
Interviu cu Profesorul Solomon Marcus1

La 1 martie 2005, profesorul Solomon Marcus a împlinit 80 de ani. Autor al
unei opere matematice de mari dimensiuni, domnia sa este totodat¼a un neobosit
militant pentru recunoaşterea dimensiunii culturale şi umaniste a matematicii.

Cu acest prilej, Facultatea de matematic¼a-informatic¼a a Universit¼aţii Bu-
cureşti a organizat o reuniune în onoarea sa, iar numeroşii s¼ai discipoli au ţinut
s¼a-̧si exprime admiraţia şi recunoştinţa faţ¼a de cel care şi-a dedicat întreaga viaţ¼a
slujirii cauzei matematicii. I-am solicitat domnului profesor urm¼atorul interviu,
în care ne-a împ¼art¼aşit câteva opinii personale privind profesia de matematician
în România de ast¼azi.

Domnule profesor, spuneţi-ne cum aţi ales profesia de matematician?

Aţi pronunţat un cuvânt mare, matematician. M-am apropiat de matemat-
ic¼a în etape succesive, de �ecare dat¼a descoperind c¼a ea este (şi) altceva decât
ceea ce credeam. M-am apropiat mai puţin prin şcoal¼a şi mai mult prin lectura
personal¼a a unor c¼aŗti, altele decât manualele şcolare. Cred c¼a am devenit, trep-
tat, un cititor avizat al textelor de matematic¼a. Îns¼a, am obiceiul de a reaçtiona
prin tot felul de adnot¼ari (nedumeriri, exclamaţii, opinii diferite, dorinţa de a
detalia o idee, de a o exempli�ca etc.) la ceea ce citesc. Din aceste reaçtii
porneşte uneori ideea de a scrie un text personal. F¼ar¼a libertatea de a ocupa
locurile libere ale paginilor citite cu propriile mele observaţii, lectura este pentru
mine incomplet¼a şi ine�cient¼a. În strâns¼a leg¼atur¼a cu acest fapt, mai este şi un
alt aspect. Îmi aduc aminte c¼a prin anii de şcoal¼a aveam nevoie organic¼a de
a da uneori paginile înapoi, de a realiza un �du-te vino�, cele anterioare �ind
v¼azute mereu cu aļti ochi în lumina celor ulterioare. Adev¼arata lectur¼a (cum
trebuie s¼a �e orice studiu) este o relectur¼a, deci o lectur¼a repetat¼a a aceloraşi
pagini. Faptul este valabil nu numai în mic, la nivelul unei singure c¼aŗti, ci şi
în mare: simţeam nevoia de a revedea manualele dup¼a care înv¼aţasem în clasele
anterioare şi care îmi ap¼areau cu semni�caţii noi. La fel de organic¼a era nevoia
de a m¼a uita şi în alt manual decât cel dup¼a care ni se preda. Pân¼a nu vedeam
un lucru f¼acut în cel puţin dou¼a moduri diferite, nu îl înţelegeam satisf¼ac¼ator.
Acesta este pentru mine sensul profund al nevoii de manuale alternative. M¼a
gândesc cu groaz¼a ce m-aş � f¼acut s¼a � fost obligat s¼a renunţ, la sfârşit de an
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şcolar, la manualul dup¼a care înv¼aţasem şi s¼a �u obligat s¼a-l predau f¼ar¼a vreo
însemnare personal¼a pe el.
Momentul în care am început a obţine un venit dintr-o activitate legat¼a

de matematic¼a se plaseaz¼a în perioada anilor mei de elev în ultimele clase ale
liceului, când d¼adeam meditaţii unor elevi mai mici, cu p¼arinţi înst¼ari̧ti. Am
continuat s¼a dau meditaţii de matematic¼a de-a lungul perioadei de studenţie,
deoarece nu aveam alte venituri şi trebuia s¼a-i ajut pe p¼arinţii mei b¼atrâni. Dar
cu ce fel de matematic¼a avem de a face atunci când ne referim la ceea ce avea
s¼a devin¼a ulterior industria meditaţiilor, mai bine s¼a nu vorbim!
În toamna anului 1950, am primit primul meu salariu pentru o activitate

asociat¼a cu matematica, în calitatea mea nou¼a de asistent universitar (la In-
stitutul Politehnic din Bucureşti, invitat de profesorul Nicolae Teodorescu, şi la
Universitatea din Bucureşti, invitat de profesorul Miron Nicolescu).
Dar dumneavoastr¼a m¼a întrebaţi �Cum aţi ales profesia de matematician?�

