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FRAŢII FIZICIENI VSEVOLOD ŞI SVEATOSLAV 
MOSCALENCO - OAMENI DE ŞTIINŢĂ DE TALIE MONDIALĂ 

 
Ion HOLBAN 

 
La 26 septembrie 2013 fraţii gemeni fizicieni Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco au 

împlinit onorabila vârstă de 85 de ani.  
S-au născut viitorii savanţi în comuna Bravicea, judeţul 

Orhei, România (în prezent Republica Moldova). Un sat vechi de 
răzeşi, situat între râuleţele Cula şi Ichel, la circa 70 km depărtare 
de Chişinău. Conform datelor anului 1932, Bravicea pe atunci 
avea 5412 de locuitori (cândva avusese şi peste 7000) [Moraru & 
Pruteanu, 1997], ceea ce înseamnă că era o localitate cu mari 
perspective. 

Anul acela, 1928, după cum povestea mama savanţilor, 
Natalia, s-a caracterizat printr-o iarnă cu zăpadă abundentă – 
„troienele erau mai mari decât omul”. Semne bune avea anul.  

Şi în privinţa fizicii anul a fost unul deosebit: a luat fiinţă o 
nouă şi neordinară paradigmă a fizicii moderne – mecanica 
cuantică. Descoperirile din acest domeniu, semnate de Erwin 
Schrodinger (1887 - 1961), Max Born (1882 – 1970), Werner 
Heisenberg (1901 – 1976), Enrico Fermi (1901 – 1954), Oskar 
Klein (1894 – 1977), V.A. Fok (1898 – 1952), J.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) se ţineau lanţ în acest an. Tot în 1928, Louis de Broglie (1892 – 1987), 
plin de încredere (cu un an înainte, în 1927, fusese confirmată experimental năstruşnica lui 
idee privind dualismul undă-corpuscul), începe să ţină cursuri serioase de mecanică cuantică 
la Universitatea din Paris. Ce vremuri măreţe pentru fizică ! 

Peste ani mecanica cuantică va deveni instrumentul principal de lucru al nou-născuţilor 
de la Bravicea, prin intermediul căruia ei au adus contribuţii însemnate în domeniul fizicii 
stării condensate. 

În perioada 1935 – 1939 viitorii savanţi învaţă la Şcoala Primară Mixtă Nr. 2 din satul 
natal. După absolvirea acesteia, în 1939, părinţii îi înscriu la Liceul „B.P. Hasdeu” din 
Chişinău (1939 – 1940), apoi cei doi fraţi îşi urmează studiile la Liceul „A. Russo” (1940 – 
1944). În 1944, dat fiind că valurile războiului se abăteau asupra Chişinăului, liceul este 
evacuat la Craiova (România), unde fraţii Moscalenco studiază un an de zile (1944-1945) la 
Colegiul Naţional „Carol I”. În septembrie 1945, ei sunt „repatriaţi” în Basarabia: S-au stabilit 
la Orhei. Aici, în 1945 – 1946 urmează Şcoala Medie Moldovenească Nr. 2, dat fiind 
capacităţile lor intelectuale, au făcut două clase într-un an, lucru care le-a prins bine, astfel au 
scăpat de armată. În 1946 absolvesc şcoala din Orhei şi în acelaşi an sunt înmatriculaţi la 
Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de Fizică şi Matematică, pe care o absolvesc în 
1951.  

Drumul fraţilor gemeni Moscalenco în ştiinţă nu a fost unul uşor. În familie n-au avut 
tradiţii ştiinţifice, au moştenit de la bunici o mare bibliotecă cu cele mai valoroase opere din 
literatura rusă, cu scrieri pline de înţelepciune, pe care ei le-au asimilat de mici. Existenţa unei 
biblioteci în casă deja este un îndemn de a apela la carte pentru soluţionarea problemelor 
vieţii. Din păcate, în peregrinările familiei din timpul războiului, biblioteca s-a pierdut. 

Prima fotografie a 
fraţilor Moscalenco. 

