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ABSTRACT: Occasioned by the 125th anniversary of professor N.
Abramescu (1884 – 1947), and by the 90th anniversary of Roma‑
nian University of Cluj‑Napoca, the paper presents a memorial
medallion of the mathematician in the context of his working
period in the Cluj university community, a fertile period in didac‑
tic and scientific achievements emphasizing his relationships
with the mathematicians from Romania and abroad.
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Universitatea din Cluj şi‑a sărbătorit de curând 90 de ani de existen‑
ţă ca universitate românească. Ea luase fiinţă în 1872, sub monarhia
austro‑ungară, şi numai după Marea Unire, se instituie autorităţile univer‑
sitare româneşti, şi se înfiinţează Comisiunea universitară care a avut de
înfruntat greutăţile începutului, pe primul loc aflându‑se nevoia de cadre
didactice universitare. Din această comisie făcea parte şi G. Ţiţeica, care
i‑a recomandat la secţia de matematici a Facultăţii de Ştiinţe pe Gheorghe
Bratu şi Aurel Angelescu, doctori în matematică de la Paris, ca profesori,
şi pe N. Abramescu – conferenţiar. Sub îndrumarea lui Dimitrie Pompeiu,
aceştia sunt ctitorii învăţământului matematic universitar la Cluj.
Expunerea se opreşte la N. Abramescu, recrutat – spre deosebire de
primii doi – din învăţământul preuniversitar, cu ocazia aniversării a 125
de ani de la naştere.
Cine a fost Niculae Abramescu?
Născut în oraşul Târgovişte la 31 martie 1884, elev şi absolvent al Lice‑
ului din Ploieşti în 1901, licenţiat în matematici în 1904 de la Universitatea
din Bucureşti, N. Abramescu era înzestrat cu un real talent pentru mate‑
matică, devenind încă de pe băncile liceului un asiduu corespondent al
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„Gazetei Matematice” iar din iulie 1907 membru şi redactor al ei, şi în pagi‑
nile căreia numele său va fi prezent mai bine de 4 decenii. După absolvirea
studiilor universitare se va consacra timp de un deceniu şi jumătate învăţă‑
mântului secundar, fiind profesor la liceele din Ploieşti, Botoşani şi Galaţi
şi desfăşurând, paralel cu activitatea didactică, în cadrul căreia „în afară de
orele de curs, organiza şedinţe de probleme şi cercetări cu elevii mai buni, îndru‑
mându‑i în primii paşi, şi captându‑i pentru cercetări dezinteresate prin căldura
cu care expunea frumuseţile şi adevărurile matematicii” [17] o bogată activi‑
tate de autor de manuale şcolare.
Numit conferenţiar la Universitatea din Cluj la 1 noiembrie 1919, el
devine în iulie 1921 doctor în matematici de la Universitatea din Bucu‑
reşti cu teza: „Sulle serie di polinomi di una variabile complessa. Le serie di
Darboux”, publicată în Annali di Matematica pura ed applicata, (Milano)
serie III, t. XXXI, 1922, pp. 207 – 250. „Doctoratul este mai mult o recunoaşte‑
re oficială a vastelor sale cunoştinţe pentru că activitatea sa premergea tezei de
doctorat, care pentru mulţi nu era decât o lucrare de început“, apreciază Mihail
Şt. Botez. [8]
Recomandat conferenţiar la Şcoala Politehnică din Bucureşti
(15.09.1921 – 15.02.1923) din proprie iniţiativă a acesteia, este detaşat în
acest interval la Universitatea din Cluj, (Domnul Nicolae Abramescu, fiind
numit la Şcoala Politehnică din Bucureşti, Direcţiunea Seminarului de Mate‑
matici cere intervenţia pentru ca Dl N. Abramescu să rămână la Facultatea
noastră, fiind nevoie de Domnia sa, citat din procesul verbal al consiliului
profesoral al Facultăţii de Ştiinţe din 21 noiembrie 1921) [9, p. 10]), unde,
la 15.02.1923 devine profesor agregat de geometrie analitică, în urma exa‑
menului (de docenţă) trecut la 15.11.1922 la Universitatea din Bucureşti.
