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FILOLOGUL GENERATOR DE IDEI

Dr. hab. Anatol GAVRILOV 
la 70 de ani

Născut la 23 februarie 1943 în s. Ciobruciu 
(actualmente Cioburciu), r-nul Slobozia.

Filolog, domeniul ştiinţifi c: teoria şi istoria 
literaturii. 

Doctor habilitat în fi lologie (2006).

Prima pasiune, pe care actualul septuagenar, 
cercetătorul ştiinţifi c principal, doctorul habilitat în 
fi lologie Anatol Gavrilov a simţit-o încă din anii fra-
gezi, a fost beletristica, a doua – scrierile ştiinţifi ce. 
Literatura artistică îl desfăta, înnobila, cea teoretică 
îl ajuta să pătrundă tainele şi specifi cul cuvântului 
măiestrit. Această a doua patimă a sa a căpătat am-
ploare în timpul studiilor universitare. Demonstrând 
capacităţi creative în anii de studii, la absolvirea fa-
cultăţii de litere a USM (1965) a fost repartizat la 
munca de cercetare – Institutul de Limbă şi Litera-
tură al AŞM. Aici îşi face doctorantura şi se consa-
cră investigaţiilor fi lologice. 

În cursul activităţii sale ştiinţifi ce, sărbătoritul 
a gustat şi pâinea de director al Institutului, şi cea 
de lector la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din 
Chişinău şi la UPS „Ion Creangă”, dar s-a simţit în 
largul său doar în calitate de şef al Sectorului Teorie 
şi Literatură Comparată, ulterior Teorie şi Metodo-
logie. În domeniul criticii literare a debutat cu arti-
colul Ecouri în romanul moldovenesc (1967), dar a 
căutat în permanenţă să se familiarizeze cu proza 
universală. În lucrările de proporţii care au urmat 
(Structura artistică a caracterului literar în roman, 
Ch., 1976, Refl ecţii asupra romanului, Ch., 1984), 
precum şi în numeroase articole, exegetul ia în dis-
cuţie anumite aspecte ale dramaturgiei lui Shakes-
peare, ale prozei lui F. Dostoievski, Maupassant, ale 
nuvelei contemporane engleze etc.

Ieşirile sale cutezătoare în spaţiul prozei şi dra-
maturgiei universale nu i-au diminuat nicicând in-
teresul pentru epica şi drama autohtonă. Mărturii 
concludente în acest sens sunt articolele în care se 
pronunţă asupra prozei lui Vl. Beşleagă, a romanu-
lui lui A. Busuioc Singur în faţa dragostei. De notat 
că exegetul a căutat să atragă în discuţie faţete puţin 
sau deloc explorate ale prozei. Bunăoară,  Aminti-
rile din copilărie ale lui I. Creangă le-a examinat 
sub aspectul cuvântului propriu, străin şi bivoc, 
pastelurile lui Alecsandri le-a tratat în corelaţie cu 
poetica parnasiană, sămănătorismul – ca expresie 
specifi c naţională a unui fenomen ideologico-literar 
internaţional, proza lui I. Druţă e privită prin prisma 
sugestiei psihologice, dramaturgia intimă a lui D. 
Matcovschi a cercetat-o prin vizorul valorii etice.

Deşi au trecut peste trei decenii şi jumătate de 
la apariţia primei sale cărţi teoretice, aceasta îşi păs-
trează actualitatea prin aplicarea teoriei structurii 
stratiforme a operei literare şi prin felul cum au fost 
interpretate componentele structurale ale caracteru-
lui în roman şi etapele în statornicirea caracterului 
ca formă a cunoaşterii artistice a omului ş.a.

Cea de-a doua carte, Refl ecţii asupra romanu-
lui, de asemenea, constituie o valoroasă contribuţie 
ştiinţifi că. Nu întâmplător, eminentul critic şi istoric 
literar Mihai Cimpoi o consideră „o sinteză care o 
completează pe cea a lui V. Coroban” (e vorba des-
pre Romanul moldovenesc contemporan). Concomi-
tent, recenzentul susţinea că această apariţie edito-
rială dispune de o perspectivă generalizatoare largă, 
că autorul confruntă procesul literar cu imperativele 
sociale, cu viaţa însăşi, manifestând intransigenţă şi 
obiectivitate. Într-adevăr, studiul se referă la căută-
rile înnoitoare ale prozei moldoveneşti scoţând în 
evidenţă, printre primii, anumite aspecte defi nitorii 
ale procesului literar din republică. 

În 2006, Anatol Gavrilov scoate de sub tipar lu-
crarea de proporţii Conceptul de roman la G. Ibră-
ileanu şi structura stratiformă a operei literare – o 
sinteză a rezultatelor cercetărilor îndelungate în do-
meniul teoriei şi istoriei romanului din punctul de 
vedere al statornicirii lui ca structură genurială. Va-
loarea studiului o sporeşte şi faptul că au fost luate 
în discuţie ideile originale ale criticului discutat. În 
baza acestui solid op monografi c şi-a susţinut teza 
de doctor habilitat.

