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„TRECĂTORULE, 
 DU-TE ȘI SPUNE-I 

REGINEI 
CĂ NOI NE-AM 

FĂCUT DATORIA”
Acad. Sveatoslav MOSCALENCO

Aceste cuvinte parafrazează celebra inscripţie, 
păstrată până astăzi din Grecia Antică: „Trecătoru-
le, du-te şi spune-i Spartei că noi am murit, supu-
nându-ne legilor ei”. Astfel, cavalereşte, mi-a răs-
puns la întrebările adresate pentru un nou interviu 
acad. Sveatoslav Moscalenco, un mare savant-fi zi-
cian  al timpurilor noastre, de altfel ca şi fratele gea-
măn al Domniei Sale, acad. Vsevolod Moscalenco,  
la fel de celebru, protagonişti ai interviului meu de 
acum 8 ani, intitulat „Fraţii Moscalenco – veşnicii 
pretendenţi la mâna Reginei”. Prin această metafo-
ră se avea în vedere că fi zica, ştiinţă căreia ei şi-au 
consacrat intreaga viaţă, este regina tuturor ştiinţe-
lor. Am hotărât să revenim la cele publicate, ca să 
afl ăm ce se face astăzi în lume în domeniul fi zicii, 
în care activează dl. acad. Sveatoslav Moscalenco, 
cum se integrează cercetarea de la noi cu cea mon-
dială, dacă reuşim să ţinem piept noilor exigenţe 
de dezvoltare a ştiinţei, ţinând cont de  faptul că 
cercetarea din republică în ultimul deceniu şi ju-
mătate a trecut prin grele încercări. Care e astăzi 
situaţia după demararea reformei în sfera ştiinţei şi 
inovării? Cu amabilitate şi responsabilitate civică 
şi-a expus inspirat opiniile eminentul savant acad. 
Sveatoslav Moscalenco

Tatiana Rotaru,
purtător de cuvânt al A.Ş.M.

E greu să te autoapreciezi cum ai activat în 
ştiinţă, de regulă, aceasta o fac colegii de serviciu 
sau cei din domeniu. Dar totuşi ca să înţelegem niş-
te lucruri mai profund, vom face o retrospectivă în 
trecut: cum s-a dezvoltat fi zica în ultimele decenii, 
la ce performanţe a ajuns fi zica stării condensate, 
domeniu în care activez eu. Pe acest fundal vom 
vedea mai bine în ce măsură eforturile noastre au 
corespuns cerinţelor timpului, care-i aportul real ce 
va rămâne următoarelor generaţii. 

Am să încep cu enumerarea unor performanţe   
din fi zica stării condensate, teoria supraconductibi-
lităţii şi suprafl uidităţii, fi zica atomilor, din optica 
cuantică, coerentă şi neliniară. Anume aceste do-

menii constituie direcţiile de bază de cercetare ale 
Institutului de Fizică Aplicată al A.Ş.M. (IFA) şi, în 
special, ale secţiilor de fi zică teoretică, pe care le 
conducem împreună cu acad. Vsevolod Moscalenco, 
fratele meu geamăn. Aşa s-a întâmplat că în ultimii 
10 ani acestor domenii ale fi zicii le-au fost decer-
nate 4 premii Nobel. Şi dacă o descoperire, distinsă 
cu Premiul Nobel, cât şi alta neapreciată încă cu cea 
mai înaltă apreciere ştiinţifi că, infl uenţează evoluţia 
întregii ştiinţe aidoma exploziei unei stele superno-
va asupra galaxiilor din apropiere, atunci ne putem 
da seama cu certitudine că subdiviziunile teoretice 
ale IFA se găsesc sub infl uenţa a câtorva perfor-
manţe extraordinare şi iau parte la dezvoltarea lor 
în continuare. De aici şi derivă actualitatea cerce-
tărilor ştiinţifi ce, exigenţele sporite faţă de nivelul 
ştiinţifi c în aceste domenii, necesitatea stringentă 
de a dispune şi deţine informaţia ştiinţifi că de ulti-
mă oră, accesul la revistele ştiinţifi ce şi la Internet 
– probleme pe care eu le-am abordat fără osteneală 
de la 1991 încoace.

