922). Proble-
me de teologie şi de morală creştină - Cugetări despre călugărie (1902); Sfântul Ioan Botezătorul 
(1908); Învățătură la ziua Sfântului Nicolae făcătorul de minuni... (1909); Rugăciunile şi lămu-
rirea lor (1920); Despre cinstirea sfintelor icoane (1920); Cartea pastorală (1923). Probleme cu 
caracter didactic, (a căror elaborare a fost preocupat din tinerețe): Bucoavna(1909); Cartea de citire 
cu ştiinţe din gramatica moldovenească (1910). Acestea au fost unicele manuale şcolare în limba 
maternă pentru basarabeni până la 1917. După 1917, Mitropolitul Gurie elaborează Abecedarul mol-
dovenesc cu grafie latină, partea I şi partea a II-a, care a cunoscut în anii de după Unire opt reeditări. Au 

urmat şi alte activități după 1918, care vor fi menționate în compartimentele „Memorii, epistole”.
Volumul II a fost pe departe neîncăpător (doar 300 de pagini) pentru numeroasele studii și lucrări ale 

Mitropolitului Gurie. De aceea, în calitate de coordonator, mi-am asumat responsabilitatea de a selecta 
cele mai reprezentative studii, cărți didactice și articole, cu conținut științific pertinent, care aduc un plus 
de valoare cunoașterii culturii naționale, în general, şi istoriei Bisericii Ortodoxe Române, în particular. 
Aceste texte sunt însoțite de explicații și interpretări, care au menirea de a facilita accesul unui cerc tot 
mai larg de utilizatori, nu doar cercetători și teologi. Volumul conține fotografii și imagini de epocă din 
colecțiile personale ale istoricilor, dar și ale descendenților familiei Grosu. 

Prin această culegere de lucrări, semnate de Mitropolitul Gurie, credem că se creionează o imagine 
de ansamblu asupra operei Înaltului Prelat.

Volumul al III-lea – „Mitropolitul Gurie: Procesul și 
apărarea mea” va include retipărită lucrarea autobiografică a 
Mitropolitului, scrisă și editată în 1937, în chin plin și durut al 
dizgrației și desconsiderării nedrepte, prin care trecea. Studiul 
va fi complementat cu extrase din presa vremii, din publicații 
periodice poziționate controversat, pentru informarea echidis-
tantă a cititorului.

Vrednic de neuitare
Activitatea culturală a acestei remarcabile Feţe Bisericeşti a 

fost evaluată și apreciată corect de contemporani și de urmași, pe 
când cea ecleziastică a suportat interpretări contradictorii, care 
ulterior au generat aşa-zisul „caz Gurie”. Cele mai multe dintre 
acestea au fost cauzate de deficiențele integrării Basarabiei în 
spațiul românesc. Procesul unificării administrative, legislative, 
culturale, dar îndeosebi bisericești, a decurs anevoios, cu nume-
roase sincope. Astfel, legea pentru organizarea Bisericii Ortodo-
xe, votată de către Parlamentul României în 1925, prin spiritul 
său de democratizare, anula o mare parte din drepturile deținute 

anterior de clerul din Basarabia și leza statutul pretinsei autonomii a Bisericii basarabene. 
Or, Mitropolitul Gurie a avut această misiune dificilă, dar sortită eșecului, aceea de a 
împăca părțile adverse, de a uni interesele contrare intrinsece și de a limpezi situații de o 
complexitate inimaginabilă. Misiune greu sau chiar imposibil de îndeplinit.

În viaţa lui relativ scurtă (doar 66 de ani) Mitropolitul Gurie a suportat două exiluri. 
Ambele l-au marcat profund. Primul exil l-a depăşit mai uşor – era tânăr, optimist şi ştia 
cu siguranţă că dreptatea este de partea sa. Fusese pedepsit de către un episcop rus, care 
era în fruntea Bisericii creştine din Basarabia, pentru „activitate separatistă”. (A editat 
pentru ai săi cărţi de citire şi de rugăciuni, şi numai în limba română). S-a zbătut pentru 

redeschiderea Tipografiei eparhiale – care să scoată la lumina zilei cărţi pentru preoţi şi 
popor tot în limba română. A ţinut, în calitate de misionar eparhial, predici şi alocuţiuni în 
aceeaşi limbă a poporului său, mergând din sat în sat, iluminându-l. A iniţiat şi a înfiinţat 
în Basarabia sub stăpânire ţaristă primul „Jurnal Bisericesc”, intitulându-l Luminătorul. 
Pentru aceste „grave păcate” a fost exilat de către stăpânirea rusească din Basarabia la una 
din mănăstirile din Rusia. Departe de casă. Departe de ai săi.

***

Cel de al doilea exil l-a trecut mult mai greu. De fapt, nu s-a mai refăcut, fiindcă i-a venit din 
partea celor de ai săi, după ce a înfăptuit, prin primul său Abecedar în limba română cu grafie 

latină, naţionalizarea şcolii basarabene. După ce a binecuvântat Sfatul Ţării. După ce a ctitorit numeroase 
lăcaşe sfinte. După ce a ridicat Arhiepiscopia Chişinăului şi Hotinului la rang de Mitropolie. După ce, cu 
multe osteneli, a deschis la Chişinău prima instituţie de învăţământ superior din Basarabia – Facultatea 
de Teologie. După ce a înfiinţat prima publicaţie periodică misionară din spaţiul românesc – Revista 
Misionarul. După ce a readus în Basarabia spiritul cultural, în detrimentul politicianismului devastator, 
prin Astra basarabeană. După ce, pentru neafiliere partidelor care se perindau la cârma țării…, după 
ce… Multe ar mai fi de enumerat. 

Aşa a fost el – cel chemat să lumineze poporul prin rugăciune şi prin carte. Fiindcă acesta i-a 
fost crezul. A luptat toată viaţa pentru această dreptate a lui. Pentru Biserica creştină. Pentru limba 
română. Pentru neam, ca acesta să nu-şi uite rădăcinile, să-şi cunoască demnitatea. Şi totuşi n-a disperat 
niciodată, n-a cedat presiunilor, nu s-a încovoiat în fața celor înfrățiți cu nedreptatea. I s-a frânt zborul, 
dar a rămas un neînfrânt – Vrednicul de neuitare Mitropolitul Gurie. 

Silvia GROSSU,
doctor în istorie, conferențiar universitar, 

Departamentul Comunicare şi Teoria Informării,
Facultatea Jurnalism si Științe ale Comunicării

Pe 17 februarie 2017 
s-ar fi împlinit 70 de 

ani din ziua naşterii şi 45 de 
ani de activitate ştiinţifico-
didactică a regretatului nos-
tru coleg şi prieten Mihail 
Revenco, doctor habilitat în 
Chimie, profesor universi-
tar, membru corespondent al 
AŞM. 

Păstrând vie amintirea 
despre fostul prorector pen-
tru Activitatea Ştiinţifică a 
Universităţii de 
Stat din Moldova, 
anterior  decan 
al  Facultăţii de 
Chimie şi Teh-
nologie Chimică, 
şef al Catedrei 
Chimie Analiti-
că şi Organică în 
anii 1988-2007, 
apreciind efortul 
considerabil de-
pus în asigurarea 
metodică, ştiinţi-
fico-didactică şi manageria-
lă, facultatea a organizat  o 
conferinţă dedicată memoriei  
sale, cu genericul „Cavaler 
al cunoaşterii şi dăruirii”, 
care s-a desfăşurat pe 16 fe-
bruarie  în prezenţa colegilor, 
discipolilor, prietenilor şi a 
celor apropiați ai regretatu-
lui  savant, pedagog şi om de 
omenie. 

Discipolii au prezentat 
retrospectiva cercetărilor rea-
lizate de Mihail Revenco  în 
domeniul chimiei analitice şi 
chimiei coordinative; priete-

nii şi colegii şi-au împărtăşit 
amintirile de conlucrare şi ne-
uitatele evenimente petrecute 
împreună. În memoria noastră 
Mihail Revenco a fost şi va 
rămâne o personalitate proe-
minentă, un model de  cum-
secădenie, responsabilitate, 
bunătate,  devotament cauzei 
pe care a slujit-o cu dăruire 
până la ultima suflare.

Plecat mult prea devreme 
dintre noi, Profesorul, Pro-

rectorul, Decanul, 
Savantul şi Omul  
Mihail Revenco  
va rămâne viu 
prin opera sa va-
loroasă, va servi 
drept exemplu de 
urmat pentru tine-
rii ce vin la facul-
tate şi care, per-
severând asemeni 
lui, vor face din 
chimie un crez şi 
un ideal. 

Scurtă i-a fost viața, dar 
foarte concentrată şi rezul-
tativă. El  ne îndeamnă să 
punem în valoare nu anii din 
viaţă, ci viaţa din ani,  aşa 
cum i-a trăit dânsul – ani în 
zbucium, în căutări, dar şi 
în realizări durabile şi dem-
ne de urmat. Acestea rămân. 
Acestea îl fac omniprezent în 
rândurile noastre pe Cel care 
a fost, este şi va rămâne Mi-
hail Revenco.

Colectivul 
Facultăţii de Chimie şi 

Tehnologie Chimică

Acum ceva timp la Universitatea de Stat din Moldova s-au 
produs două activităţi importante, desfăşurate sub egida 

şi coordonarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”. Primul 
eveniment, cu genericul Hackathon „Inolab”a fost lansat între 
5-10 decembrie 2016, iar al doilea „Târgul start-up-urilor” – ceva 
mai târziu – pe 23 decembrie, 2016. 

Ambele întruniri s-au încadrat în Proiectul „Fortificarea reţelei 
de mentorat” a Incubatorului sus-numit, ele fiind coordonate de o 
echipă profesionistă de specialişti în domeniu (responsabil subsem-
natul). Din componenţa echipei noastre au făcut parte executorii de 
proiect, adică cercetătorii ştiinţifici Tatiana Bulimaga, Mihaela Bal-
muş-Andone şi Raisa Creţu.

Organizatorii Hackathon-
ului „Inolab”: Institutul de 
Cercetare şi Inovare, USM; 
Incubatorul de Inovare „In-
ventica-USM”; Facultatea 
de Fizică şi Inginerie, USM; 
Facultatea de Matematică şi 
Informatică, USM; Facul-
tatea de Ştiinţe Economice, 
USM. O contribuţie impor-
tantă la buna desfăşurare a 
primei activităţi inovative au 
avut-o profesioniștii USM din 
domeniul IT-ului - Victor Cio-
bu, Irina Epifanova și Iurie Bruc. Aici se impune în mod 
special contribuţia prorectorului pentru Activitatea Ştiințifică 
Florentin Paladi, profesor universitar. 

