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Explicaţie
Culoarea albastră a câmpului scutului stemei a fost aleasă de
Universitate ca simbol heraldic al perseverenţei şi fidelităţii. În acelaşi timp,
albastrul este culoarea ce identifică Europa şi civilizaţia europeană, astfel
exprimându-se ataşamentul faţă de valorile occidentale1. Este de remarcat şi
imaginea romantică a albastrului ca o culoare a infinitului, a aspiraţiilor înalte şi
a viselor. Dintre planete azurul heraldic se asociază cu Jupiter, iar dintre pietrele
preţioase cu safirul2.
Prima mobilă heraldică ca importanţă în acest blazon este creanga
înflorită de măr. Alegerea acestei embleme se datorează câtorva considerente.
În primul rând, creanga apare ca arme grăitoare, cu referinţă directă la
numele patronului spiritual al Universităţii – clasicul literaturii române Ion
Creangă. Se ştie că acesta nu a avut o stemă de familie cunoscută, încât apelarea
retroactivă la cel mai simplu şi universal procedeu heraldic de simbolizare
(procedeul armelor grăitoare) apare ca o soluţie simplă, fără pretenţii şi extrem
de individualizatoare.
Al doilea motiv de interes pentru creanga de măr se datorează faptului că
mărul este copacul care rodeşte fructul cunoaşterii binelui şi răului3. În tradiţia
folclorică românească mărul apare ca arborele biblic al vieţii (substitut biblic al
bradului), arborele paradisului, căruia i se datorează atât pedeapsa pentru
încălcarea interdicţiei divine, cât şi recompensa divină, căci sub umbra mărului
Michel Pastoreau, Dictionnaire des couleurs de notre temps. Symbolique et société, Paris,
Édition Bonneton, 1992, p. 31-33 ; Idem, Albastru. Istoria unei culori, traducere din franceză
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stă masa întinsă cu bunătăţile raiului şi la umbra lui se văd stând la masă
Dumnezeu cu sfinţii atunci când se deschid cerurile4.
Cel de-al treilea motiv pentru desemnarea ramurii de măr ca emblemă este
semnificaţia mitologică a mărului ca fruct al tinereţii şi întineririi, al prospeţimii
şi reînnoirii, al regenerării vieţii, în mai multe mitologii5, inclusiv cea
românească.
Aceloraşi trei considerente li se datorează chipul şi cromatica crengii de
măr. Aceasta apare de aur pentru că este o părticică din mărul cu mere de aur din
Rai. Aurul este de asemenea un simbol heraldic al vechimii şi nobleţei,
semnificaţie accentuată prin bătrâneţea ramurii, cu aluzie la vechimea, valoarea
şi prestigiul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. În
acelaşi timp, această ramură bătrână înfloreşte copios, în semn că este încă în
stare să rodească, şi aceste flori sunt de argint (albe), deoarece argintul (albul)
heraldic este culoarea inocenţei, curăţeniei, înţelepciunii. Astfel, bătrânul trunchi
al mărului de aur constituit din corpul profesoral dă roadă unor flori de argint –
studenţi şi viitori pedagogi – cu inima şi gândurile curate, care îşi vor împărtăşi
înţelepciunea lor elevilor din şcoli. În acest context cromatic, ca o întărire a
bunei alegeri a smalturilor heraldice, poate fi citat şi un colind popular referitor
la mărul din Rai: „un boier bătrân (...)/ ce-mi are locuţ bun în Rai,/ unde-s mesentinse/ şi făclii aprinse./ Jur-prejur de mese,/ scaune girese;/ din mijloc de mese,/
măru-i mărgărit,/ măru-i înflorit,/ florile-s de-argint,/ merele-s de aur”6. În sfârşit,
pentru a încheia subiectul cromatic, merită a fi citat versul „flori dalbe de măr”,
atât de frecvent în colindul popular.
Cea de-a doua emblemă ca importanţă în această stemă este cartea. În
general, cartea este un simbol universal al ştiinţei şi înţelepciunii şi însemnul
tradiţional al majorităţii stemelor instituţiilor de învăţământ. În acelaşi timp,
ridicată la un alt nivel al înţelegerii, cartea reprezintă un simbol al universului
însuşi – simbol cuprinzând totalitatea legilor şi tainelor divine, care nu sunt
dezvăluite decât celor iniţiaţi7. În heraldică cartea poate fi reprezentată în două
forme: închisă sau deschisă8. Cartea închisă este un simbol mai vechi şi are o
reprezentare tradiţională cu o vădită aluzie la Biblie – Cartea Cărţilor. O carte
închisă semnifică materia virgină şi plină de taină; odată deschisă ea îşi lasă
înţeles conţinutul celui iniţiat şi semnifică materia fecundată9. Astfel cartea
închisă plină de înţelepciune reprezintă tentaţia cunoaşterii şi este aici simbolul
direct al universităţii – for al iniţierii în ştiinţe. Cartea este de argint din acelaşi
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motiv al dorinţei de a marca inocenţa cititorului, curăţenia intenţiilor lui, dar şi a
intenţiilor autorului, înţelepciunea intrinsecă.
Cea de-a treia mobilă distinctă a blazonului universitar este acvila de aur.
Apare în poziţie heraldizată şi smaltată de aur deoarece este preluată din stema în
vigoare a municipiului Chişinău10 şi semnifică faptul că Universitatea „Ion
Creangă” se află în acest oraş. Acvila este conturnată în semn de curtoazie faţă
de creanga de măr spre care îşi îndreaptă privire. Ea stă pe carte ca pe un soclu
parcă stăpânind-o, parcă fiind înălţată de carte.
Stema este concepută în conformitate cu normele stabilite pentru
blazoanele universitare din Republica Moldova11. Acest lucru se referă atât la
forma scutului heraldic cât şi la decorurile exterioare ale scutului.
Scutul este timbrat de un beret universitar, numit şi tocă, – unul din cele
patru (alături de catedră, cartea deschisă şi inelul de aur) însemne ale funcţiei de
profesor în evul mediu12, astăzi utilizat numai în cadrul unor ceremonii
universitare oficiale, atât de profesori, cât şi de studenţi. De obicei, beretul
pentru universitari era de culoare neagră13, culoare păstrată şi în această stemă.
Ciucurele de aur al beretului simbolizează poziţia superioară a Universităţii în
ierarhia instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova.
Deviza „DISCE UT DOCEAS” („Învaţă pentru ca să-i înveţi pe alţii”) a
fost aleasă de universitarii-înşişi şi exprimă crezul corpului profesoral, al
studenţilor şi al absolvenţilor Universităţii. Este un dicton celebru din latina
medievală14.
Drapelul a fost elaborat în baza stemei, în formula tradiţională pentru
drapele universitare din Republica Moldova.
Albul pânzei drapelului Universităţii, pe lângă semnificaţiile heraldice
arătate deja, este şi albul filei de hârtie pe care se fixează cunoştinţele pentru a fi
perpetuate.
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