După luarea doctoratului începe adevărata activitate de matemati‑
cian a lui N. Abramescu, prin publicarea de memorii şi note originale de
matematici în numeroase reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Este
încurajat în această activitate de către G. Ţiţeica, după cum deducem din‑
tr‑o scrisoare a acestuia care i‑a fost adresată în 7 octombrie 1926, din care
spicuim: „Îmi închipui că la Cluj, în atmosfera universitară senină în care vă
găsiţi, continuaţi să lucraţi. Sunteţi datori, ca adevăraţi soldaţi, să ţineţi drape‑
lul sus. Ţineţi legătura cu străinătatea, aş putea zice cu străinătăţile, deoarece e
bine să publicaţi în toate părţile. E bine să se ştie că în Ţara noastră se face şti‑
inţă. E cea mai bună, cea mai serioasă şi cea mai sigură propagandă. Bineînţeles
trebuiesc publicate numai lucruri serioase”. [7]
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În număr de 47 până în 1925, conform Memoriului de titluri şi lucrări
[4], numărul memoriilor şi notelor va creşte, şi în Expunere de titluri, acti‑
vitate didactică şi ştiinţifică, 1940 [1] se ridică la 86, iar la G. Andonie [5] la
105, publicate în următoarele periodice româneşti şi străine:
•• Bulletin de la section scientifique de l’Académie Roumaine, Bucureşti;
Bulletin mathématique de la Société roumaine des Sciences, Bucureşti;
Buletinul de matematică pură şi aplicată, Bucureşti; Gazeta matema‑
tică, Bucureşti; Buletinul cercului de studii al Şcolii Superioare P.T.T.,
Bucureşti.
•• Annales scientifiques de l’Université de Jassy .
•• Bulletin de la Société de Sciences de Cluj; Mathematica, Cluj,
Timişoara.
•• Revista matematică din Timişoara; Bulletin scientifique de l’École poly‑
technique de Timişoara.
•• Ştiinţă şi Progres, Tg. Mureş, Timişoara.
•• Comptes Rendus des séances de l’Académie des Sciences de Paris; Jour‑
nal de Mathématiques pures et appliquées, Paris; Bulletin des Sciences
mathématiques, Paris; Nouvelles Annales de Mathématiques, Paris;
Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse; Bulletin mathématique
des Facultés des Sciences et des Grandes Écoles, Marseille; Mathesis,
Gembloux, Paris.
•• Rendiconti della Reale Accademia nazionale dei Lincei, Roma; Annali
di Matematica pura ed applicata, Milano; Annali della R. Scuola Nor‑
male Superiore di Pisa; Rendiconti del Circolo matematico di Palermo;
Bolletino dell’ Unione matematica italiana, Bologna.
A publicat de asemenea Probleme propuse şi rezolvate în : Periodico di
Matematica, Revue de Mathématiques spéciales, Journal de Mathématiques
élémentaires.
O succintă prezentare a memoriilor şi notelor ştiinţifice este dată de
însuşi autorul lor în cele două Memorii de titluri şi lucrări [1, 4], precum şi
de G. Andonie [5]. Din „Rezumatul lucrărilor ştiinţifice” [1], reţinem gru‑
pările acestora de către autor:
•• O monografie a polinoamelor ortogonale;
•• Un studiu al seriilor de polinoame de o variabilă complexă şi al seri‑
ilor după inverse de polinoame de o variabilă complexă;
•• O metodă de determinare a funcţiilor olomorfe în domenii date;
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•• O metodă pentru dezvoltarea unei funcţii după puterile crescătoa‑
re ale unui polinom dat;
•• Un studiu al curbelor asociate de convergenţă ale seriilor de poli‑
noame de două variabile complexe şi ale seriilor după inverse de
polinoame de două variabile complexe;
•• Găsirea celui mai mic modul al rădăcinilor unei ecuaţii şi a celei
mai mici distanţe între rădăcinile unei ecuaţii;
•• În cinematica mediilor deformabile: studiul mişcării unei figuri
plane variabile cu conservare de similitudine sau arie şi al unei
figuri în spaţiu variabile cu conservare de asemănare sau volum;
•• Studiul autogenerării curbelor plane;
•• Studiul unei curbe şi al unei suprafeţe în vecinătatea unuia dintre
punctele sale;
•• Găseşte noi proprietăţi pentru conice, fascicule şi reţele de conice,
cuadrice şi pentru unele curbe, geometric sau cu ajutorul coordo‑
natelor tangenţiale, triliniare şi calculului vectorial.
În cadrul activităţii didactice, încă din primii ani de profesorat la Faculta‑
tea de Ştiinţe, N. Abramescu a redactat şi transcris cu cerneală litografică
cursurile pe care le preda studenţilor, şi care au fost publicate de Universi‑
tatea din Cluj, apoi două dintre aceste cursuri au fost tipărite:
Geometria Analitică ([2], Fig. nr. 2) în trei ediţii (1927, 1937, 1944), şi
Lecţiuni de geometrie pură infinitezimală [3], în ediţie unică (1930).
Geometria Analitică la prima ei ediţie este dedicată fostului său pro‑
fesor G. Ţiţeica şi este prefaţată de acesta.

Fig. nr. 1 – Dedicația către profesorul Gheorghe Țițeica (în facsimil).