Următorul volum pe care l-a publicat, Criterii 
de ştiinţifi citate a terminologiei literare, (2007) este 
unul eminamente teoretic. Studiul atrage atenţia 
specialiştilor fi lologi, printre multe alte precizări 
asupra terminologiei, că e necesar a privi „opera 
literară ca structură material-verbală, ca textură de 



nr. 1 (28), martie 2013 - 179     

cuvinte bivoci şi plurivoci care se mişcă în concor-
danţă cu pulsaţiile vii ale procesualităţii dialogice 
din straturile ei interne” (p. 232).

Cu deosebită satisfacţie vom constata: actualul 
septuagenar s-a dovedit a fi  un generator şi promo-
tor insistent de idei. Ideile sale de a aplica concepţia 
tranzitologică fondată de viitorologii americani la 
periodizarea procesului literar după etape ale tran-
ziţiei intracivilizaţională şi intercivilizaţională şi-a 
găsit o realizare originală în studiile profesorului S. 
Pavlicencu despre tranziţia în literatură şi o nouă 
clasifi care a curentelor literare, precum şi în teza 
doctorandei sale Galina Ionesi (Aniţoi) despre mo-
dul în care tranziţia intercivilizaţională în societatea 
românească şi-a afl at refl ectarea în schimbările din 
tipologia personajului, în special în tipul inadapta-
tului ca personaj de tranziţie. O altă idee a sa, cea 
de aplicare a dialogismului bahtinian la o nouă 
defi niţie a imaginii artistice – ca structură duală şi 
ca unitate a criteriilor identitate/ alteritate – a fost 
dezvoltată creator în teza de doctor a Olesei Gârlea 
despre raportul dintre mit ca sincretică şi imagine în 
fi cţiunea artistică.

Pe parcursul anilor colegul celebrat s-a bucurat 
de o preţuire înaltă a acad. M. Cimpoi, pe care l-am 
citat mai sus, dar şi din partea altor colegi, a docto-
rilor habilitaţi S. Pavlicencu, Al. Burlacu, I. Plămă-
deală, Aliona Grati ş.a. O dovadă probantă că aceste 
aprecieri nu sunt nişte elogii ocazionale ne serveşte 
cuprinsul ultimei sale cărţi În căutarea de noi re-
pere pe drumul gândirii care se afl ă în etapa fi nală 
de pregătire pentru tipar la editura „Profesional Ser-
vice” din Chişinău. Această culegere selectivă întru-
neşte în cele cinci compartimente unele dintre stu-
diile, articolele, comunicările ştiinţifi ce, prelegerile 
şi fragmentele în care este abordat un cerc larg de 
probleme ce ţin de epistemologia literară, literatura 
universală şi comparatistică, teorie şi metodologie 
literară, critică literară şi metalingvistica textului.

În încheiere, îi dorim infatigabilului exeget lite-
rar Anatol Gavrilov mulţi ani de activitate ştiinţifi -
că fructuoasă în care să-şi ducă la bun sfârşit toate 
manuscrisele. Preocupările sale investigative din 
ultima perioadă se disting printr-o amploare şi o ra-
mifi caţie demne de toată admiraţia.

Dr. Dumitru Apetri

MĂSURA  VALORII  ŞTIINŢIFICE 

Membrul corespondent al AŞM 
Sergiu DIMITRACHI 

la 80 de ani

Născut la 7 martie 1933, în s. Unţeşti, azi 
r-nul Ungheni.

Inginer, domeniul ştiinţifi c: radioelectronică 
şi telecomunicaţii.

Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1988), pro-
fesor universitar (1991). Membru corespondent 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).

A făcut studii la Facultatea de Radiotehnică a 
Universităţii de Telecomunicaţii şi Informatică din 
or. Novosibirsk, Rusia (1953-1958). A activat la 
o instituţie de proiectări de destinaţie specia lă din 
or. Omsk, Rusia (1958-1961) şi la Institutul de Cer-
cetări Ştiinţifi ce în domeniul Construcţiei şi Proiec-
tării Aparatajului Electric din Chişinău (1961-1968). 
Din anul 1968 activează la Univer sitatea Tehnică a 
Moldovei în calitate de conferenţiar, iar din 1989 
devine profesor universitar şi şef al Catedrei de Te-
lecomunicaţii a acestei instituţii.

A iniţiat şi a condus activitatea de cercetări 
într-o direcţie nouă din domeniul măsurărilor mări-
milor electrice pasive. Sub conducerea sa au fost 
elaborate metode noi de măsurare, destinate măsu-
rării fără contact galvanic a caracteristicilor compo-
nentelor electronice pe bază de microconductor în 
izolaţie de sticlă în operaţiile principale ale ciclului 
tehnologic de producere. Utilajul tehnologic, elabo-
rat pe baza acestor metode, a fost  implementat la 
uzinele „TBILPRIBOR” (Tbilisi), „MICROPRO-
VOD (Chişinău) „LENIN” (Minsk) având un efect 
economic considerabil. 

Aniversări