Foto din arhiva 
savanţilor 
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Rămaşi de mici fără tată (părintele lor a fost arestat de autorităţile sovietice în 1941 şi s-
a pierdut într-un beci al NKVD-ului), fraţii Moscalenco au cunoscut din plin greutăţile vieţii. 
Nevoia le-a fost învăţătorul cel mare, ea le-a călit caracterul, le-a amplificat şi înmulţit 
calităţile omeneşti cultivate în familie, i-a îndreptat spre carte, spre lumină, spre lucruri care 
durează. S-au văzut mereu nevoiţi să se afle în acţiune, să-şi pună mintea în mişcare, acest 
lucru le-a dezvoltat intuiţia. Sprijin de nădejde le-a fost mama lor şi surorile părinţilor. Astfel, 
băieţii au devenit prematur de sine stătători. Drumul 
spre ştiinţă şi l-au croit singuri. Profesia de fizician şi-
au ales-o în conformitate cu trăsătura lor de caracter de 
liber-cugetători. Domeniul fizicii, graţie 
academicianului P.L. Kapiţa (1894 – 1984), n-a 
cunoscut influenţa nefastă a lâsenkismului primitiv 
(promovat de Lâsenko), care a bântuit ştiinţa sovietică, 
în mod deosebit genetica şi cibernetica, politizate la 
maximum de regimul comunist. Fizica s-a dovedit a fi 
stihia în care fraţii Moscalenco totdeauna se simţeau 
liberi şi bine. Profesia de fizician le-a permis să dea frâu 
liber cugetărilor lor. Mai târziu ei înşişi au devenit un fel 
de Kapiţa ai fizicii din Republica Moldova, străjeri ai 
standardelor înalte şi ai climatului moral în ştiinţă. 
Acolo unde se află ei, atmosfera devine cu adevărat 
ştiinţifică. 

Trecând prin experienţa grea a vieţii, ei au avut intuiţia de a-şi alege pentru doctorat, 
apoi pentru postdoctorat, ramurile fizicii în care se muncea cel mai intens, domenii de 
perspectivă, şi-au formulat de sine stătător problemele ştiinţifice (ceea ce contează foarte 
mult), pe care apoi le-au rezolvat cu succes sub îndrumarea conducătorilor ştiinţifici.  

Prin străduinţă proprie au străbătut întreaga cale de la student până la academician. Tot 
ce au izbutit ei în viaţă au obţinut prin muncă asiduă şi onestă, perseverenţă şi răbdare. Au 
trecut prin multe în viaţă, dar au ştiut să nu se decepţioneze, au mers mereu pe calea pe care ei 
înşişi şi-au trasat-o, urmând crezul biblic: „Ară şi seamănă şi vei avea dreptate”. Rari oameni 
întâlneşti care să aibă atâta plăcere din muncă precum ei. Lucrează de dimineaţă până seara 
târziu, lucrează şi în zilele de odihnă. De această „boală” i-au molipsit şi pe colaboratorii lor. 
Mama domniilor lor, Natalia, fiind întrebată, dacă crede că feciorii ei sunt fericiţi, a răspuns 
scurt şi clar: „Fericiţi, pentru că au un lucru pe plac”. Cu toate că muncesc foarte mult, ei ştiu 
să-şi organizeze odihna. Mai mult, pot servi drept exemplu de oameni de ştiinţă ordonaţi, care 
frecventează sălile de sport, de teatru şi concert. La serviciu deseori îşi organizează răgazul 
ascultând muzică clasică. Îi îndeamnă şi pe alţii să facă acest lucru. 

După absolvirea Universităţii de Stat din Chişinău, căile fraţilor Moscalenco se despart 
pe un timp. Vsevolod a rămas să activeze la Universitatea de Stat din Chişinău, iar Sveatoslav 
a fost repartizat la Institutul Agricol din Chişinău. După anul 1961 activează iarăşi împreună, 
în cadrul Academiei de Ştiinţe a RSS Moldova. Deşi o bucată de vreme au lucrat în diferite 
instituţii, activităţile lor totdeauna erau corelate. 