Hackathon-ul „Inolab” s-a desfășurat prin implicarea ne-
mijlocită a trei echipe: 

1. ITTeam, echipa de la Facultatea de Matematică şi In-
formatică, în componența: Xenia Nica (capitanul echipei), 
Vasili Andruh, Antonina Elivanov, Victor Gheliș, Igor Struț. 

2. PhysTeam, echipa de la Facultatea de Fizică şi Ingine-
rie, în componenţa: Corneliu Ciorici (capitanul echipei), Vasi-
le Vornic, Vasile Lungu, Danu Clim, Cristian Ciubuc. 

3. Sudo/, echipa de la Facultatea de Fizică şi Inginerie, în 
componenţa: Anastasia Balan (capitanul echipei), Nichita Paireli, 
Gheorghe Dolomanji, Vladislav Gavrișciuc, Ion Costerin, Andrei 
Modrînga, Valerii Anastasiev, Alexandru Șpeter, Maxim Voloșenco.

La etapa finală au fost prezenţi peste 60 de participanți, inclusiv 
mulți tineri studioşi, pasionați de IT. O bună parte dintre ei s-au 
antrenat într-un dialog interactiv, foarte eficient, cu experții care ges-
tionează problemele privind perspectivele și modul de angajare în 
firmele din domeniul IT. 

După ce echipele participante au prezentat soluțiile elabora-
te, experții au dat sfaturi și au propus soluţii pentru îmbunătățirea 
proiectelor puse în discuţie, după care aceştia au decis repartizarea 
unui număr anumit de locuri de muncă, cei mai buni şi activi par-
ticipanţi fiind menţionaţi cu sume de bani din fondul Hackathon 
„Inolab”.

***

Cel de-al doilea eveniment (cu genericul Târgul start-up-
urilor „Cele mai bune idei inovative”, ediția a III-a) a 

devenit deja tradițional. Acesta a fost conceput ca un for al propri-
etăţii intelectuale, creativităţii şi inovării, organizat de Incubatorul 

Inovațional „Inventica-USM” în cooperare cu Agenţia 
pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT), scopul fi-
ind susținerea studenților și tinerilor cercetători ai USM 
în demersurile lor de generare a ideilor inovative și de 
materializare a lor în proiecte de afaceri inovative.

Această Ediție a Târgului a fost inaugurată prin me-
sajul de salut al domnului Florentin Paladi, prorector 
pentru Activitatea Ştiinţifică, şi al doamnei Galina 
Ulian, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, doc-
tor habilitat, profesor universitar. La Târgul start-up-
urilor „Cele mai bune idei inovative” au participat activ 
și  reprezentanți ai mediului de afaceri, antreprenori ino-
vativi, cercetători, profesori. 

Ca urmare a unei jurizări 
minuțioase au fost desemnaţi 
câștigătorii Ediției a III-a a 
Concursului Târgul start-up-
urilor „Cele mai bune idei ino-
vative”, oferindu-li-se premii 
pentru participare activă.

În final putem afirma cu 
certitudine că asemenea eve-
nimente sunt deosebit de utile 
și necesar a fi organizate și în 
continuare la USM, fiindcă ele 
reprezintă o viabilă modalita-
te de susținere și promovare 

a ideilor și afacerilor inovative, prin apropierea şi familiarizarea 
studenților noştri cu piața muncii, dar şi cu potențialii angajatori – 
veritabili experţi în domeniu.  

Marian JALENCU,
doctor, conferențiar universitar,

șef Departamentul Administrarea Afacerilor, administratorul 
Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”

In memoriam 

OMNIPREZENT ÎN 
RÂNDURILE NOASTRE

Această imagine a fost realizată în cadrul  
Hackathon “Inolab”.

 Academicianul Mihai Cimpoi 
reflectă despre valoarea şi 
locul Mitropolitului Gurie 
Grosu în spaţiul românesc.

MITROPOLITUL GURIE: UN NEÎNFRÂNT… CU ZBORUL FRÂNT
(SĂ NE CUNOAŞTEM ÎNAINTAŞII!)

Prezentarea unui plan de afaceri la 
Târgul start-up-urilor „Cele mai bune 

idei inovative”.

Coordonatele cooperării interactive
II. UNDĂ VERDE PROMOVĂRII IDEILOR ŞI AFACERILOR INOVATIVE

(Continuare din ziarul „Universitatea”, 27.01.2017)

Igor Grosu, președintele AO 
”Mitropolitul Gurie Grosu”, descendent 

al marelui Ierarh basarabean,  
înmânează diplome de onoare celor 

care au trudit la apariția volumului II.

Sala Mare a Bibliotecii 
Municipale „B. P. Haşdeu”. 
Lansarea volumului II din 

Trilogia „„Mitropolitul Gurie 
– misiunea de credinţă şi 

cultură”.

Făclieri ai credinţei creştine
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ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOZOFIE

Miercuri, 25 ianuarie 2017, în Sala 
Muzeului de Arheologie al Facul-

tăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de 
Stat din Moldova s-a desfăşurat un eveniment 
istoric memorabil, legat de Unirea celor două 
Principate Româneşti, pe care a înfăptuit-o 
marele patriot moldovean Alexandru Ioan 
Cuza. Întrunirea în cauză a fost prilejuită de 
împlinirea celor 158 de ani de 
la Unirea Principatelor Româ-
ne (1859). Cu acest prilej a fost 
lansat volumul „Oraşul Iaşi. Ca-
pitala rezistenţei până la capăt” 
(1916-1917)”, coordonatorul că-
ruia este distinsul savant istoric, 
profesor universitar, doctor Ion 
AGRIGOROAIEI. 

Subsemnatul, în calitatea mea 
de moderator, i-am sa-
lutat pe înalţii oaspeţi 
de la Iaşi şi pe cei pre-
zenţi în sală, oferin-
du-i în debut cuvântul 
domnului profesor 
universitar, doctor 
Cătălin Turliuc, care 
a vorbit despre con-
diţiile istorice în care 
s-a produs Unirea 
Principatelor Româ-
ne, despre alegerea duală a lui 
Alexandru Ioan Cuza în funcţia 
de principe al Moldovei şi, pe 24 
ianuarie 1859 – principe al Ţării 
Româneşti. Astfel a fost realizată 
unirea politică a celor două state, 
urmată de unirea administrativă. 
Domnia sa a accentuat importan-
ţa istorică a evenimentului din 24 
ianuarie 1859 şi urmările pozitive, 
pe multiple planuri, ale Micii Uniri.

Apoi, în faţa publicului academic – profe-
sori ai USM şi ai Universităţii Pedagogice „Ion 
Creangă”, – precum şi a multor studenţi şi foşti 
absolvenţi ai facultăţii noastre şi ai Universităţii 
„A. I. Cuza” de la Iaşi s-a pronunţat cu un discurs 
temeinic domnul profesor, doctor Ion Agrigoro-
aiei (născut în Chişinău, în decembrie 1936), 
care acum câteva săptămâni a împlinit vârsta de 
80 de ani. Domnia sa, care a dezbătut subiectul 
despre premisele şi înfăptuirea Marii Uniri de la 
1918, este un specialist de marcă în problema-
tica interbelică a României (în mod special – a 
Basarabiei), autor a multe monografii, devenite 
lucrări de referinţă. Unele din ele au fost semnate 
împreună cu regretatul coleg Gheorghe Palade.

 Iar profesorul Cătălin Turliuc, autorul recent 
apărutei de sub tipar monografii „Toţi în unu – 

Alexandru Ioan I şi epoca lui” s-a referit la Cu-
legerea de studii „Oraşul Iaşi. Capitala rezis-
tenţei până la capăt” (1916-1917)”, coordonată 
de profesorul Ion Agrigoroaiei, care este şi sem-
natarul Introducerii şi a Capitolului „Capitala 
rezistenţei până la capăt”, dar şi a Încheierii 
acestui important studiu. Celelalte compartimen-
te au fost redactate de domnii Dumitru Vitcu, 

Gheorghe Iacob, Remus Zăstroiu, 
Ion Giurcă şi Ionuţ Nistor. Aceas-
tă Monografie colectivă restabileşte 
tabloul Iaşilor din anii 1916-1917, 
când oraşul devenise Capitala Ro-
mâniei, timp în care aici s-au consu-
mat evenimente deosebite în istoria 
românilor.

 Domnul profesor universitar, 
doctor habilitat Anatol Petrencu, 
în numele gazdelor ospitaliere ale 
Facultăţii de Istorie şi Filozofie, a 

mulţumit colegilor noştri ieşeni pen-
tru sprijinul pe care ni l-au acordat pe 
parcursul câtorva decenii (din 1990 
încoace). Datorită asistenţei buni-
lor noştri prieteni şi colegi ieşeni, 
domnilor Ion Agrigoroaiei, Cătălin 
Turliuc, Ioan Caproşu, Alexandru 
Zub, Victor Spinei, regretaţilor 
Gheorghe Platon, Gheorghe Buzatu, 

Ioan Ciupercă (ca 
să-i nominalizez doar 
pe câţiva, fiindcă în 
realitate toţi istoricii 
de peste Prut ne-au 
fost mereu alături), 
noi, istoricii basara-
beni am revenit mai 
uşor la istoria noas-
tră adevărată, adică 
la Istoria Românilor. 

Iar astăzi, când nou-alesul preşedinte al R. Mol-
dova, socialistul I. Dodon declară că va scoate 
Istoria Românilor din învăţământul preuniversi-
tar şi universitar, iată că, din nou suntem alături 
de camarazii de luptă pentru Adevăr din Iaşul lui 
Eminescu, Creangă, Alecsandri…ei fiind la fel 
moldoveni sută la sută la fel ca noi, dar în acelaşi 
timp şi ROMÂNI sută la sută!

Precizăm că la această vibrantă consfătuire 
frăţească au fost prezenţi domnul conferenţiar 
universitar, doctor Igor Şarov, viceministru al 
Culturii (Ministerul Culturii din R. Moldova fi-
ind coorganizator) şi doamna doctor Viorica 
Olaru-Cemârtan, absolventă a Şcolii doctorale 
de la Iaşi. 

Ion GUMENÂI,
decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie,

 doctor habilitat, profesor universitar

Ceea ce istoria nu uită, devine legendă. 
Ceea ce istoria uită, devine istoriografie.

