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Discursul domnului Prof. Dr. Iustin Cosoroabă* 

la ceremonia de decernare a titlului de 
“Doctor Honoris Causa” al USAMV Cluj-Napoca 

 
 

Domnule Rector, Domnilor Decani, 
 

Doamnelor şi domnilor membri ai Senatului, Dragi colegi şi prieteni, 
 
 

Participând, cu multă emoŃie, la această distinsă solemnitate, mă simt deosebit de onorat şi de la 
început vă adresez recunoştinŃa mea deplină pentru gestul pe care l-aŃi făcut. 

CunoaşteŃi obiceiul de a omagia, în asemenea situaŃii, un predecesor sau de a prezenta aspecte din 
propria activitate. În acest sens eu mă simt dator de a schiŃa câteva informaŃii privitoare la înaintaşii mei 
în domeniul parazitologiei veterinare. Doresc să amintesc doar pe cei români: Ciurea, Dinulescu, Niculescu, 
Simionescu, Vartic, Lungu, fără ca astfel să-i uit pe cei care, pe plan mondial, au pus pietre fundamentale la 
edificiul parazitologiei. SunteŃi, cred, de acord cu mine că nu putem fiinŃa într-o lume fără precedente 
mai mult sau mai puŃin modelatoare, aşa cum n-am putea rezista într-o lume fără hrană şi fără apă. 
Numai slujindu-ne de realizările altora, putem să ne cunoaştem mai bine în privinŃa posibilităŃilor noastre. 
De la predecesorii noştri pornim diferenŃiindu-ne şi adăugând cu răbdare. Discernerea între ceea ce urmăm şi 
ceea ce evităm ne fereşte de epigonism sau de ignoranŃă. În toate trebuie să existe o măsură. Originalitatea 
care nu se referă la trecut este de facto o imposibilitate. Tezaurul lăsat de înaintaşi trebuie să fie scos la 
lumină cu mult discernământ. Nu există viitor fără memorie. Memoria este un sistem foarte activ de 
reelaborare a experienŃei trecute. Extragerea pildelor din trecutul unui domeniu este o necesitate şi, în 
acelaşi timp, o obligaŃie. 

Fiindcă suntem cu toŃii profesori îmi permit să expun şi câteva gânduri în acest sens, mai ales că 
pregătirea pedagogică a multora dintre noi are şi o componentă artizanală. 

Nu se poate trece de la nimic la sublim fără staŃii intermediare. Cetatea universitară nu poate fi 
cucerită fără o pregătire anterioară temeinică. Înainte de a învăŃa să te bucuri de cele mai de preŃ reuşite 
intelectuale trebuie să înveŃi să te bucuri intelectual. Fiecare dintre noi a trebuit să învăŃăm a învăŃa! 
Progresul intelectual se desfăşoară după un ritm adaptat fiecărui individ. Există trăsături comune ale 
oamenilor, dar numai particularizarea lor face posibil progresul real, la timpul potrivit. Tânărul trebuie să 
fie convins că în educaŃie există un „calendar”. Pierderea pasului este foarte dăunătoare. „Recuperările” 
sunt de regulă incomplete, nesatisfăcătoare. Când ne dăm seama ce vârstă avem s-ar putea să fie prea 
târziu. În tinereŃe, nu conştientizăm, de exemplu, că suntem sănătoşi şi nu ne bucurăm îndeajuns de 
această stare. Numai când suntem bătrâni „simŃim” această stare şi ne bucurăm de ea. 

În privinŃa învăŃării, tinereŃea trebuie să fie permanentă, iar învăŃarea trebuie să fie corijibilă şi 
ascendentă. Nu tot ce am învăŃat în trecut, în primele etape ale studiilor, a rămas valabil. Am să dau un 
exemplu cunoscut de cei de vârsta mea. În anii ’50 am fost obligat să învăŃ biologia după Miciurin şi 
Lâsenko. Dacă v-aş cita acum câteva fraze din „faimosul" raport al lui T.D. Lâsenko asupra situaŃiei în 
ştiinŃele biologice, prezentat la Academia sovietică în 1948, aŃi crede că sunteŃi la un teatru comic. Cum ar 
putea fi astfel dacă vi s-ar impune să consideraŃi „reacŃionare” experimentele capitale ale lui Morgan? 
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Doamnelor şi domnilor, 
 
După 50 de ani de practicare a medicinei veterinare şi mai ales a parazitologiei veterinare, 

cred că îmi este permis să vă expun câteva idei privind controlul şi supravegherea bolilor parazitare la 
animale. 