Fraţii Moscalenco au înţeles de tineri povaţa biblică de a roade pragurile înţelepţilor. De 
aceea au hotărât să facă ucenicie (doctoratul) la cele mai mari centre ştiinţifice din Uniunea 
Sovietică, acolo unde era în plină dezvoltare fizica modernă, unde activau cei mai mari 
savanţi în domeniile lor de interes, despre care aveau ştire din lucrările ştiinţifice ale acestora. 

Vsevolod Moscalenco s-a dus să facă ucenicie la şcoala ştiinţifică a acad. N. N. 
Bogoliubov (1909 – 1992) din Moscova, savant cu renume mondial în domeniul fizicii 
supraconductibilităţii. Tocmai în acea perioada acolo se lucra intens la definitivarea teoriei 
microscopice a supraconductibilităţii, ale cărei idei de bază fusese formulate de fizicienii 

Fraţii Vsevolod şi Sveatoslav  
Moscalenco studenţi. 
Foto din arhiva savanţilor
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americani J. Bardeen (1908 – 1991), L.N. Cooper (1930) şi J.R. Schrieffer (1931), şi, 
independent de aceştia, de către N.N. Bogoliubov, care anterior elaborase teoria microscopică 
a suprafluidităţii. Astfel că tânărul Vsevolod Moscalenco a ajuns la timp în epicentrul unor 
mari evenimente ştiinţifice. Au fost găsite multe soluţii la problemele examinate, explicate 
mai multe fenomene fizice ale stării condensate a materiei, precizate mai 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 fizic de condensare Bose-Einstein 
(CBE). 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 şi fază) – fenomenul de supraconductibilitate. Mai mult, 
fenomenul de condensare Bose-Einstein s-a dovedit a fi unul universal -- are loc şi în materia 
nucleară, la nivel microscopic -- în nucleele atomice, iar la nivel macroscopic -- în stelele 
neutronice. Este vorba aici de o stare aparte a materiei condensate. În acest segment al fizicii 
există mai multe puncte de tangenţă între sferele de 
interes ştiinţific ale fraţilor Moscalenco.  

În acea perioadă, în laboratorul acad. N.N. 
Bogoliubov au fost elaborate multe lucrări de pionierat, 
una dintre ele revenindu-i tânărului fizician din RSS 
Moldova Vsevolod Moscalenco. La numai 31 de ani, 
domnia sa a generalizat teoria supraconductibilităţii 
pentru metalele cu benzi energetice suprapuse. Noua 
teorie elaborată s-a dovedit a descrie mai adecvat decât 
cea veche fenomenele fizice din materialele 
supraconductoare cunoscute. În plus, după ce a fost 
descoperită supraconductibilitatea la temperaturi înalte, 
s-a dovedit că teoria poate fi aplicată cu succes şi în 
cazul acestui fenomen.  

La Moscova, o influenţă favorabilă asupra 
formării lui Vsevolod Moscalenco ca om de ştiinţă au 
avut-o şi alţi reprezentanţi iluştri ai fizicii, cum ar fi 
profesorii universitari D. N. Zubarev (1917 – 1992), 
specialist în domeniul mecanicii şi termodinamicii 
statistice, şi S.V. Teablikov (1921 – 1968), specialist în 
domeniul magnetismului.  

