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Rezumat. Este prezentată viața și activitatea fizicienilor frați gemeni Vsevolod (1928-2018) și 

Sveatoslav (1928) Moscalenco, academicieni ai Academiei de Științe din R. Moldova. Fondatori a 

două școli științifice: în domeniul supraconductoarelor cu mai multe benzi de energie şi al sistemelor 

electronice puternic corelate (Vsevolod Moscalenco) și în domeniul opticii coerente neliniare și fizicii 

proceselor excitonice, biexcitonice si fotonice-laser în semiconductoare (Sveatoslav Moscalenco). 

Cuvinte cheie: supraconductaore cu multe benzi de energie, sisteme electronice puternic corelate, 

optica coerentă neliniară, fizica proceselor excitonice, biexcitonice si fotonice-laser, suprafluiditate, 

supraconductibilitate. 

 

Abstract. The life and activity of the twin brothers-physicists Vsevolod (1928-2018) and 

Sveatoslav (1928) Moscalenco, academics of the Academy of Sciences of Moldova, are presented.  

Founder of two scientific schools: in the field of superconductors with multiple energy bands and 

strongly correlated electronic systems (Vsevolod Moscalenco) and in the field of nonlinear coherent 

optics, the physics of excitonic, biexcitonic and laser-assisted photonic processes in semiconductors 

(Sveatoslav Moscalenco). 

Key words: superconductors with multiple energy bands, strongly correlated electronic systems, 

nonlinear coherent optics, physics of excitonic, biexcitonic and laser-assisted photonic processes, 
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1. Baștina savanților 

Viitorii oameni de știință, Sveatoslav și Vsevolod Moscalenco, 

s-au născut la 26 septembrie 1928, în comuna Bravicea, judeţul 

Orhei, România. Un sat vechi de răzeși situat între râulețele Cula și 

Ichel, la circa 70 km depărtare de Chișinău. Conform datelor anului 

1932, Bravicea avea 5412 locuitori (avusese și peste 7 000 de 

locuitori) [1], se număra atunci printre comunele cu mari 

perspective. După cum îmi povestea mama savanţilor, Natalia, anul 

acela (1928) s-a caracterizat printr-o iarnă cu foarte multă zăpadă – 

„troienele de omăt erau mai mari decât omul”. Părinții viitorilor 

savanți, oameni cu carte, posedau o bucățică de pământ, aveau și o 

vacă. Casă proprie n-au avut, în schimb aveau o bibliotecă bogată, 

impunătoare pe atunci. Mama băieților, Natalia, a lucrat la 

Bravicea în calitate de învățătoare și contabilă, tata, Anatolie, în calitate de învățător, casier și 

funcționar la primărie. Dat fiind că localitatea era înconjurată de păduri, părintele Anatolie 

deținea o armă de vânătoare și practica vânatul, se mai ocupa și cu apicultura.  
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2. Lumea fizicii la 1928 

În anul naşterii fraților Moscalenco, 1928, era în curs de formare o nouă paradigmă a fizicii 

moderne - mecanica cuantică. Descoperirile în acest domeniu, semnate de Erwin Schrödinger 

(1887-1961), Max Born (1882–1970), Werner Heisenberg (1901–1976), Enrico Fermi (1901–

1954), Oskar Klein (1894–1977), V.A. Fok (1898–1952), Y.I. Frenkel (1894-1952), Hans 

Kramers (1894–1952), Ernst Jordan (1902–1980), John van Vlek (1899–1980), Peter Debye 

(1884–1966), Ralph Kronig (1904–1995) ș.a., se ţineau lanţ. În același an 1928, Louis de 

Broglie (1892–1987), după ce în 1927 fusese confirmată experimental năstruşnica lui idee 

privind dualismul undă-corpuscul, începe să ţină cursuri serioase de mecanică cuantică la 

Universitatea din Paris. Peste ani mecanica cuantică va deveni instrumentul principal de lucru 

al noilor născuţi de la Bravicea, care vor duce mai târziu în lume faima Republicii Moldova. 

 

3. Itinerarul școlar al fraților Moscalenco 

În perioada 1935–1939 viitorii savanți învață la școala primară mixtă nr. 2 din satul natal. 

După absolvirea acesteia, în 1939, părinții vând vaca și înscriu copiii la Liceul „B.P. Hasdeu” 

din Chișinău (1939–1940), unde ei sunt cazați și primesc bursă de la statul român. În 1940, în 

urma Pactului Ribbentrop – Molotov, Basarabia este ocupată de URSS, copiii se văd nevoiți 

să urmeze clasa a 5-a la Bravicea (1940-1941). După revenirea administrației românești, în 

anii 1941–1944 își continuă studiile la Liceul „Alecu Russo” din Chișinău (cu sediul în 

actualul corp nr.1 al Universității de Stat din Moldova din strada M. Kogălniceanu colț cu 

strada A. Pușkin). În 1944, când tăvălugul războiului se rostogolea de la apus spre Chișinău, 

conducerea țării, având grijă de viitorul ei, evacuează liceul departe de linia frontului, la 

Craiova, unde frații Moscalenco învață un an școlar, 1944-1945, la Colegiul Național „Carol 

I”. În septembrie 1945, împreună cu alți basarabeni, sunt vânați și trimiși în URSS. După 

trecerea prin punctul de triere, li se permite să se stabilească la Orhei, la sora tatălui lor, Elena. 

Dat fiind faptul că în Colegiul Național „Carol I” ei au fost primii la învățătură, au fost 

înscriși direct în clasa a 10-a, în Școala medie moldovenească nr. 2 din Orhei, cu condiția ca 

în paralel să susțină examenele pentru clasa a 9-a, promovând astfel în 1945–1946 două clase 

într-un singur an, fapt ce le-a permis ca în vara-toamna anului 1946 să susțină examenele de 

admitere și să fie înmatriculați la Facultatea de fizică și matematică a Universității de Stat din 

Chișinău recent deschisă. Universitatea având și o catedră militară, tinerii Moscalenco au fost 

scutiți de serviciul militar, care pe atunci dura 3-5 ani. În felul acesta frații absolvă 

Universitatea în1951, după care se consacră științei.  

  

4. Profilurile psihologice ale fraților Moscalenco la absolvirea școlii 

primare 

În arhiva de familie a fraților Moscalenco s-a păstrat o „Foaie calificativă” a unuia dintre 

fraţi, din anul 1939, când ei au absolvit 4 clase [2]. Nu nominalizăm a cui este, fiindcă fraţii 

Moscalenco aproape că nu s-au deosebit prin calitățile lor fizice și intelectuale, cu atât mai 

mult atunci când erau mici. În această foaie am descoperit o mulţime de lucruri interesante. În 

primul rând, profilul psihologic al fraţilor Moscalenco la vârsta de 11 ani. Conform acestui 

document istoric, atenţia, memoria, capacitatea de muncă, ambiţia de a studia erau la 

absolvenții clasei a 4-a Moscalenco foarte bune, imaginaţia, impresionabilitatea (semne 

distinctive ale unei inteligențe înalte), sârguinţa, perseverenţa, rezistenţa la oboseală psihică şi 

încăpăţânarea (da, încăpățânarea, de care am știre din numeroasele ciocniri cu domniile lor) - 

sunt bune (mari) ş.a.  
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Doar capacitatea de muncă fizică, rezistenţa la oboseală fizică şi capacitatea de a se recreea 

sunt slabe. În această foaie calificativă este menționată și starea detaliată a sănătății copiilor. 

Concluzia finală pe care o formulează profesorul este că elevii Moscalenco înclină spre o 

profesie intelectuală (deşi părinţii doresc ca copiii lor să capete o profesie tehnică, la modă pe 

atunci), pe care o recomandă. Uimitor lucru, un profesor de clasele primare de pe atunci a 

întrezărit în cei doi copii ştrengari și încăpăținați, cărora „nu le plăcea caligrafia”, doi viitori 

valoroși oameni de ştiinţă.  

Pe lângă caracterizarea elevului, în această foaie calificativă este dată şi cea a părinţilor. La 

rubrica „starea socială a părinţilor” stă scris: mulţumitoare; la „starea materială” – slabă, iar la 

rubrica „tratamentul în familie” se menţionează: „tata - aspru, mama – blajină. Iubit de toţi 

membrii familiei”. După cum au mărturisit mai târziu savanții, în copilărie ei doreau mult să-i 

semene tatălui, mai ales în ceea ce privește pasiunea lui de vânător: îşi meştereau arcuri cu 

săgeţi şi se „duceau” şi ei la vânătoare, după casă. Ca să poată să-şi dea băieții la învățătură la 

liceu, „asprul tată” a vândut în 1939 vaca.  