Norbert Wiener şi-a putut intitula o carte autobiogra�c¼a �I am a mathemati-
cian�, dar Paul Halmos, cu numai o clas¼a mai jos decât Wiener, şi-a intitulat o
carte similar¼a �I try to be a mathematician�. În aceste condi̧tii, ar �prezumţios
s¼a m¼a consider matematician şi, de altfel, cu mâhnire constat c¼a în lucrarea
�Des mathématiciens de A à Z�de Bernard Hauchecorne şi Daniel Suratteau
(Ellipses, Paris, 1966), care prezint¼a peste şase sute de biogra�i de matematicieni
din toate timpurile şi din toat¼a lumea, nu apare nici un matematician român cu
un impact major în literatura de specialitate. Am subliniat aceast¼a situaţie în
Raportul pe care l-am prezentat la cel de al cincilea Congres al matematicienilor
români (Piteşti, iunie 2003), prin analiza prezenţei româneşti în rapoartele invi-
tate la congresele internaţionale de matematic¼a. Nu m-aş ralia totuşi la punctul
de vedere foarte aristocratic, al lui Jean Dieudonné, dup¼a care matematica ar
� creat¼a de un num¼ar relativ mic de genii, celorlaļti revenindu-le menirea de a-i
face cunoscuţi pe cei dintâi (Dieudonné incluzându-se printre aceştia din urm¼a).
Cred c¼a cei care apar în revistele de cercetare validate de speciali̧sti contribuie
esenţial, chiar dac¼a, de cele mai multe ori, prin acumul¼ari imperceptibile, la pro-
gresul cunoaşterii matematice. F¼ar¼a ei, nici cei mari, ca Gauss sau Poincaré, n-ar
putea s¼a apar¼a. Tocmai acesta este sensul criteriilor scientometrice adoptate de
comunitatea ştiinti�c¼a internaţional¼a. Numai impactul vizibil în literatura de
specialitate ne legitimeaz¼a ca profesioni̧sti ai cercet¼arii în matematic¼a. Dar, de-
sigur, putem � şi buni profesioni̧sti ai educaţiei matematice; �ecare dintre cele
dou¼a calit¼aţi o favorizeaz¼a pe cealalt¼a, f¼ar¼a îns¼a a o impune.

Cum apreciaţi reforma din înv¼aţ¼amântul preuniversitar? Dureaz¼a deja de circa
dou¼azeci şi cinci de ani. S-au tot schimbat programele şi manualele, iar rezul-
tatele nu par deloc încurajatoare. Academia, ca for cultural şi ştiinţi�c ar �
trebuit s¼a �e implicat¼a în reforma înv¼aţ¼amântului de toate gradele. Parc¼a totuşi
a p¼astrat t¼acerea.

Despre programele şi manualele şcolare am scris mereu, de-a lungul
anilor, insistând asupra lor şi în Raportul de la Piteşti. Academia are în raza
ei de preocup¼ari cercetarea ştiinţi�c¼a, problemele programelor şi a manualelor
�ind de resortul componentei înv¼aţ¼amânt din Ministerul Educaţiei şi Cercet¼arii.
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Ţinând seama îns¼a de faptul c¼a o mare parte a membrilor Academiei Române
sunt şi profesori universitari, rolul lor în educaţia ştiinţi�c¼a nu poate � eludat.
De exemplu, recent, Academia a intervenit cu un semnal de alarm¼a privind
degradarea titlului de doctor, fenomen care priveşte toate disciplinele. Nu
matematica este cea mai vulnerabil¼a în aceast¼a privinţ¼a, dar vȩti � de acord
c¼a dac¼a numai între anii 2001-2004 s-au acordat în România 232 de titluri de
doctor în matematic¼a (de c¼atre 164 de conduc¼atori de doctorat), ceva nu este în
ordine; parc¼a nu concord¼a aceast¼a cifr¼a cu celelalte informaţii pe care le avem
despre cercetarea matematic¼a în România.
Reforma înv¼aţ¼amântului matematic este un slogan a�̧sat nu numai în ultimii