Vorbind despre cele 4 premii Nobel şi 4 feno-
mene fi zice corespunzătoare, am în vedere descope-
rirea efectului  cuantic fracţional Hall, realizare do-
vedită prin experienţă a fenomenului de condensare 
Bose-Einstein a atomilor alcalizi la temperaturi de 
micro- şi nano-Kelvin, recunoaşterea importanţei 
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stărilor cuantice microscopice ce stau la baza feno-
menelor de suprafl uiditate, supraconductibilitate şi 
a radiaţiei laser. Mai mult decât atât, graţie dezvol-
tării,  în special, a opticii cuantice în ultimele două 
decenii s-a evidenţiat un fenomen general comun 
tuturor proceselor din microunivers, şi anume fe-
nomenul de inseparabilitate a stărilor cuantice. În 
acest sens, voi specifi ca că stările cuantice ale mi-
croparticulelor sunt interdependente, chiar şi atun-
ci când distanţele dintre ele sunt macroscopice şi 
nu microscopice, cum se aştepta de la bun început. 
Acest fenomen rezultă din principiile de bază ale 
mecanicii cuantice, prevăzut încă în anul 1935 de 
către Einstein, Podolski şi Rozen (EPR) sub denu-
mirea de Paradoxul EPR. Această proprietate mira-
culoasă a microuniversului, adică menţinerea stării 
cuantice corelate la distanţe macroscopice, era con-
siderată de A. Einstein ca fi ind ceva neverosimil, 
paradoxal,  bizar, greu de imaginat. Se părea că 
mecanica cuantică, odată ce prezice aşa ceva, nu-i 
deplină, ea va fi  revizuită. În ultimele decenii, spre 
surprinderea tuturor, s-a demonstrat în mod experi-
mental că acest fenomen există în realitate, că me-
canica cuantică e corectă, totodată, această desco-
perire a dus la implementări neaşteptate. 

În această atmosferă de entuziasm, în baza 
noului principiu s-au dezvoltat vertiginos noi direc-
ţii în ştiinţă şi tehnică, ca: optoelectronica şi tele-

comunicaţiile. Am în vedere informatica cuantică, 
criptografi a cuantică şi teleportaţia cuantică. S-au 
depus eforturi colosale pentru a construi compute-
rul cuantic. Cercetările în domeniile nominalizate, 
de asemenea şi noile tehnologii avansate, s-au dez-
voltat în ritm vertiginos, încadrându-se în această 
tematică  un număr ascendent de institute, labora-
toare şi de cercetători. A nu persevera azi în aceste 
investigaţii, înseamnă a rămâne de carul  ştiinţei. 

Iată de ce voi sublinia, încă o dată, că cerce-
tătorii ştiinţifi ci au nevoie stringentă de o bibliote-
că ştiinţifi că, bine amenajată, asigurată cu reviste 
ştiinţifi ce de specialitate şi cu acces la reţeaua in-
formaţională internaţională. Darea în exploatare a 
noului bloc al Bibliotecii Ştiinţifi ce Centrale de pe 
str. Academiei ne inspiră noi speranţe, dar nu pu-
tem aştepta prea mult privind conectarea la reţeaua 
internaţională. Trebuie să urgentăm soluţionarea 
acestor probleme.

În acest context vreau să abordez încă o proble-
mă, de asemenea vitală pentru dezvoltarea ştiinţei 
în Republica Moldova. Tineretul studios trebuie să 
fi e familiarizat cu performanţele nominalizate din 
fi zica modernă. În scopul atragerii cadrelor tinere, 
bine pregătite, sunt necesare eforturi suplimentare 
în vederea dezvoltării Facultăţii de Fizică a USM, 
care reprezintă sursa noastră principală de pregăti-
re a tinerilor specialişti pentru Institutul de Fizică 

Profesorul Ion Tighineanu, vicepreşedintele A.Ş.M., fl ancat de două personalităţi notorii: acad. Al.Ciubotaru, 
eminent savant în domeniul citoembriologiei, şi m.c. I. Toderaş, academician-coordonator al Secţiei de Ştiinţe Bio-
logice, Chimice şi Ecologice
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Aplicată al A.Ş.M. Lipsa tineretului în ştiinţă dău-
nează colosal dezvoltării în continuare a cercetării 
fi zice în ţară. Specialiştii califi caţi de la Academie 
şi cei de la facultatea respectivă a USM trebuie să 
elaboreze cursuri speciale pentru a genera un inte-
res sporit faţă de acest obiect din partea tineretului 
studios.