Sveatoslav Moscalenco, la rândul său, s-a înscris 
la doctorat la Institutul de Fizică al Academiei de 
Ştiinţe a Ucrainei, Kiev, avându-l în calitate de 
conducător ştiinţific pe reputatul fizician K.B. Tolpâgo 
(1916 – 1994), specialist în domeniul fizicii corpului 
solid, al fizicii polaritonilor şi excitonilor, un om chipeş, 
cu caracter şi demnitate. (Este greu să treci cu vederea faptul că şi peste viaţa părintelui 
acestui mare om de ştiinţă a trecut fără milă tăvălugul bolşevic.) Sveatoslav Moscalenco a 
interacţionat pe plan ştiinţific şi cu renumitul fizician A.S. Davâdov (1912 – 1993), cunoscut 
prin spectrul său larg de preocupări ştiinţifice şi prin faptul că înainte de a aborda un nou 
domeniu scria o carte (un manual) ce se referea la domeniul respectiv, căci, zicea dumnealui, 
când înveţi pe alţii pătrunzi mai adânc în esenţa fenomenelor pe care doreşti să le explici. 
Datorită nivelului ştiinţific înalt şi al limbajului accesibil în care erau scrise aceste cărţi, ele în 
scurt timp deveneau „clasice”. De la acest savant Sveatoslav Moscalenco a deprins gustul 
pentru problemele biofizicii.  

Fraţii Vsevolod şi Sveatoslav 
Moscalenco, împreună cu mama lor, 

Natalia. 
Foto Boris Bălan
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Un rol important în formarea ca specialişti de înaltă calificare a ambilor fraţi gemeni 
Moscalenco au jucat şi academicienii L.V. Keldâş (1931), un mare specialist în domeniul 
fizicii corpului solid şi fizicii semiconductorilor, al cărui nume îl poartă un şir întreg de 
fenomene fizice, R.V. Hohlov (1926 – 1977), fondatorul opticii neliniare, V.L. Ghinzburg 
(1916 – 2009), savant cu lucrări de pionierat în domeniul suprafluidităţii şi 
supraconductibilităţii, de asemenea, în domeniul astrofizicii, mai târziu laureat al Premiului 
Nobel, profesorul universitar L.E. Gurevici (1904 – 1990), fondatorul şcolii de fizică cinetică, 
ş. a.  

Vsevolod Moscalenco a devenit candidat în ştiinţe (echivalent cu doctor) în 1959 şi 
doctor (echivalent cu doctor habil.) în 1968, iar Sveatoslav Moscalenco a obţinut aceste titluri 
ştiinţifice respectiv în 1960 şi 1970.  

Pe când făcea 
investigaţii la Moscova, 
Vsevolod Moscalenco şi-a 
dat seama de importanţa 
fizicii nucleare şi celei a 
particulelor elementare 
pentru dezvoltarea ştiinţei 
şi a convenit cu acad. N.N. 
Bogoliubov să pregătească 
specialişti în acest 
domeniu pentru RSS  
Moldova prin intermediul 
filialei de la Dubna a 
Universităţii de Stat „M.V. 
Lomonosov”, care 
activează pe lângă 
Institutul Unificat de 
Cercetări Nucleare, al 

cărui director era atunci 
N.N. Bogoliubov.  

 
Academicienii Moscalenco au publicat numeroase monografii şi sute de lucrări 

ştiinţifice, multe deschizătoare de direcţii, în cele mai prestigioase reviste de specialitate din 
lume. Domniile lor nu precizează însă numărul lucrărilor pe care le-au scris, zicând că pentru 
un veritabil savant nu contează numărul lucrărilor personale, ci valoarea lor, originalitatea şi 
profunzimea ideilor pe care le enunţă şi le promovează.  

După cum au evaluat discipolii savanţilor, ei au publicat împreună peste 550 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 ştiinţifice ale fraţilor Moscalenco cuprind 
un spectru larg de probleme ale fizicii corpului solid. Purtând o dragoste deosebită pentru 
matematică, fizicienii Moscalenco au propagat şi au implementat cele mai avansate metode de 
calcul în fizica corpului solid, în special în fizica stărilor condensate. 