Lucian BLAGA

Când eram studenţi ai 
Facultăţii de Istorie a 

USM (1975-1980), profesorii 
ne spuneau: „Acei dintre voi 
care vor cunoaşte bine Evul 
Mediu vor deveni istorici ade-
văraţi”. Pentru noi, studenţii 
de la Istorie, Evul Mediu era 

ca un munte, pe care îl urcam cu mult efort. Cu 
cât „urcam mai sus”, cu atât „priveliştea din jur” 
devenea mai fascinantă. Prelegerile erau ținute 
de profesorul Iosif Şlain, iar seminarele erau or-
ganizate de domnul doctor Pavel Cocârlă. Nu 
vom uita niciodată severitatea ambilor profesori, 
dar şi erudiţia şi competenţa de care dădeau do-
vadă. Fiind la studii de doctorat la Universitatea 
„M. Lomonosov” din Moscova, dl Pavel Cocârlă 
a avut răbdarea să selecteze din Marea Enciclope-
die Sovietică toate materialele, referitoare la Evul 
Mediu. A fost o muncă colosală, inedită, dar şi o 
dovadă a perseverenţei şi marelui in-
teres pentru studiul Evului Mediu.

În 2016, experimentatul pro-
fesor Pavel Cocârlă a scos de sub 
tipar Note de curs, intitulate „Struc-
turile ecleziastice în Europa medi-
evală”, destinate studenţilor de la 
Istorie, dar şi publicului larg cititor. 
Cartea conţine 14 teme deosebit de 
importante, care, cronologic, cu-
prind perioada din secolul II până 
în 1517, anul Reformei, „fenomen 
ce a constituit un moment crucial 
în istoria Bisericii din ţările Euro-
pei Occidentale” (p. 5). La începutul fiecărei 
teme autorul a determinat obiectivele de referinţă 
şi unităţile de conţinut, după care a expus textul 
propriu-zis, încheind cu sarcini de evaluare şi li-
teratura obligatorie de consultat pentru o lărgire 
a orizontului intelectual al cititorului.

Cum e şi firesc, Notele de curs încep cu pre-
zentarea Surselor istorice (a izvoarelor documen-
tare, între acestea fiind Biblia, texte ale autorilor 
antici şi ale documentelor din perioada medieva-
lă) şi Istoriografiei cursului de prelegeri, autorul 
selectând lucrările reprezentative ale unor istorici 
consacraţi, [monografii] referitoare la temele pro-
puse pentru cititori.

Profesorul Pavel Cocârlă prezintă istoria co-
munităţilor creştine din Imperiul Roman (secolele 
II-III), arată modul de viaţă al creştinilor (unde se 
adunau pentru rugăciuni, felul cum mâncau etc.), 
expune politica de persecutare a creştinilor de 
către oficialităţi şi rezistenţa opusă de creştini re-
presiunilor. Autorul cărţii relatează despre Edictul 
din Milano şi Conciliul ecumenic de la Niceea (a. 
325), for la care episcopii prezenţi au acceptat în-
văţătura episcopului Afanasie din Alexandria des-
pre Trinitate, conform căreia „Isus Hristos, fiul 
lui Dumnezeu-tatăl este Dumnezeul adevărat 
sau de o fiinţă cu Tatăl” (p. 38), formularea defi-
nitivă fiind realizată ceva mai târziu, la Conciliul 
de la Constantinopol din 381 (p. 39).

Urmează subiecte referitoare la rivalitatea 
dintre papii de la Roma şi patriarhii de la Constan-
tinopol pentru influenţă asupra întregii Biserici 
Creştine, la relaţiile dintre regii barbari şi Biserica 
Creştină, la consolidarea structurilor ecleziastice 
în imperiul lui Carol cel Mare (768-814). Autorul 
stăruie asupra activităţii unor papi, care au făcut 
istorie. Este vorba de Papa Grigore cel Mare (590-
604) – unul „dintre cei mai de vază papi şi scrii-
tori teologi ai Evului Mediu timpuriu” (p. 45), cel 
care a perfecţionat Curia papală, care a legiferat 
bunurile Bisericii ca fiind „patrimoniul Sfântului 
Petru”, altfel spus: bunurile bisericeşti (terenuri, 
imobile, obiectele din interiorul bisericilor etc.) 
nu aparţin feţelor bisericeşti, ci Sfântului Petru, 
adică Vaticanului. Profesorul P. Cocârlă a analizat 
şi a expus succint opera teologică a lui Grigore cel 
Mare (p. 47).

Autorul prezintă, de asemenea, pontificatul lui 
Inocenţiu al III-lea (1198-1216), papa care a sus-

ţinut material organizarea celei de-a 
IV-a Cruciade (1202-1204), care, în 
loc să „elibereze Sfântul Mormânt”, 
de fapt, a distrus oraşul Constantin-
opol, devastând şi jefuind bisericile 
creştine. Profesorul P. Cocârlă consta-
tă că „vestea despre jaful bisericilor şi 
al Constantinopolului de către cruci-
aţi (1204) a provocat nemulţumirea şi 
mânia papei care îşi dădea seama că 
violenţa manifestată de cruciaţi asu-
pra „grecilor” şi a Bisericii Ortodoxe 
va provoca ura bizantinilor şi va îm-
piedica realizarea visului de a reuni 

Biserica Creştină sub egida papalităţii” (p. 76).
Două teme sunt consacrate istoriei ordinelor 

călugăreşti: „Ordinele călugăreşti – structuri ecle-
ziastice ale Bisericii Catolice” şi „Ordinele religi-
os-militare. Structura şi funcţiile lor” (p. 79-97). 
Conform studiului, unul dintre cele mai influente 
ordine călugăreşti a fost (există şi astăzi) cel al 
Dominicanilor (p. 80-81), urmat de cel al Francis-
canilor (p. 81-83) şi de Ordinul Augustinilor etc.

Ultimele teme, expuse de autor, se referă la 
rolul mănăstirilor în viaţa Bisericii Catolice şi 
rolul Inchiziţiei în structura Bisericii Catolice; în 
sfârşit, este prezentată Papalitate la sfârşitul se-
colului al XV-lea – începutul secolului al XVI-lea 
(p. 122-129). Bibliografia este compartimentul ce 
încheie Notele de curs recenzate.

La prima vedere, Notele de curs sunt modes-
te ca volum. Dar prima impresie este întotdeauna 
amăgitoare. După lectura cărţii îţi dai seama de 
consistenţa acesteia, de multitudinea de subiecte 
abordate, care rămân actuale până în prezent. Este 
imposibil să cunoşti istoria Europei de Vest fără a 
cunoaşte istoria Bisericii Catolice, a politicii pro-
movate de papi, de impunerea catolicismului în 
artă. Iar cartea profesorului Pavel Cocârlă este un 
bun instrument în calea cunoaşterii.

Anatol PETRENCU,
doctor habilitat în Istorie,

profesor universitar

Religia a constituit permanent un factor al rezistenței românilor basarabeni 
în fața politicii de deznaționalizare și rusificare, promovată de Imperiul 

Țarist și apoi de cel sovietic. Numeroși preoți ai neamului s-au ridicat în lupta pen-
tru păstrarea și apărarea valorilor naționale și spirituale. Printre aceste fețe reli-
gioase distinse se numără și părintele Inochentie, pe numele său laic Ioan Livizor 
(1875-1917), care a fost conducătorul unei adevărate mișcări pentru introducerea 
limbii române în biserică – numită Inochentism sau mișcarea de la Balta. 

Originar de pe plaiurile Sorocii, mai exact din satul Cosăuți, părintele Inochentie a deve-
nit cunoscut în întreaga Basarabie, în Herson și Podolia datorită înțelepciunii sale, minunilor 
săvârșite, prezicerilor, puterii de vindecare și, mai ales, grație faptului că era primul preot care 
realiza serviciul divin în limba română.

Folosirea limbii ruse în Biserică, care era neînțeleasă de popor, a determinat înstră-
inarea moldovenilor de Biserică. Vestea că la Mănăstirea Sfântul Teodosie de la Balta, Ie-
romonahul Inochentie oficia slujbele în limba română s-a răspândit rapid chiar în decursul 
anului când părintele și-a început activitatea în cadrul lăcașului de cult (1909). Mii de români 
basarabeni, podolieni și hersoneni făceau cale lungă până la Balta pentru a asculta în limba lor 
ce le spune „părințelul”, după cum era numit Inochentie de credincioși. Desigur că amploarea 
acestei mișcări a neliniștit autoritățile țariste și conducerea Bisericii Ortodoxe, mai ales că Ino-
chentie afirma deschis că „Sfânta Evanghelie şi Liturghia trebuie să se citească poporului 
în limba sa”, iar „ţarul nu este capul Bisericii, ci Hristos” (Zamfir Ralli-Arbore). Scrieri din acea 
vreme confirmă faptul că pentru a nu fi depistați de poliția țaristă ce-i persecuta, inochentiștii au 
recurs la adunări religioase secrete, desfășurate după miezul nopții prin case, mai târziu, prin 
gropi de lut și colibe, pentru a citi Biblia în românește, iar din Monografia „Cosăuți” scrisă de 
Alexei și Vasile Zagaevschi, aflăm că lumea chiar plângea la auzul limbii sale, fapt ce dovedește 
intensitatea politicii de rusificare forțată și îndepărtare de valorile naționale autentice.

Pentru a combate fenomenul inochentismului, conducerea Bisericii Ortodoxe îl transferă pe 
Inochentie, în anul 1912, la Mănăstirea Cameneț-Podolsk, iar apoi la Murom, dar aceste acțiuni nu 
au dat rezultatele scontate, fiindcă numărul enoriașilor ce-l vizitau creștea tot mai mult. Astfel, în 
februarie 1913, autoritățile țariste, cu concursul arhimandritului Miercurie de la Mănăstirea Mu-
rom, îl arestează pe părintele Inochentie sub pretext că „tulbură lumea şi se lua mult norod după 
dânsul”. 

Acest lucru nu se petrece însă fără o rezistență îndârjită a credincioșilor ce a evoluat 
într-o încăierare sângeroasă cu soldații, în urma căreia câteva zeci de persoane au fost 
grav rănite. Părintele Inochentie și-a ispășit pedeapsa în exil, mai întâi la închisoarea-
fortăreață de la Petrozavodsk, apoi la Mănăstirea Solovețki, de unde a fost eliberat 
în vara anului 1917, ca urmare a unei dispoziții a Guvernului Provizoriu, prin care 
toți cei condamnați de autoritățile țariste își recapătă libertatea. Ieromonahul se 
stabilește la Mănăstirea subterană „Grădina Raiului”, unde însă a slujit o perioadă 
scurtă de timp din cauza decesului subit la 30 decembrie 1917.