Desigur, fără de o fi nanţare suplimentară a 
acestei activităţi, extrem de necesare, nu vom depă-
şi difi cultăţile. Ne găsim într-o perioadă în care ezi-
tările, întârzierea şi rămânerea în urmă sunt extrem 
de periculoase pentru destinul cercetării fi zice de 
mai departe. Mă folosesc de această ocazie pentru a 
sensibiliza încă o dată opinia publică privind situa-
ţia critică, în care se afl ă ştiinţa fundamentală din 
Moldova. Poate că într-un fel vor soluţiona aceste 
probleme Liceul Academic şi Universitatea Acade-
mică, care se organizează în prezent, dar deocam-
dată trebuie selectaţi  tinerii talentaţi, fi e şi în grupe 
mici de până la 3 oameni, şi demarată activitatea cu 
ei în modul cel mai serios. Principalul este ca nive-
lul ştiinţifi c al cursurilor să fi e înalt.

Iar acum să trecem la subiectul anterior, pe care 
l-am întrerupt. Condensarea Bose-Einstein (CBE) a 
uimit comunitatea ştiinţifi că prin temperaturile joa-
se la care au fost efectuate lucrările. CBE a atomilor 
înseamnă o stare coerentă macroscopică, formată 
de atomi, asemănătoare cu o undă electromagneti-
că, numită din această cauză undă a materiei. Noi 
cercetăm CBE a excitonilor, iar colegul nostru, prof. 
univ. Petru Hadji – CBE a atomilor. Excitonii în se-
miconductori sunt formaţi din perechi electron-gol, 
legaţi prin interacţiunea lor coulombiană. Ei sunt 
asemănători cu atomii de hidrogen sau de pozitro-
nin. Moleculele de excitoni, numite biexcitoni, sunt 
asemănătaore cu moleculele de hidrogen sau de 
pozitronin. Materia excitonică poate forma diferite 
stări de agregare. O astfel de stare prezintă lichi-
dul metalic electron-gol, prezis de acad. Academiei 
de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, membrul de onoare al 
A.Ş.M. L. Keldâş şi descoperit experimental ulte-
rior în cristatele de Si şi Ge.

În ultimii ani sunt depuse eforturi masive 
pentru a realiza prin experienţă CBE spontană a 
excitonilor şi a evidenţia suprafl uiditatea lor. Spre 
deosebire de atomi, excitonii au posibilitatea să se 
transforme direct în lumină, ceea ce face, bunăoară, 
gazul de excitoni mai puţin stabil şi cu o durată de 
viaţă mult mai scurtă decât a atomilor polarizaţi în 
câmpul magnetic. Totodată, această posibilitate de 
transformare directă în lumină, ca urmare a recom-
binării radiative electron-gol, deschide noi posibili-
tăţi de implementare.

După cum vedeţi, comunitatea ştiinţifi că studi-

ază CBE în cazul materiei atomice, cât şi excitonice. 
Colaboratorii secţiei de teorie a semiconductorilor 
şi electronica cuantică a IFA activează fructuos în 
acest domeniu. Rezultatele obţinute au fost analiza-
te şi publicate în monografi a  Bose – Einstein Con-
densation of Excitons and Biexcitons and Coherent 
nonliniar optics with excitons, Cambridje Univer-
sity Press, Cambridje, New York, 2000, 415 pag.

În ultimii ani studiem în mod teoretic acest fe-
nomen în colaborare cu profesorul  M. A. Liberman 
de la Universitatea din Uppsala, Suedia, şi cu prof. 
D.W. Snoke de la Universitatea din Pittsburg, SUA, 
ţinând cont de fenomenul cuantic fracţional Hall, la 
care m-am referit mai sus. Ne interesează compor-
tarea electronilor şi a golurilor în spaţiul bidimen-
sional pe suprafaţa unei pelicule ultrasubţiri de se-
miconductor, supuse infl uenţei unui câmp magnetic 
puternic perpendicular la suprafaţa planului. 