Acad. Vsevolod Moscalenco s-a remarcat prin lucrări fundamentale 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 
de spin-sticlă şi sticlă cvadripolară, în teoria supraconductibilităţii la temperaturi joase, în 
teoria sistemelor electronice puternic corelate, în teoria supraconductorilor cu mai multe benzi 
energetice, de asemenea, prin utilizarea pe larg a aparatului matematic al funcţiilor Green în 

Fizicienii V.L. Ghinzburg şi L.V. Keldâş (primii din stânga) 
în vizită la fraţii fizicieni Moscalenco. Foto din arhiva autorului 
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domeniul supraconductibilităţii, al diagramelor Feynman. Teoria supraconductorilor cu 
benzile suprapuse, elaborată de domnia sa, şi-a găsit o aplicaţie largă la descrierea 
supraconductibilităţii la temperaturi înalte, explicând, totodată, o mulţime de date 
experimentale (dependenţa temperaturii critice de concentraţia impurităţilor, efectul Raman 
electronic ş.a.) şi prezicând fenomene noi (cum ar fi amplificarea efectului termoelectric). 
Aparatul matematic elaborat de Vsevolod Moscalenco pentru descrierea corelaţiilor puternice 
ale electronilor permite fizicienilor să obţină informaţii preţioase despre spectrele electronilor 
şi fononilor.  

Vsevolod Moscalenco este considerat de către comunitatea ştiinţifică fondatorul scolii 
ştiinţifice în domeniul supraconductorilor cu mai multe benzi de energie şi al sistemelor 
electronice puternic corelate. 

Sveatoslav Moscalenco a publicat lucrări în domeniul fizicii matematice, fizicii 
corpului solid, opticii neliniare, electronicii cuantice, a deschis drumuri noi în fizica 
stărilor condensate. A studiat în detaliu fenomenele produse de excitoni (cvasiparticule 
ce se formează în semiconductori şi dielectrici, constituite dintr-un electron şi un gol 
legați în pereche), aceştia din urmă stând la baza multor fenomene fizice optice şi de 
transfer de energie din materialele amintite. O faimă deosebită i-a adus 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, care generează 
fenomenul de suprafluiditate al excitonilor şi biexcitonilor. Pentru descoperirea şi 
studierea complexelor multiexcitonice, domnia sa şi încă 8 cercetători sovietici au fost 
distinși, în 1988, cu Premiul de Stat al URSS în domeniul ştiinţei şi tehnicii. Ideile lui 
au aşteptat dovezile experimentale aproape 30 de ani, până când biexcitonii şi 
condensările Bose-Einstein ale excitonilor şi biexcitonilor au fost descoperite 
experimental în semiconductori şi diverse structuri în baza acestora. Lucrările de 
pionierat în acest domeniu ale lui Sveatoslav Moscalenco au fost recunoscute în mod 
oficial de comunitatea ştiinţifică internaţională 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 de la Universitatea din 
Pittsburgh (SUA): 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. 

Trebuie să menţionăm şi faptul că cercetările fizicienilor Moscalenco sunt mereu 
sincronizate cu pulsul ştiinţei mondiale, au o ţinută profesională înaltă, conţin 
întotdeauna elemente de noutate, de multe ori sunt deschizătoare de direcţii, uneori 
întrec timpul, unele dintre ele devenind clasice. Prin lucrările ştiinţifice pe care le-au 
publicat, ei sunt printre primii cercetători din Republica Moldova care s-au integrat în 
comunitatea ştiinţifică mondială, demonstrând prin aceasta că putem fi competitivi şi în 
acest domeniu de vârf al activităţii umane. 

Putem spune fără echivoc că fraţii fizicieni Moscalenco servesc drept exemplu de 
conduită ştiinţifică şi etică pentru clasa fizicienilor din Republica Moldova.  

Lucrările ştiinţifice ale fraţilor Moscalenco sunt înalt apreciate de comunitatea 
ştiinţifică, la ele fac referinţă savanţi din întreaga lume, iar şcolile ştiinţifice fondate de 
ei sunt bine cunoscute pe mapamond, astfel că ei deseori sunt invitaţi să facă cercetări, 
să prezinte rapoarte ştiinţifice, să ţină prelegeri în prestigioase centre ştiinţifice din 
lume, fapt ce demonstrează încă o dată competitivitatea rezultatelor obţinute de dânșii 



14    Aniversări 
 

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 11, nr. 3-4, 2013 

pe piaţa ştiinţifică mondială. Astăzi a devenit clar pentru toată lumea că fără o încadrare 
în circuitul internaţional de valori este imposibil să faci o ştiinţă performantă, iar fără o 
ştiinţă avansată nu există progres, iar fără o ştiinţă fundamentală dezvoltată nu poate fi 
vorba de tehnologii moderne. 