În primul rând am înŃeles că parazitozele au fiecare o epidemiologie, a cărei cunoaştere de către 
medicul veterinar este absolut necesară. În acest sens putem şi trebuie să facem deosebirea între 
parazitoze netransmisibile la om şi zoonoze. Pentru primele, factorul economic este primordial, pe când 
pentru cele din a doua categorie eradicarea este un Ńel dorit deşi, în multe situaŃii, este foarte greu accesibil. 

De la etapele de cunoaştere a speciilor parazite, în etapa actuală s-a trecut la înŃelegerea dinamicii 
populaŃionale. Trebuie să conştientizăm că un parazit singular poate fi ucis sau neglijat, pe când 
populaŃia din care face parte este cea care contează biologic, medical şi economic. 

Progresele realizate în terapia antiparazitară sunt spectaculoase, dar aplicarea acestei terapii 
trebuie să fie condusă cu mult discernământ, adică înaintea unei hotărâri trebuie să ne întrebăm: când, 
cum şi cu ce intervenim? Aplicarea medicaŃiilor antiparazitare trebuie să fie supusă constrângerilor 
ecologice şi medicale. În plus, fiecare specie are mijloacele sale proprii pentru a depăşi influenŃele nefaste ale 
unor factori pentru că numai astfel se poate explica supravieŃuirea lor în natură. Vechea concepŃie privind 
eradicarea unor specii trebuie să fie reconsiderată. RelaŃiile dintre specii sunt nu numai complexe, ci şi 
delicate. De aceea intervenŃia omului în natură trebuie să fie făcută cu mult discernământ. Descoperirea 
verigilor slabe din lanŃul biologic al unei specii parazite este esenŃială. 

 
Stimat auditoriu, 
 
Rog să-mi fie permis ca în finalul alocuŃiunii mele să mă adresez direct urmaşilor mei care mi-

au făcut bucuria de a fi prezenŃi azi aici. Încă de la formarea micului colectiv am afirmat că trebuie să fim 
convinşi că profesia este viaŃa noastră, că nimic sau aproape nimic nu se realizează când „microclimatul” 
locului de muncă nu este liniştitor. Încordarea sau chiar duşmănia, mai ales cea ascunsă, reprezintă condiŃii 
cu totul dăunătoare progresului într-un laborator de cercetare şi de învăŃământ. Libertatea de acŃiune în 
domeniul cercetării, şi nu numai, trebuie să fie permanent asigurată pentru că ea este măsura demnităŃii şi 
măreŃia omului. Libertatea stă pe aceeaşi treaptă cu adevărul şi ea trebuie să fie folosită în mod responsabil. 
AspiraŃia spre libertate este inalienabilă şi decurge din recunoaşterea demnităŃii, a valorii inestimabile a 
fiin Ńei umane. Am înŃeles că libertatea, împreună cu alte calităŃi, înseamnă pentru un universitar evitarea 
diletantismului care pentru oamenii de rând poate fi oarecum scuzabil, dar care este de neiertat pentru cei 
care sunt în poziŃia de a conduce sau de a investiga. Fiecare trebuie să-şi stabilească o Ńintă şi să-şi 
aranjeze programul în acest scop. Dacă un universitar aşteaptă să i se spună mereu ce trebuie să facă nu va 
fi niciodată un universitar adevărat. Pentru realizarea idealurilor trebuie să avem idei. Fiecare om îşi 
creează competenŃa sa, dar şi incompetenŃa. Mereu câştigăm ceva, mereu pierdem ceva. Fiecare dintre 
noi trebuie să ne însuşim arta depăşirii, ca şi pe cea a autodepăşirii. Splendoarea tinereŃii trebuie înŃeleasă la 
timp. Putem avea calităŃi naturale, dar dacă jucăm table şi bem bere nu vom realiza mare lucru. În orice 
ramură de activitate omenească trebuie să se facă politica sinceră a corectitudinii, a măsurii. 

Pentru că am discutat deseori aceste idei este acum momentul, dragii mei colaboratori, să 
mărturisesc public că sunt în cea mai mare parte mândru de voi, dar să nu uitaŃi că oricând şi oriunde este loc 
pentru mai bine. „Noi nu avem timp de pierdut. Şi pentru că nu avem timp de pierdut, trebuie să ne căznim 
pentru şansele noastre. Suntem prea săraci pentru a ne îngădui să fim în întârziere" (R. Tagore). 

În încheiere, vă doresc tuturor să aveŃi înŃelepciunea de a vă bucura de clipele frumoase şi puterea de 
a depăşi clipele grele ale vieŃii voastre şi să nu obosiŃi prea devreme. 

Şi fiindcă suntem în preajma Anului Nou vă doresc tuturor: 
 
Sărbători fericite! La MulŃi Ani! 
 
Cluj-Napoca, 22 decembrie 2005 
 