Viața și activitatea preotului Inochentie, cu regret, a rămas puțin cercetată până în 
prezent, iar lipsa unor informații obiective și propaganda antiinochentistă, promovată de 
unii istorici și scriitori sovietici, cum ar fi A. Alexandrov („Propovăduitorii obscurantiz-
mului”) și Lesi Gomin („Golgota”), care îl înfățișează pe Inochentie drept un „șarlatan”, 
„aventurier” și „criminal”, care se situa împotriva orânduirii sovietice. Caracterul con-

troversat al personalității Ieromonahului este explicabil în condițiile în care acesta s-a opus 
politicii oficiale a Bisericii Ortodoxe, a susținut ideea oficierii serviciului divin în limba po-
porului, lezând astfel interesele imperiale, și a fost conducătorul unei ample mișcări religioase, 
adepți ai căreia găsim și astăzi la Balta și în mai multe localități din stânga Nistrului. 

Mihaela MELNIC, 
studentă în anul I, Specialitatea „Istorie și Limbi Moderne” 

ÎNZESTRAT CU HARUL DIVINITĂŢII
(IEROMONAHUL INOCHENTIE – EXPONENT AL REZISTENȚEI ANTIȚARISTE ÎN DOMENIUL POLITICII RELIGIOASE)

Domeniile cercetării

UN INSTRUMENT VALOROS ÎN CALEA 
CUNOAŞTERII

(Profesorul Pavel Cocârlă despre atotputernica Biserică din Evul Mediu)
(Note de lectură)

Podurile înfrăţirii

ÎNTR-UN CUGET ŞI O SIMŢIRE 
NECLINTITĂ

(LANSAREA LA USM A VOLUMULUI 
„ORAȘUL IAŞI. CAPITALA REZISTENŢEI PÂNĂ LA CAPĂT”)

Misionar al Creștinătății
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Nichita  STĂNESCU

Doamna doctor în Biologie, USM, Alina 
Trofim, poeta din inima Cimișliei – acolo 

unde se inspiră și se expiră poezie, a lansat, la două 
februarie curent, placheta de versuri „Lumini din 
Umbre”, eveniment care s-a desfășurat în incinta 
Bibliotecii Municipale „B. P. Haşdeu”. Noua cu-
legere de versuri, scăldată în splendoarea propriei 
sale lumini, a adunat zeci de oaspeți care au venit 
cu câte un vers și un gând bun pentru protagonista 
evenimentului.  Pe o muchie de dor, plină de ver-
vă și dragoste, cu miros proaspăt de tipar, poeziile 
Alinei Trofim au început să curgă ușor prin capila-
rele  celor îndrăgostiți de rimă.

Maestrul Nicolae Dabija, în calitatea Domni-
ei sale de moderator, 
a menționat că Ali-
na Trofim vine din 
Cimișlia – locul în care 
s-au născut poezia și 
marile talente:

„Prin ce vine Alina 
Trofim în literatură? 
Vine cu poezia femini-
nă, care e prea plină de 
sensibilitate, de mult suflet. 
În primul rând, pentru ea, 
poezia este un alt sinonim al 
dragostei pentru cel aproape, 
pentru țară, pentru meleag, 
pentru tot ce este frumos. Ea 
vine cu poezia ecologică, ce 
purifică sufletul de minciună, 
de neadevăr, de murdărie. 
Noi trebuie să ajutăm soci-
etatea noastră pentru regăsi-
rea ei de sine și să aducem o 
contribuție la schimbarea de mentalități, pentru că 
și în Sfânta Scriptură se spune Schimbați-vă prin 
înnoirea minții voastre; și acest lucru îi revine po-
eziei, cu misiunea să-l facă pe om mai bun și iată 
că un alt sinonim pentru poezia Alinei Trofim este 
bunătatea. Alina Trofim vine din biblioteci, din 
cărți frumoase de poezie. E una din exponentele 
talentate ale tinerei generații de poeți”. 

La rugămintea domnului Nicoale Dabija, au-
toarea a recitat un buchet de poeme, născute din 
suflet, prin care talentata poetă aduce ecologia în 
poezie, scriind prin iarbă, prin flori, prin ploaie, 
prin roua dimineții…

În continuare i s-a oferit cuvântul Ninei Josu, 
cunoscută poetă, eseistă şi publicistă: „Ceea ce 
m-a impresionat, e că poezia Alinei Trofim are o 
vigoare, o vigoare care vine dintr-o mare și nespu-
să durere, chiar dacă e o ființă fericită. Cărțile ei 

m-au bucurat de fiecare dată și de fiecare dată le-
am citit cu plăcere”.

O altă poetă, după cum afirma N. Dabija, năs-
cută din „Literatura și Arta” și născătoare de poezii 
frumoase, Zina Bivol, a povestit despre începutul 
prieteniei cu Alina Trofim:

„Poezia ne-a unit și asta se datorează cuvântu-
lui. Poezia Alinei Trofim, spre deosebire de poezia 
care se scrie acum, este ușoară, se cântă se simte și 
se trăiește. Ea este o femeie care știe să scrie despre 
dragoste”. 

 Recenzentul volumului „Lumini din umbre”, 
pe paginile ziarului „Literatura și Arta” publicistul 
Andrei Moroșanu a menționat: „Când mi s-a înmâ-
nat această placheta a Alinei Trofim, am citit-o cu 
mare plăcere. Poeta a declamat poezii de dragoste, 
dar ea vine din alt domeniu, din știința biologiei. 
Pe ea o doare tot ce se întâmplă, toate fărădelegi-
le produse în lume, o doare pământul părăginit și 
ogoarele noastre. În ansamblu, se dedică poeziei 
de dragoste, fiind o fire neoromantică”. 

La rândul său, profesorul, domnul decan al 
Facultății de Biologie și Pedo-
logie Mihai Leșanu a remarcat: 
„Alina Trofim este un cadru 
didactic major și un specialist 
versat în domeniu. În poezia 
sa se simte această amprentă 
de specialitate, dar se simte și 
această bunătate, această sen-
sibilitate care este în poezie. În 
viziunea colegei noastre de fa-
cultate, iubirea pentru ea este o 
trăire specială.”

O altă vorbitoare, doamna 
Lidia Grosu, poetă şi autoare 

cunoscută de eseuri și studii literare, colegă de 
condei cu Alina Trofim, a identificat într-un stil in-
edit atomii din poezie cu cei din chimie: 

„Aria de circulație propriu-zisă dar și sang-
vinică a poetei Alina Trofim este determinată de 
cele două spații cucerite – știința și poezia, două 
contrarii ce se atrag. Dragostea în creaţia autoarei 
este o simplă chimie cu reacții exoterme, adunând 
materia vie, îmbibată de raze externe și ale științei, 
în consecinţă, poeziei revenindu-i rolul de revigo-
rator al exploziei interioare ce exprimă sensibilita-
te și finețe” .

Spre finalul seratei literare, tânăra artistă Nata-
lia Olaru a interpretat şlagărul „Du-mă în Moldova 
mea”, pe versuri de Nicolae Dabija, muzica aparţi-
nându-i marelui compozitor Eugen Doga.

Bianca-Maria OPREA,
studentă la ULIM

Am citit 
romanul 

Kinderland de 
Liliana Coro-
bca la sugestia 
doamnei Victo-
ria Fonari, doc-
tor, conferențiar 
universitar. Mi-a 

plăcut mult cartea aceasta și o să vă 
spun de ce în rândurile ce urmează. 
Dar mai întâi, câteva cuvinte despre 
autoare: Liliana Corobca face parte 
din generația tinerilor scriitori din Re-
publica Moldova. S-a născut în 1975, 
în satul Sășeni, raionul Orhei. A absol-
vit Facultatea de Litere a Universității 
de Stat din Moldova. Actualmente 
este doctor în Filologie la Universita-
tea din București. A debutat 
în 2003 cu romanul Ne-
grissimo. Cel de-al doilea 
roman se numește Un an în 
paradis, apărut în 2005, și 
abordează un subiect foarte 
actual – problematica trafi-
cului de ființe umane.

Actualul volum Kinder-
land tratează tema migrației, 
autoarea încercând să scoată 
la suprafață ceea ce rămâne 
în urma celor plecați după 
câștig mare.

Nu am citit până acum o lucrare de 
o factură atât de sensibilă și dureroasă, 
deși e posibil să existe și alte povești 
ce sondează fenomenul migrației – o 
realitate ce se adâncește din ce în ce 
mai mult. Prin această prismă cartea 
Lilianei Corobca mi s-a părut una ne-
cesară și plină de învățăminte.

Fără personajul central – Cristina, 
romanul ar fi rămas doar cu problema 
spinoasă a plecărilor masive în străi-
nătate a cetățenilor noștri. Readucând 
însă în realitate vocea unui copil, au-
toarea îl confruntă pe cititor cu gân-
durile și frământările acestuia, dar și 
cu dilemele și nefericirile fetiței, cu 
naivitatea și cu maturizarea ei preco-
ce, cu așteptarea continuă și dureroasă 

a celor dragi, cu golul imens provo-
cat de plecarea părinților la muncă: 
mama – în Italia, iar tatăl – în Rusia. 
Și totuși scriitoarea nu se oprește aici: 
protagonista romanului, Cristina, are 
doi frați mai mici, pe care trebuie să-i 
îngrijească de una singură, întrucât 
rudele rămase acasă sunt indiferente 
față de soarta odraslelor mai mici și 
neajutorate. 

Titlul cărții Kinderland (în tradu-
cere – Lumea Copiilor) mi s-a părut 
unul reușit, precum menționam mai 
sus, dar până a pătrunde în subiect, 
credeam că este o carte veselă, adică 
o narațiune plină de pozne copilărești. 
Într-adevăr, este o lume a copiilor, dar 
o lume în continuă schimbare, plină 
de drame și cu un viitor incert. Ce se 

va alege din acești copii 
părăsiți în propria casă de 
părinții care i-au adus pe 
lume?