Vsevolod Moscalenco a ţinut cursuri în universităţi din Republica Populară 
Chineză (or. Changchun, în 1990, 1992, 1993), Italia (Salerno, 1999, 2001), Germania 
(Duisburg, 2000), a obţinut 12 ani la rând grantul Guvernului german (Heisenberg – 
Landau) pentru a efectua cercetări împreună cu angajaţii universităţii menţionate. În 
decurs de 15 ani Domnia Sa a fost reprezentantul plenipotenţiar al Republicii Moldova 
la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna. Sveatoslav Moscalenco a ţinut 
cursuri speciale la Universitatea din Uppsala, Suedia, în 1995, 2000 şi 2004.  

În afară de cercetări ştiinţifice, fizicienii Moscalenco participă cu dăruire de sine la 
pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. Mulţi ani la rând ei sunt membri ai 
consiliilor ştiinţifice specializate de conferire a titlurilor ştiinţifice și membri ai 
Comisiei de experţi în fizică a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al 
Republicii Moldova.  

Contribuţia domniilor lor la pregătirea cadrelor de înaltă calificare din Republica 
Moldova este enormă (împreună au pregătit circa 10 doctori habil. şi 50 de doctori în 
ştiinţe, fiecăruia revenindu-i aproximativ jumătate din palmares). Fraţii Moscalenco 
totdeauna s-au străduit să instruiască tineri fizicieni competitivi pe piaţa ştiinţifică 
mondială. Sute de alţi cercetători ştiinţifici au simţit indirect influenţa lor creatoare 
atunci când distinşii fizicieni le-au fost referenţi oficiali la tezele de doctorat. O spunem 
cu toată responsabilitatea şi fără exagerare: cea mai înaltă apreciere în Republica 
Moldova o obţin tezele susţinute în domeniul fizicii teoretice, şi acest lucru se datorează 
în mare parte exigenţei şi principialităţii fraţilor Moscalenco.  

Tezele de doctor habil. şi de doctor în ştiinţe care au trecut prin focul sacru al 
şcolilor ştiinţifice ale Moscalencilor sau prin consiliul ştiinţific specializat în care 
domniile lor activează sunt lucrări de rezistenţă şi poartă ştampila calităţii, durabilităţii, 
onestităţii, elanului tineresc şi responsabilităţii oamenilor de ştiinţă şi cultură 
Moscalenco. Atunci când un doctorand izbuteşte să treacă „pragul calităţii” impus de 
fraţii Moscalenco, se poate spune la sigur că teza acestuia este una de calitate. Climatul 
de responsabilitate cultivat de fraţii Moscalenco contează enorm. 

Academicienii Moscalenco educă noua pleiadă de fizicieni mult prin exemplul 
propriu (zilnic) de cercetare şi de comportament etic. Activitatea lor urmează standarde 
înalte: cerinţe foarte stricte faţă de sine, o muncă asiduă, o sete nepotolită de a cunoaşte 
tot ce este nou în domeniul de activitate, slujirea cu abnegaţie, până la sacrificiu, a 
adevărului ştiinţific. Toate aceste calităţi de care dau dovadă reies din educaţia lor 
aleasă primită în familie, din independenţa lor spirituală în mare şi în mic, în ştiinţă şi în 
viaţa de toate zilele. Anume aceste trăsături de caracter au făcut din ei savanţi de 
notorietate, exemple vii de conduită ştiinţifică şi morală demne de urmat. Toate aceste 
lucruri ei le cer şi de la discipolii lor, pe care îi atenţionează chiar de la bun început că 
în ştiinţă nu există căi uşoare de afirmare.  