25 de ani, ci înc¼a de prin anii �50 ai secolului trecut, el a traversat, în diferite
variante, toate guvern¼arile, a fost preluat de puterea comunist¼a şi inclus în doc-
umente de partid, pentru ca ulterior s¼a reapar¼a în condi̧tii post-decembriste, în
contextul cerinţelor formulate de Uniunea European¼a. La schimbarea contex-
tului politic s-a ad¼augat emergenţa paradigmei informaţionale, comunicaţionale
şi computaţionale, care a schimbat faţa matematicii, conferindu-i o universali-
tate incontestabil¼a. Dac¼a pân¼a spre mijlocul secolului al XX-lea matematicii i
se recunoştea, în înv¼aţ¼amânt, un impact semni�cativ în domeniul �zicii, ast¼azi
raza ei de açtiune este total¼a, incluzând ansamblul disciplinelor naturii, ale in-
formaţiei, ale societ¼aţii şi ale omului. A concepe azi un înv¼aţ¼amânt matematic
f¼ar¼a a se lua în consideraţie aceast¼a nou¼a situaţie, este o imprudenţ¼a pe care,
iat¼a, o constat¼am cu durere. Comunitatea profesional¼a a matematicienilor, cu
rare excepţii (una notabil¼a, profesorul Dan Papuc, de la Universitatea din Tim-
i̧soara, care a publicat în 2003 o carte monumental¼a despre universul matematic
al civilizaţiei umane), r¼amâne indiferent¼a la aceast¼a situaţie.
Rezult¼a clar c¼a educaţia matematic¼a trebuie s¼a ţin¼a seam¼a de acest nou

context social, istoric, şi cultural al ei; de aceast¼a educaţie trebuie s¼a r¼aspund¼a
personalit¼aţi care au o viziune corespunz¼atoare, nu simpli meseriaşi, ai c¼aror
orizont se limiteaz¼a la ceea ce se a�¼a într-un manual şcolar.
Dumneavoastr¼a spunȩti: S-au tot schimbat programele şi manualele, iar

rezultatele nu par deloc încurajatoare. S¼a urm¼arim îns¼a cu atenţie ce, cât şi
cum s-a schimbat. Înc¼a de la sfârşitul anilor �50 s-a pus problema standardului
de rigoare al manualelor de matematic¼a. Universitari ca Nicolae Dinculeanu
(pentru analiza matematic¼a) şi, ulterior, Constantin N¼ast¼asescu (pentru alge-
br¼a) au reuşit s¼a determine un progres esenţial în aceast¼a privinţ¼a. Dar, cum
observa René Thom la vremea respectiv¼a, ca reaçtie la reforma de coloratur¼a
bourbakist¼a preconizat¼a în anii �70 de André Lichnerowicz în Franţa, dar cu
puternic impact şi la noi, prȩtul pe care-l pl¼atim prin accentuarea rigorii este
s¼ar¼acirea sensului. Este bine, este important, ca lucrurile s¼a �e corecte şi coer-
ente, dar ele trebuie s¼a şi semni�ce, sintaxa are nevoie de a � suplimentat¼a de
semantic¼a. Dac¼a mai adaug¼am şi faptul c¼a nici componenta ludic¼a şi nici cea
estetic¼a nu pot lipsi, realiz¼am cât de complex¼a este problema educaţiei matemat-
ice şi trebuie s¼a recunoaştem c¼a suntem departe de atingerea ţintei. Nelini̧stitor
este faptul c¼a nici m¼acar nu avem impresia c¼a eforturile actuale sunt orientate
în direçtia cea bun¼a. Matematica este o activitate la fel de inefabil¼a ca şi poezia
sau �loso�a, nu ştim exact cu ce se ocup¼a ea, este înc¼a foarte controversat¼a prob-
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lema existenţei şi naturii obiectelor matematice, unii cred c¼a totul este �çtiune
în universul matematic, nu este clar raportul dintre subiect şi obiect, dintre
realitate şi modelarea ei matematic¼a. Dar un lucru este cert: matematica este
una dintre culmile spiritualit¼aţii umane, ea este apt¼a s¼a aduc¼a bucurie şi s¼a ne
îndep¼arteze de urâtul viȩtii. De aceea, valoarea ei educativ¼a şi formativ¼a este
imens¼a.