 Apropo de genericul 
Kinderland. Voi reprodu-
ce doar o secvență din ro-
man, care, într-un fel, var-
să lumină asupra titlului 
propriu zis: „Acum câțiva 
ani, a venit ajutor umani-
tar la școala noastră și în 
fiecare cutie era câte un 

„Kinder”, adică un ou de ciocolată cu 
o jucărie mică înăuntru. Credeam că 
„kinder” înseamnă ou. Dar am aflat 
că acest cuvânt înseamnă copil. Ast-
fel, oaspeții noștri binevoitori ne-au 
învățat jocul de-a kinderlandul, adică 
cei mici se joacă de-a cei mari…”

Așa se prezintă în roman viața unui 
sat, prin ochii unui copil de 12 ani, 
deja maturizat de necazurile vieții, cu 
micile bucurii, dar cu mult mai multe 
necazuri, cu zile mai mult grele decât 
ușoare, cu o Moldovă săracă și pustii-
tă. Toate aceste și multe alte episoade 
ne așteaptă să le descoperim în aceas-
tă nouă lucrare a Lilianei Corobca.

    Cristina DUBIȚA, 
           studentă în anul IV,  

Facultatea de Litere

Sunt pagină, încă nescrisă, 
Sunt doar un fulg ce mă topesc, 
Sunt rima ruptă și ucisă, 
De asta, iartă-mă că te iubesc 
 
Sunt noaptea ce din ziuă crește, 
Sunt răsăritul cel lumesc. 
Sunt raza ce nu asfinţeşte, 
De asta, iartă-mă că te iubesc... 
 
NOAPTE DE MAI 
O noapte palidă de mai, 
Petale albe cad din lună 
S-aude cânt de noapte bună 
Ce-n taina lumii mi-l şopteai. 
 
Ascult cuminte-n nepăsare, 
Tăcerea nopții supărată 
Ecoul îi aud îndată 
Tăind tăcerea c-o suflare. 
 
O fi un rătăcit ca mine, 
Ce strigă-nebunit de doruri 
Sau poate-i mintea mea în zboruri 
Care de umbra ta se ţine? 

ODĂ PĂIANJENULUI
Păianjenul, din curiozitate
Să afle ce înseamnă distilare
Venise într-o zi la facultate,
Când învățam metode de purificare.

Fiind micuț, pornise pe de-a dreptul
Dar nimerise în generator
Credea că astfel o va face pe 
deșteptul
Dacă va fi în centrul tuturor.

Am început să încălzim generatorul
Iar cineva a observat cum dânsul
Se chinuia-n zadar cu-ncetișorul
Să iasă…chiar îl apucase plânsul.

Atunci am stins, i-am oferit a doua 
viață,
Apoi am reluat experiența vie
Iar el, plimbându-se naiv prin tub în 
față
S-a aruncat în jos jertfindu-se-n 
Chimie…

Era târziu…Eu indispusă foarte
Fierbea în mine o durere vie
Și-am hotărât să scriu neapărat o 
carte
Despre păianjenul jertfit pentru 
Chimie. 

RONDEL
Mă-nec în albe crizanteme
Fin parfumate cu Iubire
Și m-amețește-a ta privire –
Ești oxigenul meu… de-o vreme.

Cad frunze, vântul rece geme
Tu-mi inventezi o ghemuire
La pieptul tău. Și-ntr-o clipire
Mă-nec în albe crizanteme
Fin parfumate cu Iubire.

Tu mă inspiri să scriu poeme
Când mă topesc de fericire,
Mă-nec în albe crizanteme
Fin parfumate cu Iubire.

ROMANTICE REACȚII 
CU ESTERI
Ieri, cu prietenii, la o cafea
Am discutat aprins despre profesii:
Una spunea ca biologia sa 
Constituie de fapt esența vieții.

Alta ne-a spus că la economie
Este la modă și prestigios,
Iar un amic cu-a lui inginerie
Se lăuda cel mai gălăgios.

Și am intervenit: orice știință
Își are importanța ei anume,
Dar ca chimia mea de necesară
Nu cred că se găsește alta-n lume.

Le-am mai adus atâtea argumente
Când savuram hidrații de carbon:
Ce-ați face voi fără medicamente,
Fără solvenți, uleiuri și teflon?

Și mi se-ntâmplă - adesea o magie
Să formulez prin vise izomeri
Să știți ca dragostea e tot Chimie -
Romantice reacții cu esteri. 

RECVIEM PENTRU TATA
Frumos a înverzit câmpia semănată
În primăvara sumbră, pustie fără Tine.

E munca Ta din suflet, dragă Tată
Și chinul tău de-a crește pâinea cel 
mai bine.

Prin grâul care încă-ți păstrează 
răsuflarea
Pășesc hulubi cu grijă să nu-l 
calce.
Și zilnic, întristați, tot caută în zare
Așteaptă poate azi te vei întoarce.

Dar brusc deasupra mea tot fulgeră 
și tună
Și-ncepe o ploaie lină și curată
Mi-aduc aminte, Tată, cu tine 
împreună
Nu mă temeam de fulger niciodată.

Știu: tu trimisei ploaia de grijă să 
rodească
Ce-ai semănat cu - atâta dăruire.
Păzește-ne din ceruri și casa 
părintească
Pe Mama ocrotește-o, 
Tot cu a ta iubire…

Cristina FILIP-NEAGA,
absolventă a Facultăţii Chimie 

şi Tehnologie Chimică,
Promoţia 2015

IARTĂ-MĂ... 
Sunt rob al mării-nvolburate, 
Sunt ucenic al dorului ceresc, 
Sunt doar un om cu lacrimi sărate, 
De asta, iartă-mă că te iubesc. 
 
Sunt licărul ce arde pe jăratec, 
Sunt firul ierbii, și-nverzesc, 
Sunt áripa de vânt molatec, 
De asta, iartă-mă că te iubesc 

E-aceeași noapte cred, când aspru, 
Mă ridicai cu ochi-n ceruri 
N-ai vrut să-mi zici de adevăruri, 
Și te-ai ascuns după un astru.
 
TU ŞI EU 
Te-aseamăn cu o noapte caldă 
Ce strâns te ţine lângă ea,
Doar luna razele îşi scaldă
În resfirata pleata ta.

Aşa cum ochiul meu te vede
Eşti visu-mi fără rătăcire
Şi în nimic nu m-aş încrede
Decât în marea ta iubire.
 
Ești partea dulce din veninuri, 
Ești leacul meu în zile-amare 
Şi-o boală grea, dar fără chinuri — 
Eu - oceanul, tu... o mare.

Dumitru RĂU,
student în anul II,
Facultatea Relaţii 

Internaţionale, 
Ştiinţe Politice 

şi Administrative

Altarul Poeziei

LA ALTITUDINI DE LUMINI ŞI UMBRE
Ora de lectură

UN ROMAN DIN ZILELE 
NOASTRE
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DRAGOBETELE SAU IMPORTUL DE 
DRAGOSTE?

... E foarte bine că ştim să ne facem cât mai multe sărbători, că suntem 
inventivi şi tare petrecăreţi. Însă uităm din ce în ce mai des de tradiţiile noas-
tre, care nu sunt deloc învechite. Mă întreb pentru ce e nevoie să importăm 
sărbători, când există corespondentul românesc al lui Cupidon, al Sfântului 
Valentin?

Sărbătoarea noastră, autohtonă – Dragobetele, cea dintotdeauna a 
noastră, se sărbătoreşte pe 24 februarie. Acest personaj mitic îşi are rădăcinile încă 
în tradiţiile dacice. 

Dar problema cea mare e că Dragobetele nostru riscă să fie uitat, el fiind înlocuit cu acel 
Sfânt Valentin ce nu are nicio legătură cu spiritualitatea poporului nostru.

Preluăm multe de la  prietenii noştri occidentali, şi e bine, dar, cu părere de rău,  uităm 
totuşi că şi noi alcătuim un popor, o naţiune. Şi fiecare naţiune îşi are specificul său, respiră 
din plin aerul neaoş al Baştinei străbune. Dar noi ce facem? Trăim congelat, ne hibridizăm. 
Nu că aş avea ceva împotriva zilei de Valentine’s Days, însă vreau să se înţeleagă că, în 
cazul în care vom continua în acelaşi ritm, vom simţi  altfel consecinţele globalizării.

Şi totuşi, câte conotaţii profund etico-educative, nu mai vorbesc de cele sentimentale, 
comportă în sine Ziua lui Dragobete! Bunăoară, legea cea nescrisă, conform căreia  în această 
zi bărbaţii nu trebuie să se supere pe femei, să nu se certe cu ele, în caz contrar, nu le va merge 
tot anul. Aceştia, dacă-s burlaci, trebuie să-şi găsească partenere pentru anul ce vine. Tot în 
credinţa populară, în această zi, flăcăii şi fetele ies afară, în câmp, unde fac horă, petrec şi cu-
leg primele flori ale primăverii ce se apropie – ghiocelul şi brânduşa. Tinerii au  convingerea 
că Dragobete trebuie să glumească şi să respecte sărbătoarea 
pentru a fi îndrăgostiţi tot anul.

Fetele şi femeile mai adună zăpadă în ziua de Dragobete şi 
îşi fac rezerve de apă, cu care se spală pe faţă ca peste an să-şi 
păstreze chipul frumos şi tânăr.

Deci, să încercăm un efort pentru a nu ne consuma identi-
tatea. Acesta ar fi elementul care ne-ar defini ca popor.

Lucia CUJBĂ,
absolventă a Facultăţii de Litere, Promoţia 2013

FLACĂRA CARE ARDE INCONTINUU
,,Dacă dragoste nu e, nimic nu e.” – anume aceasta este fraza cu care 

Marin Preda își încheie romanul ,,Cel mai iubit dintre pământeni” și care ne 
lasă să medităm asupra sensului vieții. Să fie oare existența noastră o simplă 
avalanșă de evenimente în cadrul căreia trebuie să ne câștigăm lupta pentru 
propria existență ori o încercare la care sunt supuse sufletele noastre pentru 
a avea posibilitatea de a se dezvolta și a mări cantitatea de lumină pe care o 
păstrează în ele?

Fiecare trebuie să-și aleagă pentru sine un răspuns, pentru a nu se trezi în-
tr-un moment că toată viața sa nu a fost decât o continuă frământare inutilă. Dacă ar fi să că-
utăm acest sens ascuns luând în considerare cele mai puternice lucruri pe care le cunoaștem, 
care atunci ar fi cel mai tăinuit și cel mai intens, cel mai luminos și mai chinuitor, mai dulce 
și mai dificil fenomen decât dragostea? 