Fraţii Moscalenco participă cu dăruire de sine şi la viaţa culturală a republicii. Ei 
au adus contribuţii majore la editarea „Enciclopediei sovietice moldoveneşti”, în partea 
ce ţine de domeniul fizicii. Cu exigenţa care-i caracterizează, au coordonat şi au 
participat în calitate de autori la pregătirea articolelor din domeniul fizicii, fiecare 
articol, înainte de a fi trimis la tipar, fiind supus unei discuţii publice până la cele mai 
mici amănunte în cadrul unei comisii de experţi în domeniu. Domniile lor, de asemenea, 
au participat la popularizarea ştiinţei prin intermediul societăţii „Ştiinţa”, precum şi la 
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pregătirea noilor generaţii de fizicieni încă de pe băncile şcolii în cadrul societăţii 
științifice a elevilor „Viitorul”. 

Buna desfăşurare a procesului de cercetare nu poate avea loc fără o informare 
adecvată şi operativă a cercetătorilor asupra noilor achiziţii ale ştiinţei, adică fără o 
bibliotecă modernă, asigurată cu literatura necesară şi înzestrată tehnic cu cele mai noi 
mijloace de comunicare, astfel ca biblioteca să pună la dispoziţia cititorilor săi în cel 
mai scurt timp cele mai noi rezultate ştiinţifice obţinute de savanţii lumii, lucruri fără de 
care ştiinţa nu are sorţi de izbândă. Conştienţi de acest fapt, fraţii Moscalenco, ca nimeni 
alţii, s-au zbătut mereu şi au contribuit în măsura posibilităţilor la modernizarea 
Bibliotecii Academiei de Ştiințe 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, iar acad. Sveatoslav Moscalenco şi în calitatea sa 
de membru al Consiliului Informativ Bibliotecar al AŞM, funcţie pe care o deţine din 
1961.  

Activitatea ştiinţifică şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare 
întreprinsă de fraţii Moscalenco a fost înalt apreciată de comunitatea ştiinţifică şi de 
societate. Ambii sunt membri titulari ai Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, 
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. 

Originalitatea ideilor şi concepţiilor fraţilor Moscalenco a fost apreciată şi de elita 
fizicii de peste hotare, ei fiind aleşi în calitate de membri ai colegiilor de redacţie ale 
mai multor reviste internaţionale, incluşi în comitetele de organizare ale unor 
prestigioase conferinţe ştiinţifice internaţionale, menţionaţi cu diverse diplome şi 
medalii.  

Academicienii Moscalenco mai au o distincţie la care ţin foarte mult, poate cel mai 
mult, aceea de „Cetăţean de Onoare al comunei Bravicea”, acordată la 28 mai 2003. 
Întreaga lor viaţă fraţii Moscalenco au purtat în suflet, ca pe o icoană sfântă, imaginea 
locurilor unde au copilărit. S-au înfrăţit cu Bravicea după cum se înfrăţeşte bradul cu 
stânca muntelui. Acolo le cântă fiinţa de puterea acestui pământ, simt cum se adaugă 
neamului. 

După rezultatele activităţii lor, pe fraţii Moscalenco putem să-i comparăm cu nişte 
truditori ai câmpurilor, care privesc la grâul proaspăt recoltat din căuşul palmelor, faţa 
lor radiind atât oboseala muncii, cât şi bucuria împlinirii. 

Zicea Einstein, oamenii muncitori şi cinstiţi trebuie stimaţi şi iubiţi necondiţionat, 
chiar dacă convingerile lor se deosebesc de ale noastre. Referitor la fraţii Moscalenco, 
cei care îi cunosc îndeaproape sunt pe deplin de acord cu spusa creatorului teoriei 
relativităţii. 

La mulţi fructuoşi ani, harnici truditori ai gliei fizicii, Vsevolod şi Sveatoslav 
Moscalenco ! 
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