Fizica modernă a creat în mod artifi cial şi stu-
diază fenomenele fi zice în spaţii cu starea dimen-
sionalităţii în cazul aşa-numitelor gropi cuantice, în 
cazul spaţiului cu o dimensionalitate, realizat prin 
crearea fi relor cuantice şi, în sfârşit, în spaţiul cu 
dimensionalitatea zero, graţie creării nanostructuri-
lor, numite puncte cuantice. Spaţiul bidimensional, 
în special în prezenţa câmpului magnetic, produce 
proprietăţi noi surprinzătoare ale electronilor şi 
golurilor, localizate pe suprafaţa straturilor de se-
miconductor. În aceste condiţii au fost evidenţiate 
posibilitatea existenţei unei stări noi de tip lichid 
dielectric, format din excitoni magnetici bidimen-
sionali în stare de CBE, lent neomogenă în spaţiu. 

M-am referit la direcţiile de cercetare şi re-
zultatele obţinute în ultimii ani. Seminarul secţiei 
noastre activează intens cu participarea profesorilor 
universitari, doctorilor habilitaţi în ştiinţe fi zico-
matematice I. Belousov, P. Hadji, A. Rotaru, doc-
torilor în ştiinţe S. Rusu, M. Smigliuc, V. Troncin,  
colaboratorilor ştiinţifi ci, doctoranzilor şi foştilor 
colaboratori: I. Dobânda, V. Pavlenco, E. Dumanov, 
I. Podlesnâi, A. Ştefan, C. Şura ş.a. Am avut noroc 
să colaborez timp de 40 de ani cu astfel de specia-
lişti iluştri şi cu mulţi alţii, pe care nu i-am nomina-
lizat doar din lipsă de spaţiu.

Aş vrea să vorbesc astăzi şi despre familia mea, 
fără de care activitatea mea ştiinţifi că n-ar fi  fost 
atât de fructuoasă. Am avut noroc de mama noa-
stră, Natalia, care ne-a protejat şi ne-a ajutat în cele 
mai mai grele încercări ale vieţii. În timpul războ-
iului, bunăoară, mama m-a acoperit cu corpul său 
ca să nu fi u atins de schijele unei bombe, explodate 
în preajmă. Am avut noroc să fi u frate geamăn cu 
Vsevolod şi să parcurgem împreună drumul vieţii 
noastre, susţinându-ne unul pe altul. Am avut no-
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roc s-o întâlnesc în anii de studenţie pe o colegă 
extraordinară de facultate, pe Iulia Boiarschi, care 
mi-a devenit prietenă şi cu care m-am căsătorit în 
1951. Împreună am împărţit bucuriile şi tristeţile 
vieţii timp de 45 de ani. De 10 ani nu se mai afl ă 
printre noi.

Au fost nişte timpuri extrem de frumoase, când 
fratele Vsevolod, soţia  Iulia şi eu ne-am avântat 
spre culmile miraculoase ale ştiinţei, fi ecare dintre 
noi mergând pe calea sa, însă cu aceleaşi aspiraţii şi 
idealuri nobile. Toţi trei, aproape 30 de ani am lucrat 
împreună în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al 
A.Ş.M., devenind şefi  de secţii şi de laborator, fon-
datori de şcoli ştiinţifi ce, fi ecare cu direcţia sa in-
dependentă, cu colaboratorii, doctoranzii, adepţii şi 
discipolii săi. Aşa s-a întâmplat că fratele Vsevolod, 
graţie meritelor sale excepţionale  în promovarea câ-
torva direcţii extrem de importante ale fi zicii teo-
retice, discipol al renumitului fi zician-teoretician şi 
matematician din ex-URSS N. Bogoliubov, a devenit 
membru corespondent al A.Ş.M. în 1970 şi membru 
titular în 1976, pe când eu am atins aceste culmi aca-
demice cu mult mai târziu.