Dragostea se naște în momentul când omul se simte împlinit și se manifestă printr-o 
împăcare cu eul propriu și printr-o dragoste enormă către tot ce există și ce nu există. Ea 
învăluie ca un nor țesut din mii și mii de raze de bucurie și spre ea tinde fiecare. Noi, oame-
nii, o căutăm peste tot fără să ne dăm seama, de cele mai multe ori, că ea vine din interiorul 
nostru, fiind un dar divin dat fiecărui suflet, pentru ca aceasta să poată exista. 

Sufletul deseori este asemuit cu o flacără care arde. În acest caz, dragostea e focul ei. Re-
iese că noi trăim din dragoste pentru dragoste. Si nu e vorba de dragoste îndepărtată anume 
spre ceva, ci spre posibilitatea sufletului de a simți și de a înțelege, de a dărui și de a spera. 
Dragostea reprezintă lumina. Ea ne face mai buni și ne înalță.

Oamenii din cele mai vechi timpuri au tendința de a compara toate lucrurile și feno-
menele pe o scară de la rău până la bine. Dacă ar fi să ne imaginăm această scară ca pe un 
segment, un capăt al său ar fi binele, celălalt–răul sau unul frumosul, celălalt urâtul, unul 

vița, celălalt moartea, unul crearea, celălalt distrugerea, unul 
dragostea, celălalt ura.

Așadar binele, frumosul, viața, creația și dragostea sunt 
niște surori care nu prea se deosebesc, fiind, de fapt, diferite 
fețe ale luminii și ale binelui suprem, diferite chipuri sub care 
îl cunoaștem pe Dumnezeu.

 Mihaela BUZATU, 
studentă în anul I, 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Ce este dragostea? E aburul născut din 
pâinea caldă a sufletului sau briza 

rece care alungă singurătatea? E lacrima de 
fericire sau zâmbetul schițat de o inimă sufe-
rindă? E ecoul unei căutări prelungi sau gla-
sul unei aventuri neașteptate? 

O binecuvântare sau un blestem?
Indiferent de postura în care apare, iubi-

rea rămâne a fi podul ce unește inimi și des-
tine, podul care asigură perpetuarea existenței acestui uni-
vers. Chiar și atunci când aduce suferință, chiar și atunci 
când devine un blestem, ea ne oferă clipe de neuitat. Deci, 
faceți loc în suflet unui sentiment care e dor și așteptare, 
nesomn și fericire, tandrețe și puritate, adică Dragostei. 
Marea răsplată a acestui sentiment divin se revarsă ca o 
simfonie asupra făpturii îndrăgostite și astfel viața capătă 
rost și aripi. A iubi, a respecta, a crede în tinerețe este un 
lucru atât de firesc, încât nici nu trebuie justificat, fiindcă 
„Nu există în viață decât o singură fericire: să iubești 
și să fii iubit.”

Mihai Eminescu este unul dintre puținii poeți-filosofi 
care au sesizat profunzimea acestei lumi și care ne demon-
strează măreția acestui sentiment prin operele lor. Sensibi-
litatea și adâncul gândirii eminesciene s-a materializat în 
fiecare operă dedicată dragostei. Cum sunt Adio; Ce e amo-
rul?; De câte ori, iubito; De ce nu-mi vii?; Departe sunt 
de tine; Despărțire; Din valurile vremii; Dorința; Înger de 
pază; Lacul; S-a dus amorul; Sara pe deal și multe altele, 
care evocă o vibrație emoțională fără margini despre iubire.

Dragostea este o muzică, a cărei frumusețe nu se pierde. 
Este durerea plină de dulceață. Este un sentiment ce nicicând 
nu poate fi uitat. Dragostea este arta de a iubi, e unul dintre 

domeniile ancestrale de creație sufletească a omului pe pă-
mânt. Ea este un dar ceresc, transmis de zei numai oamenilor 
cu inimă curată și sensibilă, fiindcă doar acolo unde dăinuie 
iubirea, chiar și imposibilul poate fi atins. Nu este deloc ușor 
a înțelege Iubirea, căci acest natural și sublim adevăr nu poa-

te fi descris în cuvinte. Este un sentiment sau 
o emoție pură și delicată, ce poate fi experi-
mentat doar de cel ce iubește. Este dincolo 
de capacitatea limbajului ori a  peniţei de 

a o descrie într-un grai omenesc. Este imposibil a-i reduce 
măreția și căldura la dimensiuni temporare. Nu este posibil 
a descrie pe măsură, în oricare dintre cuvintele cunoscute de 
om, grandoarea și sublimul caracter al Dragostei.

Totuși cred că iubirea este blestemul celor fericiți și 
binecuvântarea celor blestemați.  Fie că naște zâmbetul de 
pe buze sau lacrima de pe obraz, dragostea rămâne gingașă 
și dulce aidoma unei duminici.

Daniela   CERNATÎNSCHI, 
studentă în anul I,  

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

ENIGMA VIEŢII
CARE NE BATE LA UŞA SUFLETULUI

Nu există cuvânt folosit mai mult în lume decât Dragostea. Despre 
Măria Sa se cântă, se scrie, se pictează. Oare există  pe pământ măcar 

un om care nu a simțit acest sentiment sfânt? Enigma vieții bate la ușa sufle-
tului nostru și de noi depinde s-o deschidem sau nu!

Orice om, ca să înțeleagă ce este Amorul, trebuie să se întoarcă la izvo-
rul  care l-a născut. Creând lumea, Dumnezeu a înzestrat cu dragoste tot ce 
este viu. El ne-a arătat un model de dragoste supremă și ne-a poruncit s-o 

urmărim. Din păcate, mulți consideră că cea mai puternică forță  a omenirii sunt banii și  
bogăţiile fără număr. Doar Dragostea trece pe lângă dânşii, iar inima le rămâne împietrită 
şi închisă în găoacea ei.

Iubirea este sentimentul care poate crea  cele mai preţioase valori morale şi spirituale. 
Omul care știe a iubi are un suflet blând, mărinimos, poate ierta și crede în fericirea uma-
nă. 

Dragostea dă viață oricărui început, fie că acesta e o relație între doi oameni îndrăgostiți, 
fie că e pasiunea față de un lucru preferat. Dragostea poate crea orice.

„Dacă dragoste nu e, nimic nu e” – ne luminează Marin Preda. Trebuie să memorizăm 
cuvintele acestea, fiindcă dragostea este mai mult decât un sentiment, ea este sursa cea 
adevărată, cea reală şi inepuizabilă, ce ne permite să  respirăm, să auzim,  să vedem și să 
simțim farmecul şi armoniile acestei lumi.

Anastasia IONOVA, 
studentă în anul I,

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

NEOCOLITĂ, SĂGEATĂ  LUI CUPIDON

Ziua îndrăgostiţilor! O sărbătoare minunată! Ea ne dăruieşte 
aerul proaspăt, plin numai de fericire şi clipe romantice. Ini-

mile oamenilor în această zi sunt gata să se smulgă din piept, iar pri-
virile îndrăgostiţilor emană lumină fascinată.

În această zi  inimile noastre sunt pline de sentimente deosebite. Unii 
deja şi-au pregătit cadourile tainice pentru iubiţii lor, alţii, dacă nu au ju-
mătatea cealaltă (deocamdată!), totuşi au o speranţă în adâncul sufletului 
că în curând în viaţa lor va fi sărbătoare. Pe parcursul zilei, în aer e o at-
mosferă feerică. Ochii fiecărui îndrăgostit  sunt pătrunşi de arderea iubirii 

şi de anticiparea fericirii depline. 
Această sărbătoare este o bună şansă de a-ţi mărturisi sentimentele. Cel mai potrivit 

mod sunt scrisorile tainice. Într-adevăr, gestul acesta poate fi o neobişnuită începere a isto-
riei despre dragoste, chiar în aceste condiţii, ale unei modernizări nu rareori agresive… 

Dragostea nu ţine cont de vârstă, de cultură, de religie, de societate, ea doar apare 
fără să te întrebe. În momentul în care Săgeata lui Cupidon te-a prins în cătare, nu mai 
ţii cont de nimic: barierele dispar, problemele devin nesemnificative, doar inima rămâne 
„prizonieră”. Nu mai ai reguli, nopţile devin zile, iar gândul zboară întotdeauna spre 
Iubire - cea mai înaltă culme la care poate ajunge omul. 

Iubirea a fost, este şi va fi mereu aşteptată şi de neocolit, precum de neocolit este 
Săgeată  lui Cupidon.

Marianna UZUN,
absolventă  a Facultăţii  de Limbi şi Literaturi Străine.

Promoţia 2015 

LUNA ÎNDRĂGOSTIŢILOR :
„VALENTIN ŞI VALENTINA ” - Ziua de 14 a lui FAUR

„DRAGOBETELE” – Ziua de 24  a lui FAUR

Lumina acestei lumi

CA O DUMINICĂ, DRAGOSTEA

Responsabilă de pagină dna Eugenia DODON,  doctor, conferențiar universitar 
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Lumina din Lumină

Aud uneori că vremurile pe care le traversăm nu sunt 
propice pentru credinţă. Sunt mulţi cei care spun că 

pe fondul atâtor frustrări, atâtor lipsuri „cum să-ţi mai ardă de 
credinţă”? E adevărat, astăzi se supravieţuieşte greu! E greu 
să întreţii o familie, este greu să faci câţi copii îţi dă Dumne-
zeu! Majoritatea bărbaţilor au o viaţă foarte frustrantă, mai 
ales când au de muncit pentru ca să-şi întreţină familia şi să 
se ocupe şi de carieră în acelaşi timp. Mă refer bineînţeles 
la cei care muncesc cinstit şi au idealuri decente. De femei 
nu mai vorbesc, deja s-a împământenit vorba „numai femeie 
să nu fii…”, aceasta spunând totul despre greaua cruce ce 
o poartă. Teoretic, „Statul ocroteşte familia”, însă, practic, 
nu se face mare lucru pentru păstrarea statutului ei social şi 
moral unic. E greu să iei o casă, să o mobilezi, slujbele sunt 
nesigure, salariile sunt mici şi nu acoperă mulţimea cheltu-
ielilor necesare. De aceea a devenit modă „cuplul liber”, de 
aceea se nasc copii în afara Tainei Cununiei, din relaţii de 
concubinaj.

„Nu suntem îndreptăţiţi să-i cerem statului să ne dea 
raiul pe pământ, dar suntem în drept să-i pretindem a 
nu realiza iadul pe pământ”, spunea N. Steinhardt într-un 
interviu.