 

5. Un zbor frânt 

E uşor să spui că fraţii Moscalenco au făcut o carieră ştiinţifică 

strălucită, fiecare în sfera preocupărilor ştiinţifice proprii. Dar 

această carieră n-a fost deloc netedă şi lină. Timpul copilăriei fără 

griji a gemenilor Moscalenco n-a durat mult. După instalarea 

regimului sovietic în Basarabia (la 28 iunie 1940), comuna 

Bravicea devine centru raional şi, dată fiind poziţia geografică 

strategică pe care o ocupa şi pădurile ce o înconjurau, localitatea 

era cu stricteţe controlată şi supravegheată de agenţii NKVD-ului, 

cu consecinţele corespunzătoare. Când aveau 12 ani, tatăl lor, 

Anatolie, împreună cu mulți intelectuali şi liber-cugetători basarabeni, este arestat şi dat 

dispărut pentru totdeauna, astfel copii rămân orfani [3]. Se crede că el a fost printre acei 

deţinuţi care, în timpul retragerii trupelor sovietice din Basarabia în 1941, au fost împuşcaţi 

într-un beci al NKVD-ului din Orhei, apoi stropiţi cu benzină şi incineraţi. În rămăşiţele 

carbonizate ale fiinţelor umane găsite după eliberarea Orheiului, nu a putut fi identificată 

nicio persoană [2].  

Mama Natalia, de teamă şi ca să-şi protejeze copiii, a nimicit toate documentele şi 

obiectele ce ţineau de părintele lor. De la momentul arestării tatălui, copiii s-au schimbat 

brusc - s-au retras în sine, au încetat să-şi mai afişeze rubedeniile, viaţa particulară, opiniile, 

pasiunile, simpatiile [3]. Pe data de 6 iulie 2013, fiind în vizită la acad. Vsevolod Moscalenco 

[2], am luat vorba despre tragicele evenimente care au avut loc în Basarabia în acea zi în 

1949, când zeci de mii de oameni (printre care şi bunicii autorului după mamă şi tată) au fost 

încărcaţi în vagoane pentru vite şi duşi în Siberia. La un moment dat, domnia sa mi sa 

destăinuit: „Tu, Ioane, ai avut curajul să te lupţi cu dictatura, dar eu nu. De teamă, noi l-am 

înstrăinat pe tata”. Am simţit cum o lacrimă fierbinte de dor de tată a trecut prin sufletul 

copilului Vsevolod, dar părintele Anatolie nu mai avea cum să ştie despre aceasta. Îmi 

imaginam cum s-a întipărit în memoria copiilor Moscalenco noaptea de coșmar a arestării 

tatălui lor.  
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Dorul de părinte i-a copleşit pe fraţi o viață 

întreagă. Nu le-a rămas nicio fotografie a tatălui, 

mai târziu au găsit la o rudă o poză comună în care 

era și imaginea părintelui lor, un chip de rară 

inteligență. Istoricii au căutat prin arhive să vadă ce 

vină a avut Anatolie Moscalenco. Era născut la 17 

ianuarie 1901, avea absolvite 6 clase de liceu, a 

lucrat în calitate de profesor, casier, funcţionar la 

primărie, era apreciat bine: „conştiincios în 

serviciu”, „cu iniţiativă”, „lucrează cu pricepere”, 

„corect cu clienţii”, participa la acte de caritate, 

practica apicultura (avea 16 stupi de albine) – numai caracteristici de om ce sfințește locul 

prin muncă, nimic ce necinstește numele de om [1, p. 45, 56, 72]. 

În situaţia fraţilor Moscalenco erau zeci de mii de oameni. Prin asemenea acte criminale 

cetăţenilor Basarabiei li se punea căluşul fricii în gură pentru sute de ani înainte. Ținuţi într-o 

stare de frică soră cu moartea, somnul lor nu era somn, ci o stare continuă de veghe şi de coşmar. 

Prin asemenea trăiri trecea şi tânăra profesoară Natalia Moscalenco cu cei doi feciori ai ei. 

Fiecare noapte era pentru ea un coşmar pentru că în orice moment putea fi arestată 

împreună cu copiii şi deportată în Siberia. Decizia luată de ea a fost să fie mereu alături de 

copii, a fost împreună cu ei când îşi făceau studiile la Craiova, Orhei şi Chişinău. Viaţa ei a 

devenit viaţa copiilor ei, mai apoi a copiilor copiilor ei. Nopţi cu vise de coşmar, cu KGB-ul 

bătând la uşă, au avut probabil și fraţii Moscalenco în timpul studiilor la Universitate. Erau 

frecvente cazurile când unii dintre studenți erau arestați noaptea și duși în direcții necunoscute 

(de ex. Alexei Marinat [4]), pe motiv că erau feciori de „duşmani ai poporului” sau alte cauze 

inventate. Era o luptă necruţătoare cu disidenţa, pe care Imperiul Rus, care se lăţise peste noi, 

a practicat-o pe parcursul întregii sale istorii. Nu trebuie să uităm nici de victimele foametei 

organizate de regimul sovietic. La Bravicea, bunăoară, în 1946 au suferit de distrofie cca 2000 

de persoane [1, p.135]. Și frații Moscalenco au trecut prin calvarul distrofiei. La greu, un 

sprijin de nădejde mereu le era sora tatălui lor, Elena, o altă soră a tatălui și sora mamei [3].  

 

6. Despre ce s-a tăcut multă vreme 

Nu i-am auzit vorbind,pe fraţii Moscalenco despre studiile urmate la Craiova după 

evacuarea acolo a Liceului „Alecu Russo”  - au preferat să tacă. Frica pe care a băgat-o în 

oameni noua putere comunistă ce s-a lăţit peste Basarabia a făcut ca mult timp locuitorii 

acestei palme de pământ să se teamă unul de altul. În 

același timp, nu am auzit de la ei cuvinte de ocară în 

adresa administrației și şcolii româneşti, cum se 

obișnuia în perioada sovietică la tot pasul. Când valul 

războiului în 1944 revenea în Basarabia, statul român, 

având grijă de viitorul ţării, a evacuat mai multe licee 

din Basarabia în interiorul ţării, pentru ca elevii să-şi 

poată continua studiile nestingherit.  
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Astfel, frații Moscalenco, însoțiți de mama lor, au avut norocul să ajungă la Colegiu 

Naţional „Carol I” din Craiova, una dintre cele mai vechi şi mai prestigioase instituţii de 

învăţământ din România, fondată în 1826, care asigura învăţăceilor condiţii propice pentru 

studii, experimente şi dezvoltare personală. Colegiul dispunea de o bibliotecă proprie 

impunătoare (astăzi aceasta are un fond de carte cu peste 82000 de volume), elevii beneficiau 

de cazare şi masă, de divertisment şi formare cultural-artistică. În această instituţie.au studiat 

sute de mari personalități de rezonanță pe plan mondial, pasionate de ştiinţă, cultură, 

literatură, arte, muzică etc.  

Printre personalităţile de seamă ale ştiinţei şi culturii române care au urmat studiile la 

Colegiul din Craiova se numără: pictorii Theodor Aman (1831-1891), Corneliu Baba (1906-

1997) şi Ion Ţuculescu (1910-1962), criticul literar Titu Liviu Maiorescu (1840-1917), 

dramaturgul Eugen Ionescu (1909-1994), poeţii Alexandru Macedonski (1854-1920) şi 

Adrian Păunescu (1943-2010), prozatorul Gib Mihăescu (1894-1935), filozoful Constantin 

Rădulescu-Motru (1868-1957), fizicianul Gheorghe Ţiţeica (1873-1939), matematicienii 

Simion Stoilov (1873-1961) şi Nicolae Mateesco-Matte (1913-2016), astronomul Nicolae 

Coculescu (1866-1952), medicul şi antropologul Ştefan Milcu (1903-1997), diplomatul 

Nicolae Titulescu (1882-1941), omul de stat Ion Gheorghe Maurer (1902-2000), actorul 

Amza Pellea (1931-1983), rapsodul Tudor Gheorghe (1945), juristul George Fotino (1896-

1969) ș.a., - personalităţi cu caractere puternice, cu capacităţi intelectuale deosebite, 

ambiţioase, dornice de a se afirma în domeniile lor profesionale, pasionate de ştiinţă, cultură, 

literatură, arte, muzică, autori de cărţi, de tratate ştiinţifice de rezonanţă pe plan mondial. În 

această listă merită să fie incluse și numele fizicienilor academicieni Vsevolod şi Sveatoslav 

Moscalenco din Basarabia. 

În perioada 31 august – 2 septembrie 2018, în cadrul Colegiului 

Național „Carol I” a avut loc Colocviul Internațional de Fizică  

„Evrika! – Cygnus”. În ciuda problemelor de locomoție, am făcut 

tot posibilul ca să particip la această manifestare științifică și să 

prezint comunicarea „Frații Moscalenco, academicieni din 

Basarabia – discipoli ai Colegiului  Național „Carol I” din  

Craiova”[5]. Este de nedescris, cu câtă emoție întredeschideam 

ușile sălilor în care cândva a învățat floarea intelectuală a 

României, printre care și liceenii Vsevolod și Sveatoslav 

Moscalenco (mi se părea că-i văd șezând în bancă), parcă simțeam 

atmosfera cărturărească care domnea acolo și am început să înțeleg 

de unde se trage acel foc sacru care emană din lucrările înaintașilor noștri, ale fizicienilor 

Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco.  

