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Dr. Claudia CEMÂRTAN
la 60 de ani

(n. 24 februarie1954, s. Cobâlnea, r-nul Soroca)  
Filolog, domeniul ştiinţifi c: limba şi literatura 

latină. 
Dr. în fi lologie (1990), profesor universitar.

A vorbi despre  două cărţi speciale, semnate de 
un autor aparte, care, ad rem vorbind, este şi un pro-
fesor de excepţie afl at, pe deasupra, la o aniversare, 
implică o responsabilitate enormă şi emoţii de ne-
măsurat. Cu atât mai mult cu cât lucrurile iau pro-
porţii, subsemnata fi ind în situaţia să vă povestească 
maxim detaşat despre profesoara sa, conducătoarea 
ei pentru tezele de an şi de licenţă, şefa de catedra 
şi decanul facultăţii la care activez. Şi pur şi simplu, 
despre o personalitate pe care totdeauna am admi-
rat-o şi care mereu m-a susţinut. 

Despre doamna Claudia Cemârtan şi lucrările 
semnate de ea aş putea să vorbesc, respectând uzan-
ţele, sobru, în stil academic, imparţial şi convenţio-
nal. Mi-e frică însă să nu o decepţionez pe profesoa-
ra mea şi îmi permit să fac apel la puţinul din ironia 
specifi că aproape fi ecăruia dintre noi,  deloc străina 
doamnei Claudia Cemârtan care, aşa cum a notat  
cu exactitate Alexandru Cosmescu [1], sănătoasă şi 
demnă fi ind, te pune în situaţia să te abţii cu greu de 
la un zâmbet  cu gura până la urechi. 

Mai întâi de toate, pentru a înţelege conceptual 
materialul prezentat în recentele sale lucrări – ma-
nualele Limba latină prin cultură şi civilizaţie [2] şi 
Limba şi literatura latină [3] – este nevoie să facem 
un scurt comentariu referitor la caracterul profeso-
rului şi omului care le-a elaborat.  

Trebuie să subliniem că primul lucru pe care îl 
putem afi rma cu certitudine despre doamna Claudia 
Cemârtan – în calitatea Dânsei de profesor, şef de ca-

tedră, decan şi, mai general, de Om –, este conştiinţa 
deosebită a lucrurilor pe care le face, a cuvintelor pe 
care le spune şi a modului în care acţionează. De aici 
derivă spiritul excepţional de responsabilitate uma-
nă şi civică, cel care-i transformă lecţiile în adevă-
rate călătorii în lumea limbii şi a civilizaţiei latine, 
iar activitatea unei catedre sau a unei facultăţi – în 
exemplu de experienţă managerială, prin care cei mai 
tineri şi cei mai trecuţi de ani profesori se integrează 
în aceleaşi acţiuni având un scop comun: educarea şi 
instruirea adecvată a generaţiilor de fi lologi. 

Homo doctus rerum philologicae et Latinitatis 
peritus, în termenii atât de familiari şi atât de iubiţi 
ai civilizaţiei demult apuse, ar putea fi  formulată o 
descriere foarte generală, dar care ar reprezenta  spiri-
tul acestei devotate angajate a latinităţii.  Mai recent, 
am putea să adăugăm şi … rei Universitatis peritus, 
or Facultatea de Filologie, fi ind „pe mâna” unei per-
soane atât de sufl eteşte implicată în iniţiativele care 
ţin de instruirea universitară, are numai de câştigat. 
Inclusiv la capitolul pe care am putea să-l intitulăm 
„realizări de autori destinate susţinerii interesului stu-
denţilor pentru asimilarea materiei curriculare”.

În context, este vorba despre volumele nomina-
lizate deja, Limba latină prin cultură şi civilizaţie  şi 
Limba şi literatura latină, pe care deschizându-le, 
chiar de la bun început remarcam afi rmaţia: „Studi-
erea limbii latine este o ocupaţie pe cât de onorabila 
şi importantă, pe atât de difi cilă, solicitând eforturi 
susţinute şi o asiduitate remarcabilă celor care vor 
s-o însuşească.” [4]  Astfel îşi începe autoarea cu-
vântul de prezentare  a volumului Limba şi literatura 
latină. Subliniem în mod special partea cu „eforturi 
susţinute şi o asiduitate remarcabilă celor care 
vor s-o însuşească.” 

Realişti fi ind şi gândindu-ne la fi rea şi năravul 
studentului de astăzi, trebuie să recunoaştem că pu-
ţini, prea puţini se vor încadra în categoria marilor 
iubitori de limbă şi civilizaţie latină, şi respectiv, în 
cea a sufl etelor studioase gata să lupte până la epui-
zare pentru escaladarea muntelui de gramatică latină 
în stare să-i ajute a înţelege mentalitatea civilizaţiilor 
trecute, dar şi a celor prezente sau, cel puţin, să le 
lumineze panorama limbilor moderne şi, în mod par-
ticular, ţesătura din care se leagă limba română. 

Cei mai mulţi învăţăcei pe care îi avem în audi-
toriu la lecţiile de limbă, literatură şi civilizaţie lati-
nă sunt destul de departe de interesele dascălilor şi 
vor fi  mai mult sau mai puţin preocupaţi de culoarea 
vestei colegii, de modelul ultimei invenţii tehnolo-
gice sau de coafura profesorului.