Până una alta trebuie să le luăm ca pe un dat – acestea 
sunt vremurile şi, oricum ar fi ele, sunt vremurile în care noi 
trebuie să ne câştigăm mântuirea printr-o relaţie vie cu Hris-

tos prin Biserică. La Liturghie suntem co-liturghisitori cu pă-
rinţii slujitori în Sfântul Altar, suntem contemporani cu Hris-
tos. Suntem cu El la Nazaret, la Iordan, pe Golgota. În plus, 
El ni Se dăruieşte de fiecare dată când primim Sfânta Împăr-

tăşanie. Când Îl trăieşti pe Hristos, vremurile de acum, 
oricum ar fi ele, sunt vremurile pe care Hristos le-a sfinţit 
prin Întruparea Sa. Dacă arzi de iubire pentru Dumne-
zeu, lumea întreagă (cu vremurile ei) devine Biserică!

Pe de altă parte, se poate spune, pe bună dreptate, că omul 
contemporan are nevoie de modele, el trebuie să se convingă 
oarecum că Patericul sau Vieţile Sfinţilor nu sunt relatări SF. 

Degeaba citeşte despre culmile sfinţeniei dacă sesizează că 
nu mai există astfel de oameni şi astfel de trăiri… Eu perso-
nal am întâlnit oameni cu viaţă sfântă…

Da, consider că este greu a fi azi creştin! Sunt multe griji 
şi lipsuri, frustrări, e multă nedreptate, multa destrăbălare, 
multe ispite. Dar nu cred că vreodată a fost uşor. Mântuitorul 
atenţionează, dar şi îmbărbătează pe Apostoli (prin ei – şi pe 
noi cei de azi) spunându-le: În lume necazuri veţi avea; dar 
îndrăzniţi. Eu am biruit lumea (Ioan 16, 33). Credeţi că în 
perioada persecuţiilor era uşor să fii creştin?

 Creştin înseamnă a-ţi duce crucea şi suntem încredin-
ţaţi că aceasta nu e niciodată mai grea decât putem duce! 
Lot s-a salvat, deşi trăia în Sodoma, iar Iuda s-a pierdut, deşi 
era cu Domnul. Aşa că e bine să nu mai învinuim timpurile, 
pentru că Hristos vrea acum şi aici să ne trăim viaţa după 
voia Sa. Veşnicia se câştigă în istorie, iar mântuirea oricum 
vine de la Bunul Dumnezeu, nu de la vremuri, nu de la so-
cietate. Să căutăm a fi buni creştini cât trăim, căci în iad şi 
Evanghelia este veste proastă. Cineva spunea metaforic că pe 
porţile iadului stă scris: Prea târziu!

Vremurile, oricum ar fi ele, sunt vremurile mântuirii 
noastre!

Extras din Hristos şi tinerii, Laurenţiu Dumitru,  
Editura Egumeniţa, 2003

15 FEBRUARIE – HRAMUL USM ȘI ZIUA TINERETULUI ORTODOX
E o frumoasă tradiţie ca de Praznicul „Întâmpinarea Domnului” – Hramul Universi-

tăţii de Stat din Moldova – să se adune mulţime de tineri și profesori.
Edificiul, care datează cu anul 1880, a fost zidit pentru tinerii învăţăcei. Astfel, Şcoa-

la Duhovnicească pentru 
băieţi, apoi Seminarul Te-
ologic (până nu demult, 
Academia Teologică) au 
fost instituţiile ce au activat 
în preajma acestei biserici. 
Capela universităţii este un 
adevărat „Laborator Du-
hovnicesc” în formarea nu-
meroaselor personalităţi ale 
Bisericii drept - măritoare.

Slujba praznicală a fost 
oficiată de un sobor de pre-
oţi, în frunte cu Părintele 
Octavian Moşin, parohul bi-
sericii. În predica sa, părin-
tele a explicat semnificația 
acestui praznic împărătesc: 
„Evenimentul Întâmpină-
rii Domnului este un în-
demn de a-L primi și a-L 
recunoaște pe Iisus Hristos ca Dumnezeu, așa cum L-au recunoscut bătrânul Simeon 
și prorocița Ana. Să-L primim în ființa noastră și în interiorul nostru, prin Sfânta 
Împărtășanie; să-L primim pe Hristos în sufletele noastre, să conducă El viețile noas-
tre, iar noi să trăim o viaţă cu şi întru Hristos.

Totodată, la 15 februarie, Biserica celebrează Ziua Tineretului Ortodox, prilej de 
reflecție asupra comportamentului şi scopurilor tânărului contemporan. Astăzi avem 
tot mai mulţi tineri care merg prin viaţă cu Hristos. Vedem că credința semănată în 

aceste tinere vlăstare încolțește, 
că viața este frumoasă, că lumea 
e bună, e plină de dragoste… de-
pinde cum o privim şi ce dorim 
de la ea.”

La finele slujbei a avut loc 
sfinţirea lumânărilor conform unei 
rânduieli aparte, iar credincioşii au 
fost binecuvântați cu agheasmă.

Tot în această zi un grup de 
profesori ai Universităţii de Stat 
din Moldova au fost menţionaţi 
cu diplome de recunoştinţă pentru 
implicare activă în programele de 
master cu caracter creştin din ca-
drul universităţii.

La slujbă au fost prezenți și 
masteranzii anului II de la Pro-
gramul „Studii filologice și spiri-
tualitate creștină”, care au adus 
mulțumire lui Dumnezeu pentru 

orele de curs realizate, urmând să elaboreze tezele de masterat.
La eveniment au participat și câțiva slujitori moldoveni care își duc ascultarea în nordul 

Italiei, precum și 30 de familii social-vulnerabile, care au fost mângâiate cu o masă caldă și 
cu daruri de sărbătoare.

SMERENIA SE POATE ASEMĂNA CU OMENIA
„Definiția Smereniei este aceeași și pentru un tânăr, și 

pentru ceilalți creștini. Din tot ceea ce am spus până acum 
se poate extrage definiția smereniei.

Un tânăr, ca să poată să se smerească, ar trebui să-și 
facă mai des examen de conștiință, cum făceau creștinii 
din trecut. În fiecare seară creștinul se gândea, începând 
de dimineață și până atunci, ce-a făcut bine și ce-a făcut 
rău și constata că a făcut mai mult rău decât bine. Azi așa, 
mâine așa, și atunci începea să se cunoască pe sine, să 
cunoască că în el domină mai mult păcatul și răul decât 
binele și virtutea. Și atunci, dacă-i om serios acest tânăr, 
se angajează pe o cale sinceră a binelui.

Pentru că binele, dragii mei, binele este necesar și în 
viața aceasta și e de folos societății, dar și în viața de 
dincolo. Sfântul Pavel spune că în Împărăția lui Dum-
nezeu nu intră nimic necurat. Trebuie să ne purificăm, 
să aruncăm tot noroiul de pe noi, tot balastul acesta al pă-
catelor, să ne curățim zi de zi ca să ajungem niște oameni, 
în primul rând. Scris cu O mare: Oameni. Asta vrea să ne 

facă Scriptura, Dumnezeu: să fim oameni cu adevărat, 
să avem în noi omenia.

Smerenia se poate asemăna cu omenia. Din pă-
cate, în lumea de astăzi este foarte puțină omenie. 
Fiecare e hrăpăreț, trage la sine să fie plin de cât 
mai multe milioane, iar altul nu are nici de pâine. 
Așa încât acest tânăr să se gândească și la toate lu-
crurile pe care le-am spus. A trăi viața zadarnic, a o 
trăi în patimi, în desfrâuri, în beții, în petreceri fără 
rost este o pierdere de timp și pierderea veșniciei, 
veșnicia fericirii pentru care suntem creați. Domnul 
nu ne-a făcut pentru iad, ne-a făcut pentru Rai, 
dar pentru Raiul unde nimic necurat nu intră. 
Urmează ca în această viață să trăim în așa fel încât 
să ne pregătim zi de zi pentru zorii vieții veșnice, 
care e plină de lumină, de bucurie, de sfințenie și de 
pacea lui Dumnezeu.”

Extras din Arhimandrit Sofian Boghiu, Smerenia 
și dragostea Însuşirile trăirii ortodoxe, Editura 

Tradiția Românească, București, 2002

MAI POŢI FI BUN CREŞTIN ÎN VREMURILE NOASTRE?
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Geneza filozofiei sportului. 
Filozofia este o activitate de reflecţie sau meditaţie şi nu are 

un subiect propriu bine stabilit, dar are metode de tip mental 
prin care poate aborda orice fel de probleme.

În domeniul filozofiei contemporane este recunoscută şi pre-
zentă filozofia sportului.

Pentru o corectă imagine a ceea ce este as-
tăzi filozofia sportului, denumită şi filozofia acti-
vităţilor corporale (complex de activităţi ludice, 
gimnice, agonistice, recreative şi compensato-
rii), cu specific propriu, bine definit şi deosebit 
de alte activităţi ale omului, facem precizarea că 
în multe monografii sau eseuri despre filozofia 
sportului, autorii vorbesc despre sport şi atunci 
când se referă la antichitate, evul mediu sau re-
naştere, ca şi atunci când se referă la tradiţiile 
Orientului.

Pentru claritate, Homer (poet epic grec, apr. sec.10 şi 8 
î.e.n.) nu cunoştea şi nu a folosit cuvântul (termenul) de sport, 
deşi este considerat primul reporter al unor concursuri epopeice 
(eroice, glorioase). Nici urmaşii lui n-au scris altfel, ci numai 
despre gimnastică, lupte, pancraţiu (îmbinare a luptelor cu bo-
xul), curse de atelaje (animale care trag un vehicul), întreceri, 
organizate toate pentru cinstirea zeilor (în antichitate la DEL-
PHI era onorat zeul APOLLO, în CORINT şi NEMEEA zeul 
POSEIDON) şi despre jocuri, gimnastică, scrimă şi altele (în 
secolele următoare), după cum mărturisea Fr.Rabelais la 1534, 
în lucrarea sa Gargantua şi Pantagruel.

Un şir de autori (Hardman şi Jones, 2010; Moreau şi Taran-
to, 2008) menţionează că izvoarele filozofiei sportului se află în 
scrierile lui Platon (filozof grec, 427-347 î.e.n.) şi Aristotel. 
Autorii acestor afirmaţii sunt de acord că una dintre problemele 
importante ale filozofiei sportului ţine de analiza naturii spor-
tului. Cu toate acestea, termenul sport este originar din Anglia 
anilor 1850 (Universitatea Oxford) şi, ca atare, referirea la 
sport nu este potrivită pentru activităţile corporale care se prac-
ticau înainte de mijlocul sec. XIX.