 

7. Cunoaşterea legendelor fizicii basarabene 

Pe Sveatoslav Moscalenco l-am cunoscut în 1963, fiindu-i prezentat ca un student cu 

perspectivă şi un viitor doctorand de către dl Anatol Casian (n. 1935, în prezent profesor 

universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei). Sveatoslav lucra la Academia de Ştiinţe a 

RSS Moldovenești, apoi, după 1990, a Republicii Moldova (AŞM). Împrumutam de la 

dumnealui şi colaboratorii domniei sale cărţi de specialitate pentru a mă pregăti de examene. 

http://www.cnc.ro/istoric.php
http://www.cnc.ro/facilitati.php
http://www.cnc.ro/facilitati.php
http://www.cnc.ro/personalitati.php
http://ro.wikipedia.org/wiki/Theodor_Aman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Titu_Maiorescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ionescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Macedonski
http://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_P%C4%83unescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_R%C4%83dulescu-Motru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_R%C4%83dulescu-Motru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_%C8%9Ai%C8%9Beica
http://ro.wikipedia.org/wiki/Simion_Stoilov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Mateesco-Matte
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_Milcu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Titulescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Gheorghe_Maurer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Amza_Pellea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Gheorghe
http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Fotino
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Pe Vsevolod Moscalenco l-am cunoscut în 1965 la Moscova, când, fiind student în anul IV al 

Universităţii de Stat din Chişinău, la iniţiativa domniei sale, am fost îndemnat să plec să-mi 

continui studiile şi să mă specializez în domeniul fizicii nucleare la filiala din or. Dubna 

(Federaţia Rusă) a Universităţii de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”, care funcționa pe 

lângă Institutul Unificat de Cercetări Nucleare, condus de acad. N.N. Bogoliubov. Era o idee 

cu bătaie lungă a domniei sale de a pregăti cadre în domeniul fizicii moderne în centrele 

ştiinţifice de cercetare elitare, „acolo unde se fierb cunoştinţe noi la cele mai înalte 

temperaturi”. La Moscova, Vsevolod Moscalenco îmi recomanda să vizionez anumite 

spectacole sau concerte ori să vizitez galerii de artă, vroia să mă vadă cultivat. După 

absolvirea universităţii, mulţi ani la rând am lucrat în laboratorul condus de domnia sa din 

cadrul Institutului de Fizică Aplicată al AŞM. Cunoscându-i în lucru mai bine de 50 de ani, 

le-am purtat totdeauna fraților Moscalenco o stimă şi o dragoste deosebită, necondiţionată [6].  

 

8. Drumul lung spre ştiinţă 

Drumul în ştiinţă nu este unul uşor, precum scrie și în Biblie: „mulţi chemaţi şi puţini 

aleşi”. Tradiţii ştiinţifice în familie fraţii Moscalenco nu au avut, în schimb au moştenit de la 

bunici o mare bibliotecă cu cele mai valoroase opere ale literaturii ruse și universale, inclusiv 

românești, scrieri de pline de înţelepciune pe care ei le-au asimilat de mici. Prezența în casă a 

unei biblioteci deja este un îndemn de a apela la carte pentru soluţionarea multor probleme din 

viață. Din păcate, în peregrinărie, la care au fost sortiţi în timpul războiului, biblioteca s-a 

pierdut.  

Rămaşi de mici fără tată, fraţii Moscalenco au cunoscut din plin greul vieţii. Nevoia le-a 

fost învăţătorul cel mare, ea le-a călit caracterul, le-a amplificat şi multiplicat calităţile 

omeneşti cultivate în familie și școală, i-a îndreptat spre carte, lumină, spre lucruri care 

durează. S-au văzut mereu nevoiţi să fie în acţiune, să-şi pună mintea în mişcare. Acest fapt i-

a făcut să devină independenți, să-și dezvolte intuiţia și spiritul de inițiativă. Drumul în ştiinţă 

şi l-au croit singuri. Profesia de fizicieni şi-au ales-o în conformitate cu trăsăturile lor de 

caracter, de liber-cugetători. Fizica le-a devenit stihia în care s-au simţit totdeauna confortabil 

şi liberi. 

După absolvirea Universităţii, căile fraţilor Moscalenco se despart pe un timp. Vsevolod a 

rămas să activeze la Universitate, iar Sveatoslav a fost repartizat la Institutul Agricol din 

Chișinău. Deşi lucrau în diferite instituţii, activităţile lor rămâneau totdeauna corelate. Din 

1963, activează din nou împreună, în cadrul Academiei de Ştiinţe de la Chișinău. Trecând prin 

experienţa grea a vieţii, ei au avut intuiţia de a-şi alege pentru doctorat, apoi pentru 

postdoctorat, ramuri ale fizicii în care se muncea atunci intens, adică de perspectivă, şi-au 

formulat de sine stătător problemele ştiinţifice (ceea ce contează foarte mult), pe care apoi le-

au rezolvat cu succes sub supravegherea unor conducători ştiinţifici de elită. Fraţii 

Moscalenco au înţeles de tineri povaţa biblică – în viață să rozi doar pragurile înţelepţilor. Și-

au făcut studiile de doctorat în cele mai mari centre ştiinţifice ale URSS, acolo unde se 

plămădea fizica modernă.  
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Vsevolod Moscalenco - la şcoala ştiinţifică a acad. N. N. Bogoliubov (1909–1992) din 

Moscova (Dubna), o 

şcoală unică în lume prin 

fundamentarea 

matematică solidă a 

fenomenelor fizice. 

(însuși savantul se 

autointitula „fizician de 

origine matematică”). (L-

am cunoscut pe când îmi 

făceam studiile la Dubna, 

chipul său a fost 

imortalizat în cartea „Pe 

serpentinele fizicii” [7] 

(cuvânt introductiv - Vsevolod Moscalenco, pictor - Mihail Brunea (n. 1949)), în ipostaza de 

zugrav care vopseşte particulele elementare. Savant cu renume în domeniul fizicii 

suprafluidității și supraconductibilităţii, N.N. Bogoliubov a adus contribuții și în alte domenii 

- a introdus în fizica particulelor elementare noțiunea de sarcină de culoare. 

În perioada aceea la școala lui Bogoliubov se lucra intens la definitivarea teoriei 

microscopice a supraconductibilităţii, ideile de bază ale căreia fusese formulate de fizicienii 

americani J. Bardeen (1908–1991), L.N. Cooper (1930) si J.R. Schrieffer (1931), şi, 

independent de aceştia, de N.N. Bogoliubov, care mai înainte elaborase teoria microscopică a 

suprafluidităţii. Astfel, tânărul Vsevolod Moscalenco a ajuns la timp în epicentrul unor mari 

evenimente ştiinţifice. Au fost găsite soluţii căutate la multe probleme, au fost explicate multe 

fenomene fizice ale stării condensate a materiei și precizate multe concepţii fizice elaborate 

anterior. S-a dovedit că atât fenomenul de suprafluiditate a heliului lichid, cât şi cel de 

supraconductibilitate au la bază acelaşi fenomen de condensare Bose-Einstein. Mişcarea 

puternic corelată a atomilor de heliu creează fenomenul de suprafluiditate, iar cea a perechilor 

Cooper de electroni (mişcarea colectivă coerentă a particulelor de gaz electronic cu aceeaşi 

energie, viteză si fază) – fenomenul de supraconductibilitate. Mai mult, s-a constatat că 

fenomenul de condensare Bose-Einstein este unul universal, la nivel microscopic – are loc în 

nucleele atomice (materia nucleară), iar la nivel macroscopic - în stelele neutronice. În 

laboratorul acad. N.N. Bogoliubov, Vsevolod Moscalenco a generalizat teoria 

supraconductibilităţii pentru metalele cu benzi energetice suprapuse, teorie care s-a dovedit a 

descrie mai bine fenomenele fizice din materialele supraconductoare, iar după descoperirea 

supraconductibilității la temperaturi înalte - și proprietățile acestor materiale.  

Sveatoslav Moscalenco, la rândul său, s-a înscris la doctorat la Institutul de Fizica al 

Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, Kiev, avându-l în calitate de conducător ştiinţific pe 

reputatul fizician și om de omenie K.B. Tolpygo (1916–1994), specialist în domeniul fizicii 

corpului solid, fizicii polaritonilor şi excitonilor. Tot la Kiev, domnia sa a interacţionat în plan 

ştiinţific şi cu renumitul fizician A.S. Davydov (1912–1993), cunoscut prin spectrul larg de 

preocupări ştiinţifice şi prin faptul că înainte de a aborda un nou domeniu, ca să se descurce 

mai bine în materie, scria un manual ce se referea la domeniul respectiv care, spre uimirea 

autorului, devenea în scurt timp clasic. De la acest savant Sveatoslav Moscalenco a deprins 

gustul pentru problemele de biofizică. Autorul acestor rânduri a studiat la universitate după 

cărţile reputatului fizician kievian „Mecanica cuantică” şi „Teoria nucleului atomic”.  
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9. Oameni ca toată lumea 

Deşi academicienii Moscalenco nu erau dispuşi să discute pe teme altele decât cele 

ştiinţifice, autorul a dorit să-i înfăţişeze ca pe nişte oameni cu probleme, cu nereuşite şi 

succese, necazuri şi bucurii, așa cum le-a fost viaţa. Fraţii Moscalenco nu acceptau să se facă 

vreo deosebire între ei şi oamenii care-şi câştigă bucăţica de pâine prin muncă asiduă. 

„Suntem ca toată lumea”, îmi reproșau ei, simplitatea făcând parte din principiile lor etice. În 

familia în care au crescut şi au fost educaţi viitorii savanți exista un veritabil crez, auzit de la 

mama lor [6]: „Să fii om cumsecade, să-ţi placă munca, să-ţi câştigi cinstit bucăţica de pâine”. 

