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II. Dedicaţii 

OCTOGENAR  DESĂVÂRŞIT 

Zilele acestea familia, colegii şi 

prietenii aniversarea a 80-a de la naştere 

a domnului prof. univ., doctor în ştiinţe 

filozofice Boris CORILIUC. În 

principiu ar fi o dată obişnuită dacă nu 

ar viza o personalitate înzestrată cu o 

biografie ieşită din comun şi un aport 

special pe lanul învăţământului public. 

Boris COROLIUC s-a născut pe 

24 octombrie 1930 în satul Hincăuţi 

judeţul Hotin. Provine din ţărani simpli. 

Tatăl Lavrentie a mânuit cu dibăcie 

profesia de tâmplar. Mama Lidia 

muncea câmpul şi se dăruia  pentru 

educarea celor trei brazi – Boris, Anatol 

şi Arcadie. 

Din fragedă copilărie Boris a 

suportat nectarul dulce al copilăriei şi 

poverile grele ale vieţii. A călcat 

desculţi uliţele satului natal şi potecile 

din preajmă. Purta haine confecţionate 

din cânepă. Din bucate a consumat 

mămăliguţa cu brânză de oi, mujdei sau 

smântână; lapte de buhai, turte cu 

seminţe de mac şi zahăr, pomişoare de 

pe câmp şi din pădure ş. a. Şi toate 

acestea ca să devină un om atât de 

cunoscut în Republica Moldova. 

Atunci când vine ceasul de şcoală 

Boris devine cel mai fericit copil şi pune 

mâna pe carte cu o sârguinţă tenace 

întru cât îşi depăşeşte colegii. Susţine că 

şcoala primară românească îi dăduse 

multă ştiinţă de carte. Nu s-a lăsat în 

urmă nici în şcoala sovietică.  

Studiile şi le face în satul natal. 

Apoi trece la Şcoala medie rusă din 

Briceni, pe când ştia cel mult 50 de 

cuvinte ruseşti. Şi de data asta insistenţa 

îi va fi condrumeţ fidel. 

Studiile preuniversitare le 

finalizează cu brio. Apoi se stabileşte cu 

traiul la Bălţi. Un timp munceşte în 

calitate de hamal la baza militară, 

susţine cu succes probele de admitere la 

facultatea de litere a Institutului 

Învăţătoresc. Însă vocaţia de a lua 

licenţa în istorie l-a dominat şi decide 

să-şi realizeze idealul. Probele de 

admitere în Universitatea de Stat din 

Chişinău le susţine remarcabil: 24 de 

puncte din 25 posibile. 

În cadrul Universităţii a fost 

audient al cursurilor ţinute de savanţi şi 

profesori renumiţi – Iachi Grosul, 

Rudolf Enghelgard, Mihail Muntean, 

Serghei Brâseakin ş.a. În finală obţine 

licenţa în istorie cu diplomă roşie. 

Din 1955 începe activitatea 

prodigioasă pe lanul învăţământului 

public. Profesor de istorie (1955), şef de 

studii (1955-1956), director (1956-1960) 

în cadrul şcolilor din Trebisăuţi, 

Mărcăuţi, Briceni şi Edineţ. 

Începând cu anul 1960, la 

invitaţia Institutului Pedagogic de Stat 

„A.Russo‖ din Bălţi, colaborează în 

calitate de lector superior şi docent. În 

anii 1961-1963 este ales preşedinte al 

Comitetului sindical. Urmează 

doctorantura în Universitatea de Stat din 

Kiev (1964-1967) cu cercetare temei 

legate de teoria statului nu atât de 

simple. După luarea doctoratului revine 

la Bălţi. 

Între anii 1967-1975 colaborează 

în calitate de decan al Facultăţii Litere al 

Institutului Pedagogic, rector (1975 -

1985), aducându-şi aportul său 

considerabil în dezvoltarea instituţiei. 
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Mai întâi de toate a fost preocupat de 

optimizarea potenţialului al resurselor 

umane universitare prin selectare 

rafinată a tineretului şi doctorantură. 

O altă direcţie prioritară a 

activităţii dlui Boris COROLIUC în 

calitate de rector viza crearea condiţiilor 

optime pentru exercitarea procesului de 

studii. Meritul Domniei sale este 

ridicarea clădirii pentru Biblioteca 

ştiinţifică – un templu adevărat al 

culturii de talie cel puţin republicană. 

Pe timpul rectoratului său se 

evidenţia respectarea principiilor 

democraţiei universitare şi crearea unei 

atmosfere calme, creative în colectiv. 

Atmosfera bine gestionată ridică 

ponderea studentului – principala 

componentă a structurii oricărei instituţii 

de învăţământ superior. 

După expirarea a doi termeni în 

înalta funcţiune dl. Boris COROLIUC 

este promovat în calitate de director al 

Institutului de perfecţionare a cadrelor 

didactice cu reşedinţă în Chişinău. Peste 

doi ani revine în Bălţi şi ocupă funcţii 

didactice, şef de catedră. Din nou 

demonstrează talent în predare şi munca 

de organizare a activităţii unei catedre 

universitare. 

La un moment însă cade în 

dizgraţie din motive subiective, ceea ce 

l-a făcut să sisteze activitatea în cadrul 

Universităţii. Predă cu aceiaşi osârdie în 

Colegiul politehnic din mun. Bălţi, 

fondează o catedră şi profită de 

autoritate sporită între elevi şi profesori. 

Nici în astfel de condiţii prof. Boris 

COROLIUC nu putea fi lezat moral. 

Peste cinci ani, în 1993, totuşi 

vocaţia sa de profesor universitar a fost 

reluată. „Păcatele‖ i s-au iertat pentru 

totdeauna. Revenit în albia firească, aşa 

cum a meritat, este primit cu mare stimă 

şi respect cu titlul popular de  patriarh al 

Universităţii. 

Stima, de care se bucură prof. 

Boris COROLIUC are explicaţii 

suficiente. Specialist desăvârşit. 

Tenacitate insistentă. Vervă din născare 

controlată de timp şi grele ispite. 

Caracter inerent afabil. Clar în 

exprimarea gândului. Respect faţă de 

colegi şi discipoli. 

Dl Boris COROLIUC este un 

familist exemplar. Soţia Domniei sale 

Ala Vladimirovna reprezintă generaţia 

cultă prebelică din vechiul Sankt-

Peterburg, suferindă a blocadei de 900 

zile. Stăpâneşte un caracter blând şi 

predispus oricui. Pedagog excelent de 

biologie şi chimie. 

Acest tandem casnic constituie o 

temelie statornică pentru activitatea 

inedită ştiinţifică şi didactică a prof. 

Boris COROLIUC.  

La Mulţi ani, stimate colega!  
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