S¼a venim la problema reformei din înv¼aţ¼amântul universitar. Ce se întâmpl¼a la
noi pare a nu ţine seama de realit¼aţi. Specializarea din prima zi şi prima or¼a de
curs este o alegere nefericit¼a pentru soarta unui absolvent pe o piaţ¼a mobil¼a a
muncii. Se vorbeşte pronunţat despre o separare a matematicii şi informaticii.
Nu este o decizie sinucigaş¼a?

Referirea la �piaţa muncii� este necesar¼a, dar şi riscant¼a, deoarece putem
c¼adea în capcana transform¼arii matematicii şcolare şi universitare într-un instru-
ment de prest¼ari de servicii matematice, adic¼a de transfer de procedee (formule,
algoritmi) utilizate în diverse aplicaţii. Redus¼a la atât, matematica este golit¼a
de tot ceea ce are ea mai prȩtios, mai interesant şi mai util: tipul inconfundabil
de gândire pe care ea îl dezvolt¼a şi valoarea artistic¼a a unora dintre rezultatele
matematice, valoare al c¼arei efect educativ, de seduçtie chiar, nu trebuie suba-
preciat. Dar cât de uşor şi de super�cial trecem pe lâng¼a o relaţie ca aceea a lui
Euler, care asociaz¼a într-o form¼a foarte concentrat¼a şapte simboluri culturale
fundamentale: simbolul nulit¼aţii (zero), simbolul unit¼aţii (1), simbolul egalit¼aţii
(=), simbolul circularit¼aţii (pi), simbolul imaginarului (i), cel al adun¼arii (+) şi
cel al reducerii prin logaritmare a ritmurilor naturii (e, baza logaritmilor natu-
rali). Este oare o deosebire esenţial¼a între aceast¼a capacitate a matematicii de
a exprima cât mai mult prin cât mai puţin şi capacitatea similar¼a a unor opere
de art¼a?
Lucrurile se contureaz¼a mai bine atunci când v¼a referi̧ti la "piaţa mobil¼a a

muncii". Transform¼arile radicale prin care trec cele mai multe profesii, inclu-
siv dispari̧tia unora şi apari̧tia altora, noi, ne avertizeaz¼a c¼a o bun¼a preg¼atire
nu st¼a într-un "bagaj de cunoştinţe", ci în deprinderile de gândire şi de com-
portament, în capacitatea de invenţie şi de imaginaţie pe baza c¼arora putem
face faţ¼a cu succes unor situaţii inedite. Desigur, din aceast¼a deschidere face
parte esenţial¼a priceperea de a te prevala de ceea ce ştiinţele informaţiei ofer¼a
matematicii: tot aici intr¼a şi proieçtia gândirii matematice în modul de tratare
a informaţiei. Evoluţiile recente ale înv¼aţ¼amântului arat¼a c¼a cea mai mare parte
a elevilor nu este atras¼a de aceast¼a disciplin¼a, nev¼azând în ea decât o obligaţie
şcolar¼a. Facult¼aţile de matematic¼a, la rândul lor, nu reuşesc s¼a atrag¼a o su�-
cient¼a clientel¼a de calitate; cei mai muļti tineri atraşi de mtematic¼a se duc la
facult¼aţi inginereşti sau economico-�nanciare. Este deci clar c¼a ne a�¼am în faţa
unei anomalii pe care matematica universitar¼a nu reuşeste s-o înl¼ature, în bun¼a
m¼asur¼a pentru c¼a nici matematica şcolar¼a nu o face; realizarea unei leg¼aturi mai
strânse între matematic¼a şi celelalte materii se las¼a aşteptat¼a. În mod special
este vizat¼a aici leg¼atura matematicii cu informatica. Pe cât de mult a reuşit
informatica s¼a exploateze variantele ludice ale gândirii algoritmice, pe atât de
puţin a reuşit matematica şcolar¼a s¼a se fac¼a atr¼ag¼atoare prin aspectele ei de joc.
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Un echilibru este necesar. Prin apel la matematic¼a, informatica şcolar¼a devine
mai constructiv¼a, mai operaţional¼a.

