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FĂRÂME 

DINTR-UN TESTAMENT

Viorica CUCEREANU
Lucrarea Anotimpul mărturisirilor: avataru-

rile vieţii unui chimist sau despre drumul nesfârşit 
al cunoaşterii de Dumitru Batîr, doctor habilitat în 
chimie, profesor universitar, o apariţie recentă, poate 
fi  considerată un testament al unui savant, pedagog, 
cronicar al vieţii ştiinţifi ce, dar şi un patriot, un 
împătimit pentru neamul nostru, pentru limba 
noastră, pentru istoria noastră. Itinerarul trecerii 
acestei personalităţi prin viaţă în strădania sa de a 
asigura prosperarea noilor generaţii de cercetători 
la viitorul cărora în permanenţă l-a purtat gândul şi 
dorul impresionează şi credem că şi-a văzut rostul.

Dar să exemplifi căm cu câteva repere: atunci 
când a fost puternic marginalizat de mai marii 
unui timp ticăloşit, a reuşit să se retragă în lumea 
frământărilor sale într-o necuntenă şi inspirată 
muncă, trudind ţărăneşte, ştiind să rabde şi să ierte. 
Iar de iertat a avut ce ierta. Salahor înzestrat cu 
tanacitate şi o extraordinară vitalitate, a ajuns la 
vârsta înţelepciunii, nemaisimţind bătrâneţea, ci 
dimpotrivă, considerând-o un bun prieten de drum.

Prin verticalitatea ce-l caracterizează, totdeauna 
s-a străduit să creeze în jurul său o zonă de 
cumsecădenie şi bonomie, convins fi ind că nimic 
nu poate stăvili forţa de creaţie a celui înzestrat: nici 
invidia, nici critica necompetentă, nici greutăţile ce 
par adesea insumontabile. Unicul nostru îndemn 
sincer şi modest către cei dragi şi apropiaţi ar fi  să-i 
poarte cu cinste respectabilul nume, cucerit prin 
trudă şi suferinţă.

Crezul său a fost ca prin muncă să fi e un devotat 
slujitor al neamului; o viaţă de om a fost preocupat 
în permanenţă să insufl e tineretului studios interesul 
faţă de cercetare, dragostea şi perseverenţa pentru 
muncă. Să păstreze nealterate memoria celor care au 
ridicat edifi ciul ştiinţei. Vrerea lui a fost să întreţină 
mereu aprinsă lumina chimiei în faţa tineretului 
studios.

Concentrarea eforturilor oamenilor de ştiinţă a 
fost mereu orientată spre combaterea unor calamităţi 
precum poluarea aerului şi apei, secetele îndelungate, 
seismele şi alte procese distructive, asigurarea 
securităţii energetice, alimentare şi ecologice, 
eradicarea sărăciei şi ameliorarea sănătăţii publice. 
Se ştie că acolo unde nu pătrunde ştiinţa, nu răsare 
nici economie, nu prosperă nici biodiversitatea, 
nu sporeşte bunăstarea, nu are loc buna integrare 

a omului în mediul universal. În acest sens, cartea 
pe care o prezentăm va fi  foarte utilă eventualilor 
cititori pentru mesajul ei întru ameliorarea sănătăţii 
oamenilor şi sănătăţii mediului.

Fiind prin natura sa o fi re spontană, deschisă 
dialogului şi iubitoare de oameni, ferm convins că 
poartă răspunderea în faţa timpului care-l trăieşte, 
profesorul Dumitru Batîr  s-a simţit obligat să lase 
aceste pagini de aducere-aminte. Lucrarea este, după 
noi, rezultatul muncii de o viaţă a unui Om care vine 
în atenţia noastră din alte vremuri, zbuciumate şi 
nesigure, dar care au pus la încercare adevăratele 
caractere şi fi ri omeneşti. Timpul le cerne şi le alege 
pe toate.

"Ce le-am dori noi tineretului studios: credinţă 
în adevăr şi în faţa memoriei înaintaşilor; nobleţe 
în manifestări, creativitate în intenţii, temeinicie în 
abordări receptivitate la tot ce e nou şi viabil în viaţă; 
să intre cu trup şi sufl et în iureşul vieţii, păşind plini 
de elan tineresc în vâltoarea pulsului modern; să-şi 
găsească adevăratele delicii ale vieţii în cunoaştere 
şi inovare în numele prosperării.” (D. Batîr)
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