Timp de peste 50 de ani, cât i-am cunoscut, nu am văzut și nu am auzit să se abată de la acest 

crez. Activi şi productivi, fizica pentru ei este o poezie a muncii. „În Univers există un farmec 

şi o frumuseţe uimitoare, care pot fi percepute numai prin muncă asiduă şi intensă” (Vsevolod 

Moscalenco) [2]. Am dorit să-i prezint pe frații Moscalenco ca pe nişte oameni cu probleme, 

necazuri şi bucurii, nereuşite şi succese, dar și ca pe nişte diamante ale gândirii acestui 

pământ, care strălucesc în toate culorile curcubeului intelectual. Diamante chemate să 

încurajeze cugetarea liberă şi zborul înalt şi neîntrerupt al fanteziei pe acest pământ. Ca să 

„moșesc” gânduri alese, vorba lui Socrate (470 î.Hr.–399 î.Hr.), am încercat de mai multe ori 

să trec gândurile fraţilor Moscalenco printr-un şir de prisme-întrebări ca să obțin întregul 

amalgam de culori al cugetărilor lor, atât de necesare astăzi, cu deschidere largă a societăţii 

către lume, către știință. De câte ori încercam să scriu câte ceva despre dânșii, ei de la bun 

început îmi cereau să exclud superlativele, pentru că acestea nu-s pentru dânșii: „Pentru ce 

atâta zarvă, Ioane, exagerezi meritele noastre. Tu vrei să faci din noi icoane, pe când noi 

suntem ca toată lumea, deseori călcăm alături. Noi am lucrat. Şi atât. Rămâne generaţiilor 

viitoare să se descurce şi să aprecieze ce am izbutit să facem cu adevărat valoros în viaţa 

noastră”. Mă conformam, excludeam superlativele, pentru că așa sunt ei. În timp ce multe 

persoane caută să obțină titlul de Doctor Honoris Causa al unor instituții de învățământ 

superior (care s-au plodit ca ciupercile după obținerea independenței), frații Moscalenco n-au 

jinduit asemenea titluri și nici n-au simțit că au nevoie de ele. 

Aflându-se în discuţie cu cineva, frații Moscalenco deseori găsesc anumite trăsături de 

caracter ale conlocutorilor pe care le plasează mai presus decât pe cele ale lor. Bunăoară, 

făcând o vizită unui apropiat la Spitalul de Urgenţă, acad. Sveatoslav Moscalenco m-a văzut 

plimbându-mi soţia într-un cărucior, după vreo 12 operaţii pe care le-a suportat. Aflând ce s-a 

întâmplat şi prin câte am trecut, domnia sa mi-a zis: „Sunteţi un erou. V-aţi salvat soţia, dar eu 

n-am fost în stare s-o salvez pe a mea”. Era vorba de soţia domniei sale, fiziciana Iulia 

Boiarskaia (1928-1996), care s-a trecut prematur din viaţă. Altădată, fiind în vizită la acad. 

Vsevolod Moscalenco, domnia sa a adus vorba despre cartea subsemnatului „Cocoşul s-a 

întors acasă”, despre deportaţi, şi îmi zice: „Iată tu, Ioane, ai avut curajul să te lupţi cu 

sistemul totalitar, dar eu n-am avut acest curaj, n-am fost luptător. Noi l-am înstrăinat pe tata”. 

Am simţit cum o lacrimă fierbinte de dor pentru tatăl său a trecut prin sufletul savantului. 

După un minut de tăcere, i-am spus că niciodată nu mi-am dorit să fiu luptător, mi-am dorit să 

fiu doar creator.  
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Fraţii Moscalenco totdeauna au avut cerinţe materiale minime. Un exemplu - calculele 

matematice ei întotdeauna le fac pe foi de hârtie deja folosite pe o parte, și doar rezultatele 

finale le trec pe hârtie curată. Odată, cu o ocazie, fiind în vizită la Sveatoslav Moscalenco 

acasă, am observat  masa de lucru a domniei sale şi am rămas uimit. O are de pe când era 

student. Pe parcursul a zecilor de ani cât a lucrat la ea, mâinile sale au săpat în lemnul mesei 

două adâncituri. Academicienii Moscalenco totdeauna au avut un mod de viaţă cumpătat. 

Odată fiind întrebați ce îşi doresc ei în viață cel mai mult, ei au răspuns aproape concomitent: 

„Mereu, o cămaşă curată şi conştiinţa nepătată”. 

Cheia succeselor lor, fraţii Moscalenco nu o văd în sine, ci în matricea societății în care 

viaţa lor a decurs, a fost intercalată, în mediul intelectual şi moral în care au crescut, au fost 

educaţi şi în care au activat. Ei au avut părinţi demni şi setoşi de carte care şi-au consacrat 

viaţa copiilor; au avut familii care înţelegeau menirea cercetătorilor ştiinţifici şi sacrificiile 

necesare; au aparţinut unor celebre şcoli ştiinţifice de fizică teoretică; au avut dascăli de mare 

valoare, cu merite excepţionale în ştiinţă şi calităţi morale exemplare: academicienii N.N. 

Bogoliubov (1909-1992), L.V. Keldysh (1931-2016), un mare specialist în domeniul fizicii 

corpului solid şi fizicii 

semiconductorilor (al cărui nume îl 

poartă un şir întreg de fenomene 

fizice), mai târziu Membru de Onoare 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

V.L. Ginzburg (1916-2009), savant cu 

lucrări de pionierat în domeniul 

suprafluidităţii şi 

supraconductibilităţii, precum și în 

domeniul astrofizicii, mai târziu 

laureat al Premiului Nobel, profesorii 

universitari K.B. Tolpygo (1916-1994), 

S.V. Tyablikov (1921-1968), specialist 

în domeniul magnetismului, A.S. 

Davydov (1912-1993), D.N. Zubarev (1917-1992), specialist în domeniul mecanicii şi 

termodinamicii statistice, R.V. Hohlov (1926–1977), fondatorul opticii neliniare, L.E. 

Gurevici (1904–1990), fondatorul şcolii de fizică cinetică (adevărat este că marile 

personalităţi cresc printre mari personalităţi); la serviciu au fost întotdeauna înconjuraţi de 

colaboratori devotaţi ştiinţei, oneşti şi prietenoşi, de la care totdeauna au avut ce învăța. Lor 

le-ar reveni doar perseverenţa cu care stăruiesc în atingerea scopurilor propuse.  

În viața de toate zilele, fraţii Moscalenco deseori se comportă ca niște romantici, astfel 

încât colaboratorii îi asemănau cu Don Quijote. Odată, la o zi de naştere, credincioşii de 

colaboratori, printre care și autorul acestor rânduri (adevăraţi Sancho Panza), la iniţiativa 

doamnei Varvara Dediu, i-au dăruit acad. Vsevolod Moscalenco o statuetă reprezentând pe 

eroul lui Cervantes aprofundat în citirea unei cărţi cu aceeaşi pasiune cu care cândva se lupta 

cu morile de vânt. 

O secvență din timpul unui seminar ce a avut loc în 

laboratorul acad. Sveatoslav Moscalenco, primii din 

stânga sunt acad. V.L. Ginsburg și L.V. Keldysh  
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 Statueta şi-a găsit un loc permanent pe masa savantului. Subsemnatului i-a plăcut mult 

cadoul, astfel încât și-a cumpărat și el una, pe care o păstrează pe masa de lucru ca pe o relicvă. 

Nu e în caracterul fraților fizicieni să fie mulțumiți de sine. Sveatoslav Moscalenco spune 

metaforic că oamenii de știință toată viața lor aleargă după Pasărea Măiastră, care se dă prinsă 

„doar de cei talentaţi si pasionaţi peste măsură de obiectul de studiu şi devotaţi până la sacrificiu 

idealurilor spre care aspira”. In acest sens, fraţii Moscalenco se consideră norocoși, ei zic că s-

au ales cu câte o pană din coada Păsării Măiestre. E prea modest spus, zic discipolii lor. 

 

10.  Oameni ca toți alții, dar totuși deosebiți 

Frații Moscalenco sunt ca toți alții, dar totuși au ceva mai multă scânteie cerească în 

creierul lor decât alții și ei toată energia şi-au concentrat-o în slujirea științei. În calitatea de 

colaborator al Institutului de Fizică Aplicată (1967–1993) şi de funcţionar al Consiliului 

Naţional pentru Acreditare şi Atestare (1993–2018), subsemnatul a avut ocazia de a-i vedea 

pe fraţii Moscalenco în toată statura lor de oameni, de savanţi şi pedagogi, încât își poate 

permite şi câteva generalizări. În primul rând, la frații Moscalenco se evidențiază cultul cărţii 

şi al dascălului, inoculat de şcoala veche românească. Iată doar două exemple. Cu ocazia unei 

expoziții organizate la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, aflat în clădirea fostului liceu 

„B.P. Hasdeu” în care au învățat, savanții îşi aminteau cu emoție și evlavie de zilele de 

sărbătoare de pe timpuri, când şi liceenilor li se permitea să intre prin uşa din faţă, pe unde în 

zilele obişnuite intrau doar profesorii. Pentru Vsevolod Moscalenco, bunăoară, acad. 