Platon a practicat luptele la Jocurile Istmice şi este conside-
rat ca fiind primul filozof-atlet! 

Şi Aristotel a făcut lupte. Vechii greci la Jocurile (Olimpice 

din Olympia, Nemeice din Nemeea, Istmice din Corint, Pytice 
din Delphi) cu caracter de agon, acceptau să participe numai 
cetăţenii liberi, sclavii fiind excluşi. 

Grecia Antică este locul unde s-a născut filozofia şi tot-
odată Olimpismul. Interzicând, în anul 393 e.n., orice mani-
festare a păgânismului, împăratul roman Teodosiu I a desfiinţat 
Jocurile Olimpice. Jocurile moderne s-au născut pe alte baze 
ideologice.

La întrebarea dacă scrierile lui Platon sau Aristotel des-
pre mişcare, activitate, exerciţii fizice sau gimnastică sunt 
filozofie, răspunsul este clar - DA, în măsura în care se includ 

aceste activităţi în habitusurile omului, în natura şi destinul 
său pe pământ, pentru a ajunge la eudaimonie (fericire). Cei 
doi mari gânditori, iar apoi şi alţii, au deschis orizonturi pen-
tru meditaţii, raţionamente şi interpretări asupra existenţei 
universului şi omului în lume, punând astfel bazele filozofiei 
moderne.

Cercetătorii A.Hordman şi C.Jones (2010) susţin 
faptul că în operele filozofilor Platon şi Aristotel se văd 
indicii că sportul, ca fenomen social, ridică importan-
te probleme despre natura filosofică a acestuia. Autorii 
confirmă faptul că de la primele începuturi ale ei filozofia 
sportului s-a preocupat mai mult de stabilirea domeniului 

şi mai puţin de temele fundamentale ale unei 
teorii generalizate despre homo se movens, din 
punct de vedere metafizic sau epistemologic. 
Forţaţi de acest fenomen social care, în anu-
mite direcţii, au luat-o pe o cale greşită (vic-
torie cu orice preţ, omul marfă şi instrument, 
inegalitatea şanselor competitorilor, dopingul 
etc.), foarte mulţi savanţi au recurs la studiul 
problemelor etice.

Cei doi autori consideră că filozofia spor-
tului a devenit disciplină academică de apro-
ximativ 60 de ani. Totuşi gândirea filozofică 

despre sport este tot aşa de veche ca însuşi sportul. Au-
torii îşi sprijină afirmaţia făcând referire la vechii greci 
care, urmărind performanţele de vârf, erau preocupaţi 
de modul cum o astfel de activitate poate fi plăcută zei-
lor. 

 (Va urma) 
    Boris BOGUŞ,
  şef, Catedra Cultură Fizică şi Sport 

„V.Plîngău”,  
profesor universitar, 

Antrenor Emerit al Republicii Moldova

Cu ocazia aniversării a 80 - a de la 
nașterea compozitorului Eugen 

DOGA, anul 2017 a fost declarat în Repu-
blica Moldova „Anul Eugen DOGA”. 

Cu acest prilej, Biblioteca Centrală USM 
a organizat o Expoziţie tematică dedicată 
remarcabilei personalităţi a culturii naţio-
nale – compozitorului, dirijorului, pianistu-
lui şi academicianului Eugen DOGA, unul 
dintre cei mai talentaţi şi valoroşi muzicieni 
de la sfârşitul secolului al XX-lea şi începu-
tul secolului al XXI-lea. 

Celebrul nostru 
compozitor s-a năs-
cut la 1 martie 1937, 
în satul Mocra, raio-
nul Râbniţa, într-o fa-
milie de ţărani. Este 
autorul numeroaselor 
lucrări de rezistenţă, 
scrise în diverse genuri 
muzicale: muzică voca-
lă şi pentru copii, pentru 
filme şi spectacole, sim-
fonii, romanțe, piese in-
strumentale, cântece de 
estradă. Este renumit în 
toată lumea pentru val-
sul „Gingașa și tandra 
mea fiară”, considerat 
de UNESCO una dintre 
cele patru capodopere muzicale ale seco-
lului XX. 

 Printre lucrările expuse este şi mono-
grafia  Eugen DOGA. Compozitor, acade-
mician, elaborată sub auspiciile Academiei 
de Științe a Moldovei (Colecția Academica, 
Editura Ştiinţa), apărută în anul 2007 (coau-
tor și coordonator, academicianul Gheorghe 
Duca). Această lucrare amplă cuprinde re-
ferinţe și amintiri despre Eugen Doga, scri-
se de cunoscute personalităţi din Chişinău, 

Iaşi, Cernăuţi, Bucureşti, Moscova, Sankt 
Petersburg. Cartea e însoțită de fotografii 
care l-au înveşnicit pe compozitor din pri-
mele zile ale vieţii sale şi până în prezent, 
precum și de un CD cu cele mai preţioase 
capodopere muzicale. 

Abundentă este prezenţa lui Eugen 
Doga şi în lucrările de sinteză (dicţionare, 
enciclopedii, lexicoane, istorii ale muzicii). 
Expoziţia Jubiliară găzduieşte documente 
ce reflectă complexitatea creaţiei distinsei 

personalităţi, dar şi in-
formaţii despre viaţa 
şi activitatea, titlurile 
şi meritele compozitoru-
lui, precum şi materiale 
care prezintă momente 
şi detalii din activitatea 
cotidiană şi artistică a 
sărbătoritului nostru.

 Vom preciza că 
expoziţia cu genericul 
„2017 – Anul Eugen 
DOGA” este deschisă 
publicului de la 15 fe-
bruarie până la sfârşi-
tul lunii martie (Sala 
de Lectură Nr.1, Blocul 
Central, et. II) şi reu-
neşte o amplă colecţie 
de cărţi, reviste, muzică 

tipărită, CD-uri, punând în evidenţă valoa-
rea şi rolul incontestabil al compozitorului 
Eugen Doga în dezvoltarea artei muzicale 
autohtone şi universale. 

Cu alte cuvinte, ne-am propus, realizând 
această expoziţie, să-i călăuzim pe admira-
torii muzicii în Universul unic, individual şi 
irepetabil al Maestrului octogenar. 

Nata GRIGORIŢĂ,
şef Serviciu Comunicarea Colecţiilor,

Biblioteca Centrală, USM

Primii oameni au 
pășit pe Lună la 

21 iulie 1969 (Neil Arm-
strong și Buzz Aldrin, mi-
siunea Apollo 11). Luna, 
unicul satelit natural al 
Pământului, după cum era 

de așteptat, s-a dovedit a fi un corp ceresc de-
loc prielnic pentru viață: nici atmosferă, nici 
apă, nici temperaturi moderate. Oamenii de 
știință s-au văzut nevoiți să se angajeze în că-
utarea de sateliți cu condiții mai puțin ostile 
pentru existența vieții. 

Astfel, în vizorul Agenției Spațiale NASA 
(SUA) a ajuns cel de-al șaselea Satelit (din 
63), Europa, al Planetei gigante Jupiter, care 
face parte din grupul de 
sateliți galileeni (Io, Euro-
pa, Ganimede și Callisto), 
descoperiți în 1610 de că-
tre Galileo Galilei.

Anul trecut, NASA a 
solicitat unui grup de oa-
meni de știință să concep-
tualizeze o Sondă spațială, 
având ca destinație Euro-
pa, și să determine dacă o 
astfel de misiune ar fi feza-
bilă și ce rezultate științifice ar putea fi atinse. 
Potrivit raportului prezentat în luna februarie 
a.c., oamenii de știință au motive să creadă că 
Europa ar putea avea un ocean global de apă 
sărată sub suprafața sa de gheață și că par-
tea de jos a oceanului este formată din rocă 
și silicați care ar putea conține ingredientele 
necesare pentru a susține viața.

În consecință, NASA planifică Misiunea 
Europa, programată pentru lansare la înce-
putul anilor 2020, în cadrul căreia o navă 
spațială alimentată cu energie solară va fi 
plasată pe orbită în jurul Planetei Jupiter pen-
tru a efectua survoluri repetate ale satelitului 
Europa.

Această navă spațială va ajunge la Jupi-
ter după o călătorie de mai mulți ani, după 
care va orbita gigantul de gaz la fiecare două 
săptămâni și va efectua o serie de 45 de sur-
voluri ale Satelitului Europa, la altitudini cu-
prinse între 2700 km până la 25 km deasu-
pra suprafeței. Misiunea Europa va investiga 
dacă acest satelit de gheață, pentru care avem 
dovezi solide că are un ocean de apă lichi-
dă sub crusta sa de gheață, ar putea găzdui 
condiții favorabile pentru viață.

Telescopul spațial Hubble al NASA a ob-
servat, în 2012, vapori de apă deasupra regi-
unii polare de sud a Europei, dar și potențiale 
jeturi de apă. Dacă existența jeturilor se con-
firmă și acestea sunt legate de un ocean de 

sub stratul de suprafață 
al satelitului, studie-
rea compoziției lor ar 
putea ajuta oamenii de 
știință să investigheze 
compoziția chimică a 
mediului potențial lo-
cuibil de pe Europa.

Pentru o viitoare mi-
siune la Europa, NASA 
a selectat mai multe 
instrumente științifice, 

printre care camere video și spectrometre, un 
magnetometru, un radar penetrant în gheață 
pentru a determina grosimea învelișului de 
gheață al satelitului și a căuta lacuri subtera-
ne similare cu cele de sub învelișul de gheață 
din Antarctica ș.a. 

Europa are diametrul de 3122 km (Luna = 
3474 km) și este cel mai mic dintre cei patru  
sateliți galileeni. Perioada orbitală a satelitu-
lui Europa (anul „european”) este de numai 
3,55 zile. În mitologia greacă, Europa a fost 
mama legendara a regelui Minos din Creta și 
iubita lui Zeus. 

Ştefan D.TIRON,
fizician, cercetător ştiinţific, ASM

Universul aproape

Universul cunoașterii

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS 

Motto: Focul arde la noi tot aşa de bine 
 ca şi la Perşi – pe când vedem că 

dreptul este supus mişcării şi 
 schimbării. 

 (Aristotel, filozof grec, 427-347 î.e.n.)
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CIVILIZAȚIA UMANĂ?
Spunea cineva atât de exact că-n limba sa maternă este omul acasă.

 Acasă ne simţim şi în cântecul lui Doga, în acel izvorât
 din cele mai adânci straturi ale melosului nostru popular.

Gr. VIERU