La rândul ei, Iulia Boiarschi a devenit doctor 
habilitat în ştiinţe fi zico-matematice, profesor uni-
versitar, şefa laboratorului „Proprietăţile mecanice 
ale cristalelor” din cadrul IFA, fondatorul unei şcoli 
ştiinţifi ce în domeniul durităţii, elasticităţii şi plasti-
cităţii, în cadrul căreia acum activează doctorii ha-
bilitaţi D. Grabco şi R. Jitaru, doctorii M. Dantu, M. 
Linte şi mulţi alţi discipoli. 

Aş vrea să amintesc că Institutul de Fizică Apli-
cată a fost fondat de acad. Boris Lazarenco, care
ne-a educat pe noi, tineri cercetători pe atunci, într-o 
atmosferă psihologică sănătoasă. În colectivul no-
stru opiniile contradictorii se discutau uneori destul 
de aprig, dar în mod transparent şi în limitele com-
portamentului civilizat şi ale deontologiei profesio-
nale academice. 

Activitatea ştiinţifi că se desfăşura în coope-
rare cu institutele centrale de fi zică din ex-URSS, 
coordonată de Academia de Ştiinţe  a URSS. Un 
rol important în formarea mea  ca fi zician le revi-
ne unor personalităţi marcante ştiinţifi ce ca N. N. 
Bogoliubov, A. S. Davâdov, V. L. Ghinzburg, L. E. 
Gurevici, R.V. Hohlov, L. V. Keldâş, K. B. Tolpâgo 
ş.a. 

Însă fără de un echilibru sufl etesc, fără de 
o bună înţelegere şi armonie în familie e greu 
să-mi imaginez o activitate ştiinţifi că prodigioa-
să. Doar această muncă presupune o concentrare 
a tuturor eforturilor intelectuale. În acest sens am 
fost un om fericit şi împlinit. În familia noastră a 
dominat întotdeauna cultul ştiinţei şi datoriei faţă 
de ea. Soţia mea, cercetătoarea Iulia Boiarschi, a 
menţinut această fl acără vie până la sfârşitul vie-
ţii. Graţie sacrifi ciului ei fi zic şi intelectual, într-
un moment difi cil din viaţa noastră eu am putut să 
plec şi să fac doctorantura la Kiev sub conducerea 
prof. K.B. Tolpâgo. Atunci Iulia a rămas cu fi ica 
Elena în braţe, în vârstă de un anişor, având şi obli-
gaţiunea de a preda cursuri normative şi speciale 
la catedra de fi zică teoretică a Universităţii de Stat 
din Chişinău. 

În perioada activităţii mele ştiinţifi ce, des-
tul de încordate, se întâmpla să am şi emoţii ne-
gative din cauza unor nedreptăţi fl agrante. Atunci 
înţeleapta  mea soţie îmi spunea: „Cruţă-ţi nervii 
şi sănătatea, căci n-ai să poţi lucra. Ştiinţa e mai 
importantă decât nişte gâlceve efemere”. Cu acest 
credo trăieşte şi în prezent familia noastră: fi ul no-
stru Eugeniu Moscalenco este doctor în ştiinţe fi -
zico-matematice, colaborator ştiinţifi c superior la 
Institutul Fizico-Tehnic din Sankt Petersburg; fi ica 
Elena Kiseliov este, de asemenea, doctor în ştiinţe 
fi zico-matematice, colaborator ştiinţifi c superior 
la Facultatea de Fizică a USM; nepotul nostru An-
ton Kiseliov este doctorand la Facultatea de Fizică 
a Universităţii de Stat din Sankt Petersburg. 

Astfel stau lucrurile în momentul de faţă. În-
cerc şi mai departe să-mi fac datoria de om de 
ştiinţă şi de om al Cetăţii. Fizica este  Regina  tu-
turor ştiinţelor şi noi lucrăm cu toată dragostea şi 
dăruirea neprecupeţită pentru acest domeniu ex-
traordinar.

Acad. V. Iu. Homici, Preşedintele Fondului 
Cercetări Fundamentale din Federaţia Rusă
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