Matematica este v¼azut¼a tot mai prost de elevii de liceu şi tot mai puţini aleg
profesiunea de matematicieni. Pe de alt¼a parte, nivelul absolvenţilor înv¼aţ¼amân-
tului superior matematic este tot mai precar, iar conducerile facult¼aţilor refuz¼a
abordarea subiectului. Principala motivare este aceea c¼a �nanţarea se face dup¼a
num¼arul de studenţi şi nu este condiţionat¼a de nici un reper calitativ. De ce
marile personalit¼aţi p¼astreaz¼a t¼acerea?

Chiar modul cum aţi formulat întrebarea pune în evidenţ¼a câteva aspecte
care intr¼a în con�ict. Atâta vreme cât �matematica este v¼azut¼a tot mai prost de
c¼atre elevii de liceu�, cum ne putem aştepta s¼a avem un înv¼aţ¼amânt universitar
de mas¼a, dar şi de calitate, în matematic¼a? De unde s¼a se recruteze masa de
absolvenţi de liceu care s¼a se îndrepte spre matematica universitar¼a? În plus, noi
avem un num¼ar nepermis de mare de facult¼aţi de matematic¼a şi, drept rezultat,
aşa cum îmi spun colegii care predau în anul întâi, 80% dintre studenţi nu sunt
capabili s¼a urm¼areasc¼a un curs de analiz¼a matematic¼a la standardul actual al
acestei discipline. Nu cred c¼a este o deteriorare în raport cu situaţia anterioar¼a,
dar studenţii de calitate se distribuie acum între un num¼ar mult mai mare
de direçtii decât înainte. Unii merg direct la studii în Occident, aļtii merg la
facult¼aţi altele decât cele de matematic¼a. Fenomenul poate � observat peste tot
în lume. Profesorul C. T. Ionescu Tulcea, care pred¼a de mult¼a vreme în S.U.A.,
îmi spunea în urm¼a cu vreo zece ani c¼a studenţii s¼ai de la departamentul de
economie şi �nanţe sunt mai buni la matematic¼a decât cei de la departamentul
de matematic¼a. Pot s¼a v¼a dau şi un exemplu de la noi. La emisiunea lui Mircea
Dinescu de la Realitatea TV, a fost invitat de mai multe ori un fost student al
Facult¼aţii de matematic¼a din Bucureşti, Cristian Sima (din seria Victor Nistor,
Alexandru Nica, Alexandru Zaharescu; nu chiar atât de buni ca ei, dar totuşi
foarte bun), devenit între timp un redutabil specialist în �nanţe, azi preşedintele
�rmei WBS Holding. Cei care l-au v¼azut în aceste emisiuni au avut în faţ¼a un
exemplu clar de valori�care în domeniul social şi �nanciar a unor aptitudini
de gândire c¼ap¼atate prin înv¼aţarea matematicii. Unii spun în astfel de cazuri:
Ce p¼acat c¼a cercetarea matematic¼a a pierdut un om! Dar este oare mai puţin
important s¼a poţi injecta gândire matematic¼a, deci corect¼a, într-un domeniu
atât de important cum sunt �nanţele? Cred c¼a nu exager¼am dac¼a a�rm¼am c¼a,
dac¼a am putea avea în toate domeniile oameni capabili de o açtiune similar¼a,
atunci şansa de a ieşi din s¼ar¼acie ar � considerabil mai mare.

Cu prilejul Congresului matematicienilor români de la Piteşti, din anul 2002, aţi
prezentat un foarte interesant Raport al situaţiei cercet¼arii româneşti în dome-
niu. L-aţi publicat? Vorbeaţi acolo printre altele altele şi despre lipsa unei istorii
a matematicii în România. Cum se explic¼a faptul c¼a nimeni nu pare interesat
într-o relatare lucid¼a a contribuţiei româneşti?

