Vsevolod şi Sveatoslav MOSCALENCO
Fraţii gemeni fizicieni Vsevolod (26 septembrie 1928 – 2 aprilie 2018) şi Sveatoslav (26
septembrie 1928) MOSCALENCO s-au născut în com. Bravicea, jud. Orhei.
Vsevolod Moscalenco - doctor habilitat in ştiinţe fizico-matematice (1968), profesor universitar
(1971), membru corespondent (1970) şi membru titular (1976) al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei.
Sveatoslav Moscalenco – doctor habilitat in ştiinţe fizico-matematice (1971), profesor universitar
(1974), membru corespondent (1989) şi membru titular(1992) al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei.
Ambii fraţi au studiat la Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chișinău
(1946–1951). Mai apoi Vsevolod Moscalenco a fost doctorand la catedra de statistică cuantică
a Universității „M. V. Lomonosov” din Moscova sub conducerea acad. N.N. Bogoliubov.
Sveatoslav Moscalenco a urmat doctorantura la Institutul de Fizică al Academiei de Ştiinţe a
Ucrainei.
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.
Academicianul 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
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. Aparatul matematic elaborat de Vsevolod
Moscalenco pentru descrierea corelaţiilor puternice ale electronilor permite fizicienilor să obţină
informaţii preţioase despre spectrele electronilor şi fononilor.
Sveatoslav Moscalenco este fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul opticii coerente neliniare,
fizicii proceselor excitonice, biexcitonice si fotonice-laser în semiconductori.
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
şi condensării Bose-Einstein (CBE) a excitonilor şi biexcitonilor, care generează fenomenul de
suprafluiditate al excitonilor şi biexcitonilor. 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. În 2000, la editura 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”.
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. Pe parcursul a 15 ani 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.
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 fiind membri
titulari ai Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, laureaţi ai Premiului de Stat al Republicii
Moldova, deţinători ai distincţiilor guvernamentale „Ordinul Republicii” şi „Om Emerit”, ai
medaliei „Dimitrie Cantemir”. Sveatoslav Moscalenco mai este şi laureat al Premiului de Stat al
URSS.
La 28 mai 2003 academicienii Moscalenco au mai primit o distincţie foarte importantă pentru ei,
aceea de „Cetăţean de Onoare al comunei Bravicea”.
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