În această situaţie, un profesor care mai ţine din 
respect, dragoste, tradiţie sau deprindere la discipli-
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na pe care trebuie să le-o inoculeze şi studenţilor, se 
afl ă în faţa unei provocări demne de subiectul unei 
tragedii. A interesa un student în materii demult tre-
cute prin sitele vremurilor cere în egală măsură şi 
inventivitate, şi autodisciplină, şi umor, şi prezen-
tare critică, nemaivorbind despre materie veridică, 
interesantă, autentică, exemplifi catoare, curioasă, 
accesibilă, coerentă et cetera, et cetera. 

Trebuie să subliniem că ideea refl ectată în pa-
ginile acestor două manuale nu este nici ivită peste 
noapte şi nici izvorâtă din moftul profesorului. E re-
zultatul mai multor încercări de elaborare a materi-
alelor didactice destinate elevilor şi studenţilor [5]. 
Este şi rodul unei munci asidue prestate de-a lungul 
multor ani în care a pus sufl et dedicat în totalitate 
valorilor perene ale trecutului surprinse în nenumă-
rate ecouri ale civilizaţiilor antice în culturile mo-
derne, aşa cum le înţelege Dânsa însăşi. 

Vorbim de acea experienţă acumulată în aula 
universitară din comunicarea cu studentul, din ob-
servaţiile asupra felului cum şi ce învaţă studentul, 
cum şi ce ar putea interesa studentul astfel încât să-l 
facă să deprindă şi informaţia obligatorie aproape 
că din proprie voinţă, nesilit de profesor sau de imi-
nenţa unei note insufi ciente.

Această experienţă, în cazurile cele mai fericite, 
şi aici asistăm tocmai la unul dintre ele, nasc ade-
vărate bijuterii. Fără nicio exagerare, putem astfel 
califi ca aceste cărţi de învăţături deloc elementare 
ale limbii, literaturii şi civilizaţiei latine.

Autoarea are grijă de cei pe care îi va viza ma-
nualul: studenţi – înseamnă că e nevoie de exerciţii,  
începători – înseamnă că trebuie fonetică, fi lologi 
– înseamnă că trebuie gramatică şi lexic, umanişti 
– înseamnă că se cere o deschidere a minţii prin ele-
mente de fi lozofi e generală materializată în texte de 
autor, expresii devenite perene, ciudăţenii ale civili-
zaţiei romanilor expuse în glumele autorilor clasicis-
mului antic, sau pur şi simplu informaţii – poveşti, 
care ar satisface şi mofturile unui elev din clasele 
primare, dar şi pretenţiile unui student la Facultate.

Descoperim, în materia prezentată între coperţi-
le acestor manuale, un adevărat Ulixis domum iter – 
drum al lui Ulise spre casă, un drum comun, amical, 
al profesorului şi studentului către cunoaşterea ace-
lei humanitas antiqua care, spune autoarea, a servit 
drept sursă de inspiraţie pentru oamenii de cultură şi 
artă din întreaga Europă şi care a devenit transmisi-
bilă, deci accesibilă urmaşilor, prin şi graţie limbii 
latine [6].

Lăsăm alte mistere ascunse de aceste doua studii 
pentru a fi  descoperite de cititorii şi utilizatorii lor. 
Mai ales că parte dintre ei deja cunosc elaborările 

didactice ale autoarei şi i-au urmărit prestanţa în 
paginile manualelor de limbă şi civilizaţie latină 
dedicate atât elevilor din liceu, cât şi studenţilor de 
la diferite facultăţi. În context,  trebuie să subliniem 
faptul că doamna Claudia Cemârtan este coautorul, 
alături de domnul membru corespondent Anatol 
Ciobanu, a primelor (şi deocamdată singurelor) 
manuale de limbă latină pentru clasele a X-a – a 
XII-a, editate în Republica Moldova. Mai mult, este 
autorul, coautorul sau cel puţin recenzentul practic 
al tuturor manualelor şi elaborărilor didactice editate 
la acest subiect în ţară de la momentul reconstituirii 
Catedrei de fi lologie clasică la Universitatea de Stat 
din Moldova (în anul 1994).

Este persoana care, în rolul Dânsei de şef 
al Catedrei revenite în educaţia universitară, a 
contribuit în cea mai mare măsură la elaborarea 
programelor de studiu, a curriculelor disciplinare, 
la crearea, promovarea şi realizarea unei serii 
întregi de cursuri universitare noi vizând creşterea 
specialiştilor de limbă şi literatură latină, dar şi a 
celor de limbă neogreacă. Nu există vreun absolvent 
al Facultăţii de Litere, specializarea „Limba şi 
literatura română – limba latină” care să nu fi  avut în 
faţă fi e manualul semnat de Claudia Cemârtan sau 
să nu fi  benefi ciat de lecţiile predate de Dumneaei. 

Aşa cum se poate înţelege, la aniversare 
doamna decan Claudia Cemartan a ajuns cu aceeaşi 
responsabilitate care a caracterizat-o dintotdeauna. 
Noile manuale având-o ca autor încununează şi 
onorează munca acestei distinse personalităţi a 
literelor latine.

Le urăm succese celor pregătiţi, interesaţi sau 
obligaţi să participe în munca deloc uşoară de 
predare şi însuşire a materialului de limbă, literatură 
şi civilizaţie latină. 

Urăm mulţi ani şi mulţi cititori cărţii, cititori 
care să devină adepţi fi deli ai civilizaţiei romane, iar 
autoarei îi urăm în mod special succese în munca 
de alcătuire a manualelor de acest gen, precum şi 
în cea de predare a materialului selectat în paginile 
acestor cărţi!  
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