Raportul de Piteşti a fost publicat în limba englez¼a sub forma unei c¼aŗti de
84 de pagini (Solomon Marcus, Mathematics in Romania, CUB Press 22, Baia
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Mare, 2004, ISBN 973-9451-08-X). De publicarea ei s-a ocupat profesorul Vasile
Berinde, care a bene�ciat în aceast¼a privinţ¼a de o �nanţare din partea Agenţiei
de strategii guvernamentale, prin Grantul 406/28.03.2004. Desigur, în aceast¼a
form¼a tiparit¼a, Raportul este mult mai dezvoltat decât cel de la Piteşti şi a fost
prezentat la Congresul internaţional de educaţie matematic¼a de la Copenhaga
(iulie 2004). Dar nici în aceast¼a form¼a (pe care o pot furniza oricui prin e-mail)
nu îl consider �nalizat. Între timp, am realizat o variant¼a ameliorat¼a, în care
unele inexactit¼aţi din varianta tip¼arit¼a au fost înl¼aturate. Raportul se a�¼a, în
continuare, în lucru şi orice propuneri de îmbun¼at¼aţire sunt bine venite. Dar
concepţia general¼a r¼amâne aceea din varianta de la Piteşti. Prin "matematica în
România" nu înţelegem, ca pân¼a acum, numai cercetarea şi înv¼aţ¼amântul, ci şi
toate celelalte componente ale prezenţei sociale a matematicii: aspectele istorice,
etapele ei succesive de dezvoltare, contextul social şi cultural, relaţiile cu celelate
discipline, prezenţa internaţional¼a, matematicienii români din afara României,
matematica pentru nematematicieni, prezenţa cultural¼a a matematicii, situaţia
societ¼aţilor de matematic¼a, a manualelor şi programelor, institutele şi facult¼aţile
de matematic¼a, relaţiile cu puterea politic¼a, percepţia popular¼a a matematicii,
prezenţa femeilor în matematic¼a, matematica în condi̧tii de handicap, situaţia
revistelor, a c¼aŗtilor şi a bibliotecilor de matematic¼a, prezenţa matematicii în
mass media etc.
Problema pe care o ridicaţi, privind slabul nostru interes pentru istoria

matematicii, face parte din problema mai general¼a a carenţelor educaţiei matem-
atice practicate şi azi în România: accent aproape exclusiv pe latura operaţion-
al¼a ("know how"), în dauna laturii conceptuale, culturale şi interdisciplinare.
Muļti autori de manuale cred c¼a se achit¼a de datorie faţ¼a de aspectele istorice
prin câteva note de subsol privind menţionarea unor nume de matematicieni, cu
anul naşterii şi cel al moŗtii. Dar esenţa aspectului istoric nu în aceasta const¼a,
ci în contextualizarea istoric¼a a noţiunilor introduse şi a problemelor formulate,
în explicarea modului în care acestea au ap¼arut, prin situţia, la momentul re-
spectiv, a evoluţiei ştiinţei, a st¼arii sociale şi culturale. Acestea trebuie s¼a fac¼a
parte din predarea matematicii ca atare şi nu s¼a aştepte un eventual curs de
istoria matematicii. Acesta din urm¼a nu ar face decât s¼a preia ştafeta pred¼arii
matematicii propriu zise.

Ce aveţi de spus tinerilor matematicieni?

Nu cred c¼a trebuie s¼a le d¼am sfaturi tinerilor, singura noastr¼a dorinţ¼a este
ca ei s¼a ne citeasc¼a şi s¼a treac¼a totul prin propria lor experienţ¼a. Celor care
predau azi matematica şi celor care intr¼a acum în cercetare în acest domeniu şi
care uşor pot c¼ap¼ata impresia c¼a cei dinaintea lor nu au f¼acut prea mare lucru,
le amintim c¼a ei stau pe umerii nev¼azuţi ai celor pe care ar putea avea tentaţia
s¼a-i ignore, s¼a-i disprȩtuiasc¼a, sau s¼a-i subaprecieze. Iar faptul c¼a ei vor putea
vedea mai departe decât au v¼azut predecesorii lor, li se datoreaz¼a şi acestora
din urm¼a.

Interviu consemnat de Constantin P. Niculescu şi Andrei Vernescu.
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