Bogoliubov era un zeu al fizicii și ori de câte ori vorbea despre el, totdeauna se ridica în 

picioare, iar portretul dascălului său atârna la loc de cinste în biroul de la Academie. Am fost 

și martor și am văzut cu câtă bucurie l-a primit în vizită pe distinsul savant în laboratorul său.  

Fraţii Moscalenco toată viaţa lor învaţă, de la toți și de la toate, de aceea şi sunt erudiţi şi 

dau dovadă de un orizont larg de cultură. Un spectacol fascinant era să-i vezi pe frați cum 

intră în sala de lectură a Bibliotecii AŞM ca să ia cunoştinţă de noile apariţii editoriale. Cu 

părul capului nins (de când îi ţin minte), ei se evidenţiază imediat printre toţi ceilalţi cititori. 

Intră în sală precum enoriaşii în biserică, simplu, pe neobservate, aproape că în vârful 

degetelor, să nu li se audă paşii, să nu sustragă atenţia celorlalţi cititori, se aşează la masa cu 

noi reviste și cărţi şi încep să le studieze, fără să scoată o vorbă. În prezenţa lor şi ceilalţi 

cititori nu-şi mai permiteau să comunice între dânşii. Se lăsa o tăcere totală, se auzea doar 

cum se întorc filele.  

Tot ceea ce au reușit frații Moscalenco în viaţă, au obţinut prin muncă asiduă şi onestă, 

prin perseverenţă şi răbdare. Au trecut prin multe în viaţă, dar au ştiut să nu se decepţioneze, 

au urmat mereu crezul biblic: „Ară şi seamănă şi vei avea dreptate”. Rari oameni întâlneşti 

care să aibă atâta plăcere din muncă. Lucrează de dimineaţă până seara târziu, lucrează şi în 

zilele de odihnă, dacă le-au venit vreo idee. De această „boală” au molipsit şi colaboratorii 

lor. Ori de câte ori se întâmpla să-l vizitez pe acad. Vsevolod Moscalenco când era bolnav, 

domnia sa dorea în primul rând să mă asigure că lucrează, că pregătește vreo publicație în 

reviste științifice de prestigiu, pentru ca nu cumva să cred că el nu mai lucrează. „Trebuie de 

lucrat, ştiinţa nu stă locului”, zicea domnia sa. Părere împărtășită și de Sveatoslav 

Moscalenco: „Drumul ştiinţei e deschis tuturor. Cine perseverează izbuteşte să facă multe. 

Totul e în puterea omului”; „Datoria savantului este de a menţine veşnic aprins focul în vatra 

ştiinţei”. „Făcând un pas oricât de mic, dar concret în descifrarea fenomenelor din natură, 

fiecare cercetător îşi aduce obolul său la înălţarea şi fortificarea măreţului şi mereu în creştere 

edificiu al fizicii contemporane”. „Știinţa nu stă locului”, aceasta e fraza cea mai frecventă 

auzită de la distinșii fizicieni. Mai adăugăm la acestea, că frații Moscalenco pun mult suflet în 

tot ceea ce fac.  
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Odată am întrebat-o pe mama domniilor lor, Natalia, cum crede, feciorii ei sunt fericiţi? Şi 

dumneaei mi-a răspuns scurt şi clar: „Fericiţi, fiindcă au lucru pe plac”. Aceasta însă nu 

înseamnă că dumnealor nu ştiau / știu să-şi organizeze odihna, timpul liber. Frații Moscalenco 

pot servi drept exemplu de oameni de ştiinţă ordonaţi în lucru, care au frecventat totdeauna 

sălile de sport, de teatru şi concert, iar la serviciu deseori îşi organizau răgazul ascultând 

muzică clasică. Starea ridicată a spiritului au susţinut-o permanent şi prin starea bună a 

fizicului, având un stil de viață cât mai dinamic, practicând sportul mulți ani la rând. 

Sveatoslav Moscalenco, bunăoară, și azi, trecut de 90 de ani, merge la serviciu, cale de câţiva 

kilometri, pe jos. Iar în birou lucrează în picioare la o catedră, aidoma lui Einstein în Biroul de 

patente de la Berna. Pe lângă problemele nemijlocit științifice pe care le tratează, se 

interesează și de istoria fizicii din R. Moldova, publică articole pe această temă [8]. 

Impresionează la frații Moscalenco cunoştinţele profunde din domeniul fizicii, voinţa ieşită 

din comun de a aduce contribuţii proprii în ştiinţă, interesul sporit pentru cultura generală, 

arte, muzică, literatură, vorbirea corectă a limbilor română, rusă şi engleză, respectul deosebit 

pentru dascălii lor şi înaintaşii din ştiinţă, adevărul spus în orice circumstanțe, verticalitatea în 

faţa mai marilor zilei, comportamentul etic. N-au deţinut funcţii de conducere şi nici n-au 

tânjit după ele, n-au fost membri de partid, gândirea lor de liber-cugetători nici n-ar fi putut să 

încapă în cadrul ideologic îngust al unor partide. Caracteristic pentru dumnealor este şi faptul 

că nu-şi exteriorizează trăirile interioare, dramele vieţii, care se întâmplă şi în viaţa lor (ambii 

au soțiile decedate, Sveatoslav a mai pierdut şi feciorul; o cădere fatală i-a provocat grave 

probleme de colon lui Vsevolod, lucruri care l-ar descuraja să mai trăiască pe oricine). În 

orice împrejurare ei își canalizează energiile fizice şi mintale spre munca ştiinţifică creatoare, 

convertind în felul acesta amarul din suflet și răul din jur în bine şi frumos, lucruri care cer 

tărie de caracter și voinţă. 

Autori a sute de articole ştiinţifice de rezonanţă, dascăli ai numeroşi discipoli, s-ar părea că 

fraţii Moscalenco ar trebui să fie mulţumiţi de sine. Acest lucru, însă, nu se întâmplă. Nu e în 

caracterul lor să se complacă, ba din contra, se dojenesc că nu ar munci cu destulă râvnă, că 

mereu le-ar scăpa ideile cele mai importante.  

Succesele remarcabile ale fraţilor Moscalenco se datorează talentului şi calităţilor lor 

sufleteşti deosebite, caracterizate prin inteligenţa înnăscută, agerimea minţii, independenţa în 

gândire, curiozitatea şi emotivitatea de copil, spiritul de observaţie ascuţit, abilitatea de a 

distinge principalul de secundar şi de a-şi canaliza eforturile spre problemele de principiu, 

capacitatea enormă de muncă, asiduitate şi răbdare în lucru, perseverenţa în atingerea 

scopului, disponibilitatea de a-şi consacră viaţa domeniului de cercetare, elanul tineresc, 

atitudinea critică faţă de orice enunţ ştiinţific, receptivitatea la tot ce este nou și progresist, 

ambiţia de a cunoaşte tot ce este nou în domeniu, onestitate, demnitate, spiritul de dreptate, 

principialitate în relaţiile cu alţi oameni, comportamentul etic, slujirea până la sacrificiu a 

adevărului ştiinţific, toleranţa faţă de alţi cercetători, disponibilitatea de a veni în ajutor celor 

din jur, însuşirea de a da totdeauna prioritate universal-umanului, implicarea în activităţi 

civice, calitatea de a-și ţine cuvântul, simţul umorului şi al autoironiei, strădania de a promova 

esteticul şi eticul în ştiinţă.  

Aceste calităţi, multe înnăscute, au fost amplificate pe parcursul vieţii prin educaţie aleasă 

în familie, la şcoală, universitate, doctorat, dar mai ales prin autoperfecţionare permanentă, 

prin autoimpunerea unor cerinţe avansate. Într-un cuvânt, fraţii Moscalenco totdeauna s-au 

caracterizat prin trăsături de caracter de cea mai înaltă probă, deși se prezentau oameni ca toţi 

oamenii. O spunem fără echivoc, fraţii Moscalenco mereu au servit drept exemplu de conduită 

ştiinţifică şi morală pentru clasa fizicienilor din R. Moldova, mai mult, ei au stat la  straja 

înaltelor standarde ale fizicii din RM. În această privință, ei sunt etaloanele noastre de platină 

și iridiu. 
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11. O scurtă trecere în revistă a rezultatelor obţinute de fraţii Moscalenco 

Academicienii Moscalenco au publicat numeroase lucrări ştiinţifice, multe fiind 

deschizătoare de direcţii, în cele mai prestigioase reviste de specialitate din lume [9-15, 3]. 

Domniile lor nu precizează numărul lucrărilor pe care le-au scris. Pentru dânșii nu contează 

numărul lucrărilor publicate, ci valoarea lor, originalitatea, profunzimea ideilor pe care le 

enunţă sau le promovează. După cum au evaluat discipolii savanţilor, domniile lor au publicat 

împreună în jur de 7 – 8 sute de lucrări ştiinţifice şi au participat cu rapoarte la mai bine de 

150 de conferinţe ştiinţifice (fiecărui frate revenindu-i cam jumătate din palmares). Lucrările 

sunt consacrate problemelor fizicii corpului solid, fizicii stării condensate. „Fără o ştiinţă 

fundamentală dezvoltată, zic frații, nu poate fi vorba de tehnologii moderne”. Purtând o 

dragoste deosebită pentru matematică, fizicienii Moscalenco au propagat şi au implementat 

cele mai avansate metode de calcul în domeniile menționate. Când după obţinerea 

independenţei Republicii Moldova s-a încercat să se separe domeniul fizicii de cel al 

matematicii la conferirea titlurilor ştiinţifice, lucru acceptat de matematicieni şi de majoritatea 

fizicienilor, fraţii Moscalenco s-au opus cu vehemenţă, motivând că fizica a atins cele mai 

înalte piscuri graţie faptului că încă de la începuturile ei s-a înfrăţit cu matematica, înfrăţire 

din care a avut de câştigat atât fizica, cât şi matematica, o mulţime de probleme pe care ea le-a 

rezolvat fiind formulate de fizicieni. Sveatoslav Moscalenco: „Mecanica cuantică şi teoria 

relativităţii au fost principalele performanţe ale fizicii secolului 20 şi ele au determinat 

progresul tehnico-ştiinţific în a doua jumătate a acestui secolul. Aceste două teorii 

fundamentale au permis descrierea proceselor ce au loc atât în microunivers, cât şi în 

macrounivers, inclusiv în ceea ce ţine de structura atomilor, moleculelor şi a nucleelor 

atomice, obiecte ce stau la baza proceselor chimice, biologice moleculare şi biofizice. În felul 

acesta, fizica şi matematica stau la baza tuturor ştiinţelor naturii”. 

Acad. Vsevolod Moscalenco s-a remarcat prin lucrări fundamentale [9-12, 3] în teoria 

cuantică a corpului solid şi a materiei condensate, în teoria tranziţiilor polifononice, în special 

teoria polaronilor, în teoria sistemelor magnetice neordonate (sticlelor de spin), în teoria 

sistemelor spin-sticlă şi sticlă cvadripolară, în teoria supraconductibilităţii la temperaturi 

joase, în teoria sistemelor electronice puternic corelate, în teoria supraconductoarelor cu mai 

multe benzi energetice, de asemenea, prin utilizarea pe larg a aparatului matematic (a 

funcţiilor Green, a diagramelor Feynman) în domeniul dat. Teoria supraconductoarelor cu 

benzile suprapuse, elaborată de domnia sa, şi-a găsit o aplicaţie largă la descrierea 

supraconductibilităţii la temperaturi înalte, explicând o mulţime de date experimentale 

(dependenţa temperaturii critice de concentraţia impurităţilor, efectul Raman electronic ş.a.) şi 

prezicând fenomene noi, ca cel de amplificare a efectului termoelectric. Aparatul matematic 

elaborat de savant pentru descrierea corelaţiilor puternice ale electronilor permite fizicienilor 

să obţină informaţii preţioase despre spectrele electronilor şi fononilor. Vsevolod Moscalenco 

este fondatorul scolii ştiinţifice în domeniul supraconductoarelor cu multe benzi de energie şi 

al sistemelor electronice puternic corelate.  

Acad. Sveatoslav Moscalenco a publicat lucrări în domeniul fizicii matematice, fizicii 

corpului solid, opticii neliniare, electronicii cuantice, a deschis drumuri noi în fizica stărilor 

condensate [13-15, 3]. A studiat în detaliu fenomenele produse de excitoni (cvasiparticule ce 

se formează  în semiconductori şi dielectrici, constituite dintr-un  electron şi un gol uniţi în 

pereche), aceştia din urmă stând la baza  multor fenomene fizice optice şi de transfer de 

energie.  
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O faimă deosebită i-a adus savantului fundamentarea teoretică a posibilităţii formării 

biexcitonilor (legarea a doi excitoni într-o „moleculă”, la fel cum se unesc doi atomi de 

hidrogen / heliu într-o moleculă de hidrogen / heliu) şi condensării Bose-Einstein (CBE) a 

excitonilor şi biexcitonilor, responsabile de fenomenul de suprafluiditate al excitonilor şi 

biexcitonilor. Pentru descoperirea şi studierea complecşilor multiexcitonici, domniei sale şi 

încă la 8 cercetători sovietici li s-a acordat, în 1988, Premiul de Stat al URSS în domeniul 

ştiinţei şi tehnicii. Dar ideile domniei sale au trebuit să aştepte dovezile experimentale cca 30 

de ani, până când în 1995 biexcitonii şi condensările Bose-Einstein ale excitonilor şi 

biexcitonilor au fost descoperite în semiconductori şi structuri în baza acestora. Lucrările de 

pionierat în acest domeniu ale lui Sveatoslav Moscalenco au fost recunoscute de comunitatea 

ştiinţifică internaţională şi în mod oficial la o conferinţă ştiinţifică consacrată problemelor 

respective, care a avut loc, în 1993, în Italia. În 2000, la prestigioasa editură a Universităţii din 

Cambridge i-a apărut o valoroasă monografie scrisă împreună cu profesorul D.W. Snoke 

(1961) de la Universitatea din Pittsburgh (SUA) [15]: S.A. Moscalenco, D.W. Snoke „Bose – 

Einstein Condensation of Exitons and Biexitons and Coherent Nonlinear Optics with 

Exitons”. Sveatoslav Moscalenco este fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul opticii coerente 

neliniare, fizicii proceselor excitonice, biexcitonice si fotonice-laser în semiconductori. În 

sfârșit, la 30 septembrie 1995 fenomenul de condensare Bose – Einstein a fost demonstrat 

experimental. Pentru această experiență celebră (în opinia dlui Sveatoslav Moscalenco, 

comparabilă cu minunea din povestea scriitorului Louis Carrol (1878–1898) „Alice în Ţara 

Minunilor”, când fetița vedea zâmbetul pisicii de Cheshire, fără ca aceasta să fie prezentă), 

fizicienilor E.A. Cornell (1961), SUA, W. Ketterle (1957), Germania și C.E. Wieman (1951), 

SUA, li s-a conferit Premiul Nobel pentru anul 2001.  

Și când te gândești, că atunci când Sveatoslav Moscalenco a început să se ocupe de aceste 

probleme, un reputat om de știință i-a spus că această temă miroase a naftalină, savantul însă a 

dat dovadă de tărie de caracter și a continuat să se ocupe de ele. Sveatoslav Moscalenco este 

fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul opticii coerente neliniare, fizicii proceselor excitonice, 

biexcitonice si fotonice-laser în semiconductori.  

Investigaţiile fizicienilor Moscalenco totdeauna sunt sincronizate cu pulsul ştiinţei 

mondiale, au o ţinută profesională înaltă, conţin elemente de noutate, de multe ori sunt 

deschizătoare de direcţii, uneori întrec timpul, unele dintre ele au devenit clasice. Frații 

Moscalenco pun mult suflet în tot ceea ce fac. „Fără o ştiinţă fundamentală dezvoltată nu 

poate fi vorba de tehnologii moderne” – acesta a fost crezul lor de totdeauna. Prin lucrările lor 

ştiinţifice, ei au fost printre primii cercetători din Republica Moldova care s-au integrat în 

comunitatea ştiinţifică mondială, demonstrând prin aceasta că putem fi competitivi în domenii 

de vârf ale activităţii umane.  

 

12. Aprecieri ale comunității științifice 

Realizările ştiinţifice ale fraţilor Moscalenco și pionieratul în anumite domenii sunt 

recunoscute și înalt apreciate de comunitatea ştiinţifică, la ei fac referinţă savanţi din întreaga 

lume, iar şcolile ştiinţifice fondate de ei sunt bine cunoscute în lumea științei. Ei erau invitaţi 

frecvent să prezinte rapoarte ştiinţifice, să ţină prelegeri, să facă cercetări în prestigioase 

centre ştiinţifice din lume.  
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Vsevolod Moscalenco a ţinut cursuri în universităţi din Republica Populară Chineză (or. 

Changchun, în 1990, 1992, 1993), Italia (Salerno, 1999, 2001), Germania (Duisburg, 2000), 

12 ani la rând a beneficiat de grantul Guvernului german (Heisenberg – Landau) pentru a 

efectua cercetări împreună cu angajaţii universităţii menţionate. În decurs de 15 ani, a fost 

reprezentantul plenipotenţiar al Republicii Moldova la Institutul Unificat de Cercetări 

Nucleare de la Dubna, Rusia. Sveatoslav Moscalenco a ţinut cursuri speciale la Universitatea 

din Uppsala, Suedia, în anii 1995, 2000, 2004.  

 

13. Aportul fraților Moscalenco la pregătirea cadrelor științifice 

În calitate de membri ai diferitelor consilii ştiinţifice specializate ce conferă titluri 

ştiinţifice sau membri ai comisiilor de experți în domeniu, Vsevolod Moscalenco a participat, 

iar Sveatoslav Moscalenco continuă să participe cu dăruire de sine la pregătirea cadrelor 

ştiinţifice de înaltă calificare. Fiind conducători de doctorat, ei au pregătit 10 doctori habilitaţi 

şi peste 50 de doctori în ştiinţe (fiecăruia revenindu-i cca jumătate din palmares), specialiști 

competitivi pe piaţa ştiinţifică mondială. Sute de alţi cercetători au simţit indirect influenţa lor 

creatoare, atunci când distinşii fizicieni le-au fost referenţi oficiali la tezele de doctorat sau 

membri ai Consiliilor ştiinţifice specializate ori ai Comisiilor de experți în domeniu care au 

apreciat tezele. În R. Moldova, tezele de doctorat susţinute în domeniul fizicii teoretice se 

consideră de cea mai înaltă calitate, acest lucru datorându-se în mare parte exigenţei şi 

principialităţii fraţilor Moscalenco. Tezele de doctorat care au trecut prin focul sacru al 

şcolilor ştiinţifice ale fraților Moscalenco sau prin consiliul ştiinţific specializat, în care 

domniile lor au activat sau încă activează, ori au trecut „pragul calității” impus de frați, poartă 

ştampila calităţii și durabilităţii. Cercetătorii care au avut șansa să lucreze câţiva ani în una din 

„grădinile fizice” ale fraților Moscalenco și să cunoască îndeaproape laboratoarele lor de 

creaţie, prin definiţie devin fizicieni de înaltă calificare şi oameni cu demnitate. Mulți ani la 

rând academicienii Moscalenco au ținut cursuri speciale și prelegeri în universitățile din 

Moldova. „Calitatea studiilor superioare la facultatea de fizică este determinată de nivelul la 

care se predau cursurile principale de mecanică cuantică, fizică statistică şi teoria cuantică a 

câmpurilor, cât şi cursurile speciale. „Cursurile speciale trebuie să fie ținute de cercetători 

ştiinţifici, pentru că ele trebuie să ţină pasul cu ştiinţa”, afirma Sveatoslav Moscalenco.  

Educaţia noii pleiade de fizicieni este realizată de frații Moscalenco mai mult prin 

exemplul propriu, zilnic, în cercetare şi comportament: cerinţe înalte faţă de sine, muncă 

asiduă, responsabilitate, sete nepotolită de a cunoaşte, slujire adevărului ştiinţific. Aceste 

calităţi de savant ale fraților Moscalenco se datorează educaţiei alese din familie, școală, 

universitate, studiile doctorale în marile centre științifice, precum și independenţei lor 

spirituale în ştiinţă şi în viaţa de toate zilele. Aceste trăsături de caracter au făcut din ei savanţi 

de notorietate, exemple vii de conduită ştiinţifică şi morală demne de urmat. Discipolii lor, 

înainte de a face un pas însemnat în viaţă, se întreabă cum ar proceda în locul lor 

academicienii Moscalenco. A proceda ca fraţii Moscalenco nu este pentru dânșii o metaforă, 

ci alegerea destinului de om de ştiinţă în viaţă. Semnificativ în această privinţă este și faptul 

că fiicele lui Vsevolod, Tatiana şi Veronica, precum fiica şi feciorul lui Sveatoslav, Elena şi 

Eugen, au mers pe urmele părinţilor, îmbrăţişând profesia de fizician, obţinând titluri 

ştiinţifice. Fiica Tatiana a acad. Vsevolod Moscalenco este în prezent rectorul filialei de la 

Dubna a Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova.  
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14. Distincții 

Fraţii Moscalenco totdeauna au participat cu dăruire de sine la viaţa culturală a Republicii 

Moldova. Au adus contribuţii majore la editarea „Enciclopediei sovietice moldoveneşti”, 

partea ce ţine de domeniul fizicii, în calitate de coordonatori și autori. De asemenea, au 

participat la popularizarea ştiinţei prin intermediul societăţii „Ştiinţa” şi la pregătirea noilor 

generaţii de fizicieni încă de pe băncile şcolii, în cadrul societăţii „Viitorul”. În măsura 

posibilităţilor au contribuit la modernizarea Bibliotecii AŞM, la completarea fondurilor 

acesteia cu cărţi şi reviste ştiinţifice din întreaga lume, precum şi la schimbarea mentalităţii 

colaboratorilor faţă de această verigă însemnată a cercetării, supanumind bibliotecarii 

„modeşti, anonimi şi devotaţi slujitori ai ştiinţei”. Când se dădea lupta pentru revenirea la 

grafia latină, acad. Vsevolod Moscalenco împreună cu alți cercetători de la Institutul de Fizică 

Aplicată au susţinut moral şi financiar editarea primului număr al revistei în grafie latină 

„Glasul”.  

Activitatea ştiinţifică, de pregătire a cadrelor, de diseminare a cunoștințelor a fraţilor 

Moscalenco a fost înalt apreciată de comunitatea ştiinţifică şi de societate. Ambii sunt membri 

titulari ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, laureaţi ai Premiului de Stat al Republicii 

Moldova, deţin distincţiile guvernamentale „Ordinul Republicii” şi „Om Emerit”, medalia 

„Dimitrie Cantemir”. Sveatoslav Moscalenco mai este şi laureat al Premiului de Stat al URSS. 

Elementele de noutate, originalitatea ideilor şi concepţiilor fraţilor Moscalenco au fost înalt 

apreciate de elita fizicii internaţionale, domniile lor fiind alese în calitate de membri ai 

colegiilor de redacţie ale multor reviste naționale și internaţionale, incluşi în comitetele de 

organizare ale unor prestigioase conferinţe ştiinţifice naționale și internaționale, menționați cu 

diplome și medalii. Ei dețin, bunăoară, medalia comemorativă a Conferinței Internaționale 

„România și românii în știința contemporană”, care s-a ţinut în mai 1994 la Sinaia sub 

președinția Laureatului Premiului Nobel George Palade (1912-2008). Distincţia la care 

savanții ţin cel mai mult este cea de „Cetăţean de Onoare al comunei Bravicea”, acordată la 

28 mai 2003. Pe parcursul întregii lor vieți fraţii Moscalenco poartă în suflet, ca pe o icoană 

sfântă, imaginea locurilor unde s-au născut și au copilărit: „N-am văzut în viaţă un meleag 

mai frumos ca Bravicea, imaginea satului o port cu mine în suflet întreaga-mi viaţă” 

(Vsevolod Moscalenco). Am fost la baștina savanților de câteva ori, o dată cu acad. 

Sveatoslav Moscalenco.  

 

15. În căutarea amprentelor baştinei în caracterele savanţilor 

Într-o vară am purces la baştina savanţilor, 

ca să încerc să descopăr amprentele pe care 

aceasta le-a lăsat în caracterele savanților. 

Apropriindu-mă de comuna Bravicea dinspre 

Chişinău, de la marginea şoselei am observat 

pe o mică stâncă ce se iţea din coasta unui deal 

o sculptură din piatră ce simboliza o horă de 

flăcăi, șase la număr („Hora haiducilor”) 

proiectată pe fundalul cerului. Hora ca simbol 

al sănătăţii fizice şi mentale a poporului. 
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Sculptorul, Nicolae Vieru, a izbutit să redea esenţa unificatoare a pământului cu cerul, forţa 

spirituală a dansatorilor capabilă să schimbe lumea, dorul lor de Soare şi lumină. Sculptura 

redă până şi impresia mişcării de rotaţie a dansatorilor, care este contrară mișcării acelor de 

ceasornic, contrară timpului care macină. Într-un fel acest monument redă sacrificiile prin 

care a trecut acest pământ, o cale ancestrală de a supravieţui, adânc înrădăcinată în tradiţia 

noastră populară. Ideea acestei sculpturi ingenioase se trage tendenţial din hora dacilor prin 

care aceștia comunicau cu divinitatea, cu zeul Zamolxe. Pe teritoriul Daciei, fenomenul hora 

este prezent încă din epoca Culturii Cucuteni (3700 î.Hr.-2500 î.Hr.). 

Mărturie în această privinţă serveşte vestita „Horă de la Frumuşica” 

[16] (un obiect din ceramică descoperit de arheologul Constantin 

Matasă (1878–1971), care a şi dat nume inspirat acestei mici 

sculpturii), ce reprezintă şase femei prinse într-o horă. Şi anonimului 

meşter al străvechii statuete i-a reuşit să redea impresia de rotire a 

dansatoarelor. Această statuetă atestă în mod concludent faptul că 

aparţinem unei mari şi multimilenare culturi. În copilărie am văzut 

odată cum nişte bărbaţi din sat antrenaţi la călcat lutul pentru 

ridicarea unei case, se prinsese într-o horă și munca le sporea. În timpul horei, oamenii se 

înfrăţesc, își coordonează acţiunile, se pătrund de sentimentul unui destin comun. Pe statuetă 

femeile par a călca un vraf de grâu, dansul lor ritual fiind unul aducător de soare, apă şi pâine. 

Hora mai simbolizează vârtejul cosmic, urcarea la cer, aspiraţia spre infinit. Sculptura horei 

din apropierea Bravicei pare că vine şi ea să ne amintească că este o cale greşită 

dezrădăcinarea noastră, uitarea originii şi culturii multimilenare pe care o moştenim, şi ne 

îndeamnă să ne înfrăţim, să ne implicăm în mersul lucrurilor în lume, să urmăm urcuşul 

spiritual. Amprente ale Bravicei le-am întrezărit în caracterele fraţilor Moscalenco: spiritul de 

înfrăţire, sentimentul că sunt ca toţi oamenii şi au un destin comun cu ei, aspiraţia spre lumină 

(transparenţă) în toate activităţile lor, perseverenţa în muncă până la sacrificiu, câştigarea 

bucăţicăi de pâine prin muncă asiduă, tendinţa permanentă spre perfecţionare, setea nepotolită 

de frumos, căutarea de soluţii ce rezistă în timp, alegerea căii urcuşului spiritual.  

 

16. Brazii fizicii basarabene 

Înaintașii Basarabiei, rupți de la matcă, se aseamănă mult cu brazii crescuți în condiții 

vitrege care, din dorința lor prea mare de a se înălța spre cer, de a persista în timp, s-au  prins 

adânc cu rădăcinile de stâncile abrupte ale munților, s-au înfrățit cu ele, înfruntând pietrele ce 

se scapătă la vale, furtunile ce se dezlănțuie din cer, gerurile aspre care se abat periodic, dar 

cu toate acestea ei cresc drepți, nu se dau îndoiți, mereu își împrospătează veșmântul, 

păstrându-l veșnic verde (viu) [2]. Brazii îl îmbie pe om la depășirea condiției sale terestre, la 

autodepășire în raport cu mediul (ambiant, social). Această înălțare dreaptă a brazilor a învățat 

oamenii meleagurilor noastre încă din moși-strămoși să apeleze frecvent la cer, să cugete în 

profunzime asupra ascensiunii ca atare, preocupări ce au dat naștere unei filozofii populare 

latente, care îndeamnă a căuta esența ultimă a lucrurilor lumii materiale. De la daci ne-a rămas 

ritualul bradului mirific, arborele comunicațional care leagă pământul cu Cerul, prin care 

omul află veșnicia. Bradul a devenit un element emblematic, un simbol al demnității, al 

libertății spirituale, al mișcării ascendente a vieții, de la Pământ în cosmos, care transmite 

omului stări ascensionale, dorință de a cunoaște primordialul.  
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Această tendință populară de urcuș spiritual corespunde ontologiei științei care prevede 

depășirea limitelor experienței umane, a nevoilor rutinare ale omului, răspunde chemării 

intime, tendențiale a firii omenești de „a merge în pas cu Lumea”, de a dăinui cât Lumea. 

Brazii fizicii basarabene, frații Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco au muncit o viață întreagă, 

onest și inspirat, pentru „îmbrădarea” pământului și cerului științei și culturii românești.  

 

17. Problema gemenilor 

Foarte mulţi oameni nu-i puteau deosebi pe frați, din care cauză ei deseori erau confundaţi. 

Pe când erau copii, îmi povestiseră mama lor, fraţii erau de nedespărţit, permanent erau 

împreună, ţineau foarte mult unul la altul, se solidarizau cu oricare ocazie. Asemănându-se 

mult fizic, ei doreau să se asemene şi în toate celelalte privinţe. Odată, după înmormântarea 

bunicului lor, la masa de pomenire unul din ei a scăpat farfuria jos, care s-a stricat, atunci şi 

celălalt, din solidaritate, a dat drumul farfuriei jos. De câte ori se îmbolnăveau, se 

îmbolnăveau amândoi odată. Şi de tifos exantematic s-au îmbolnăvit amândoi odată, iar în 

timpul foametei ambii au suferit concomitent de distrofie. Mai târziu, şi unul şi altul şi-au ales 

aceeaşi profesie. Şi Premiul de Stat fraţii l-au primit odată. Uneori şi nenorocirile parcă 

veneau odată. Ambii și-au pierdut soţiile aproape concomitent, Vsevolod pe Tamara în 1995, 

Sveatoslav pe Iulia în 1996. Fiind mulţi ani în preajma lor, niciodată nu i-am văzut rivali, 

totdeauna erau dornici de a se întrece în fapte bune, în rezultate ştiinţifice de performanţă. Se 

spune că există în viaţa gemenilor o comunicare latentă, aproape divină, o armonizare la 

maxim a pulsurilor inimilor lor şi se face o mare nedreptate atunci când cineva împiedică 

inimile lor să bată la unison. Ştiind cât de mult suferă ei unul pentru altul, mai marii zilei, 

pentru a semăna discordie între frați, promovau o politică de contrapunere a lor. Unul dintre 

frați, Vsevolod Moscalenco a fost promovat la titlul de membru corespondent al AŞM în 1970 

şi la cel de  academician în 1976, pe când cel de al doilea, cu merite nu mai puţin însemnate, 

Sveatoslav Moscalenco, a fost promovat la aceste titluri cu o întârziere de aproape 20 de ani, 

obţinându-le în cele din urmă sub presiunea comunităţii ştiinţifice (printre care se număra și 

autorul acestor rânduri), indignată de nedreptatea care i se făcea [17]. Primul titlu i-a fost 

conferit în 1989, la vârsta de 61 de ani, iar cel de al doilea - în 1992, la 64 de ani.  

Dar să nu credem că drumul lui Vsevolod Moscalenco a fost unul mai ușor. Când domnia 

sa a prezentat documentele la concursul privind acordarea titlului de membru-corespondent al 

AŞM, îndată „s-a găsit” la Moscova un profesor, un bun cunoscut al dumnealui, care i-a 

trimis o scrisoare, în care, într-un mod impertinent şi ultimativ, îi cerea să-şi retragă 

candidatura în favoarea celuilalt candidat. Intrând cu o chestie de serviciu la dumnealui, l-am 

găsit trist cu scrisoarea în mână. Mi-a dat şi mie să citesc scrisoarea, care era revoltătoare. 

Deşi eram tânăr, i-am spus să nu-şi retragă candidatura în nici un caz. Comisia de concurs este 

aceea care va examina dosarele şi va decide cine dintre candidaţi  merită mai mult să fie ales.  
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18. O, mamă, dulce mamă 

Ar fi o nedreptate să vorbim despre fraţii Moscalenco fără a 

o pomeni pe mama domniilor lor,  Natalia. Vsevolod M.: „Am 

avut părinţi demni cu o mamă excepţională în modestie, 

fermitate şi înţelepciune. Genetic am moştenit sănătatea şi 

dorinţa de lucru”.  Sveatoslav M.: „În cele mai grele momente 

ale vieţii noastre din Bravicea, fără tată, mama cu abnegaţie, 

curaj şi modestie făcea tot ce era posibil să ne salveze în aşa fel 

că noi nici nu ne dădeam seama cât de critică era situaţia 

familiei noastre, fără avere şi fără venituri sigure. Avea mama 

o stăpânire de sine uimitoare pe care doar acum, ajuns la vârsta 

a treia o înţeleg mai pe deplin şi rămân uimit când mă gândesc 

la acele evenimente”.  

În primăvara anului 1944, Bravicea se pomeni pe linia întâia 

a războiului. Dat fiind faptul că se afla în drumul trupelor 

germane în retragere şi a celor sovietice în ofensivă, localitatea 

în decurs de 5 luni a fost supusă mereu bombardamentelor. Din fericire, mama Natalia se afla 

la Craiova cu copiii la învățătură. Dar Craiova fiind un oraș industrial era și el supus 

bombardamentelor. Odată o bombă a căzut în apropierea mamei Natalia, care era împreună cu 

fiul Sveatoslav. În urma exploziei ei au fost acoperiţi cu pământ. Când după încetarea 

bombardamentului martorii evenimentului au alergat și au dat pământul la o parte, au observat 

că mama acoperise cu trupul ei feciorul ca să-l protejeze. Din fericire, ei au nimerit în conul 

de umbră al exploziei şi au rămas ambii teferi, deşi s-au ales cu o spaimă soră cu moartea.  

Rămasă fără soţ la doar 35 de ani, mama Natalia şi-a pus viaţa în slujba copiilor, şi-a urmat 

copiii peste tot, la Chişinău, la Craiova, la Orhei, din nou la Chișinău. Mai târziu și-a 

consacrat viața educaţiei nepoţilor. S-a stins din viață în 1999, la vârsta de 93 de ani. 

 

19. Buciumul despărțirii 

Speram ca la 26 septembrie 2018, la aniversarea a 90 de ani de la naștere, să avem o 

întâlnire de zile mari cu academicienii Sveatoslav și Vsevolod Moscalenco, ca anul de 

învățământ în școli să înceapă cu lecții despre legendele fizicii moldovenești. Dar n-a fost să 

fie. La 2 aprilie 2018 inima academicianului Vsevolod Moscalenco a încetat să mai bată. La 

masa de pomenire, Sveatoslav Moscalenco a elogiat viața fratelui său geamăn, totodată a găsit 

de cuviință să recite integral poemul eminescian „Luceafărul” (îl ținea minte de pe când 

învățase în școlile românești). L-am ascultat lăcrămând, amintindu-mi de poezia lui Eminescu 

„La mormântul lui Aron Pumnul”: „Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină, /Cu cipru verde-

ncinge antică fruntea ta; / C-acuma din pleiada-ţi auroasă şi senină / Se stinse un luceafăr, se 

stinse o lumină, / Se stinse-o dalbă stea!” Am îngânat în sinea mea: „Îmbracă-te în doliu, 

frumoasă Basarabie, / Cu cipru verde-ncinge antică fruntea ta; / C-acuma din pleiada-ţi 

auroasă şi senină / Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină, / Se stinse-o dalbă stea!”. 
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La Mulți, Mulți Ani cu Sănătate, domnule academician Sveatoslav Moscalenco! 
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