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Alături de aprecierea cursului, reţinem din prefaţă caracterizarea succintă,
dar cuprinzătoare pe care o face marele matematician fostului său student:
„Am cunoscut entuziasmul elevului de liceu, corespondent al Gazetei Matema‑
tice, al studentului şi al profesorului de liceu. Rar exemplu, mai ales la noi, de
stăruinţă şi de dragoste neclintită de ştiinţă. Ba e ceva mai mult. E un exem‑
plu de voinţă titanică şi mai rară, care merită să fie cunoscut, ca să servească
de pildă. După ce a fost multă vreme profesor de liceu, cu o hotărîre eroică s‑a
îndreptat spre învăţământul superior, şi‑a pregătit teza de doctorat, a făcut
lucrări şi astăzi e profesor universitar”. Recenzia făcută acestui curs de către
profesorul ieşean I. Plăcinţeanu se încheie cu următoarele cuvinte de reco‑
mandare: „Dată fiind lipsa de manuale româneşti, astăzi când o bună parte
a studenţimii noastre este încă sub mirajul culturii străine, tratatul domnului
Abramescu trebueşte recomandat cu deosebită căldură tuturor studenţilor care
urmează un curs de matematică, fizică sau electrotehnică”. [15]
În prefaţa la ediţia a 2‑a (1937), autorul explică îmbunătăţirile aduse,
urmărind acelaşi scop ca la ediţia anterioară, ca lucrarea să fie pentru stu‑
denţi o carte didactică, pentru a le folosi la examene.
„Ar fi răsplătită străduinţa mea îndelungată ce am depus pentru prezenta‑
rea acestei cărţi, dacă ar uşura munca studenţilor în această singură epocă din
viaţă, când sunt plini de entuziasm şi de speranţe pentru viitor”, iar matema‑
ticianul francez A. Buhl scrie în recenzia pe care i‑a făcut‑o : „Textul exact
este abil redus la esenţial, dar întrerupt de pasaje în caractere mai mici şi de foar‑
te numeroase exerciţii care‑l conduc pe student în toate domeniile unde e ceva
de construit, de transformat sau analizat cu ajutorul unei intuiţii când geome‑
trică, când analitică. Un astfel de curs, făcut într‑o Facultate de Ştiinţe, la Cluj,
este foarte demn de o Universitate. […] Când te gândeşti la enormele dificultăţi
pe care poate să le întâlnească un profesor francez care doreşte să introducă în
Franţa teoriile noi în învăţământ, saluţi cu bucurie, şi poate cu puţină invidie,
modelele aşa de sugestive care ne vin din România“. [10]
Semnalând apariţia celei de a treia ediţii a cursului, Ion Ionescu îşi
exprimă dorinţa ca „aceste lecţiuni să fie transformate la viitoarea ediţie, în
un Tratat de Geometrie Analitică, care să apară în Biblioteca Gazetei Matema‑
tice a tratatelor de matematici care s‑a înfiinţat de curând, pentru ca să rămână
ca un exemplu al muncii matematice din epoca actuală” [12], iar Petre Serges‑
cu o consideră „un record în literatura ştiinţifică românească şi proba cea mai
evidentă de valoarea cursului de pe care au învăţat Geometria Analitică mii de
tineri români până acum. […] E un izvor bogat şi preţios de informaţie pentru
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oricine vrea să pătrundă mai adânc în studiul geometriei şi poate aduce cele mai
mari foloase studenţilor Facultăţilor de Ştiinţe şi Politehnicilor, cărora le‑o reco‑
mand călduros.” [16]

Fig. nr. 2 – Foaia de titlu a Geometriei Analitice, ediţia a 2‑a
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Geometria pură infinitezimală este dedicată lui Maurice d’Ocagne, mem‑
bru al Institutului Franţei, profesor la Şcoala Politehnică din Paris:

Fig. nr. 3 – Foaia de titlu a Geometriei pure infinitezimale

care anunţă apariţia ei în şedinţa din 24 noiembrie 1930 a Academiei de
Ştiinţe din Paris, publicată în Comptes Rendus, t. 191 (1930), p. 979, şi care
o şi prefaţează. A fost referată de către Gino Loria, cunoscutul istoriograf
al matematicii în Bolletino di Matematica, fasc. 4 (1931), J. Rey Pastor în
Boletin del Seminario matematico Argentino, 2 (1931), 8, p. 19 şi A. Buhl
în L’enseignement mathématique, 29 (1930), p. 365. Ce este deosebit în
această lucrare este că Abramescu utilizează metodele geometriei descrip‑
tive în studiul analitic al curbelor şi suprafeţelor în vecinătatea unui punct.
În felul acesta, pune în evidenţă eleganţa şi uşurinţa cu care se pot obţine
soluţiile la aceste probleme de geometrie pură infinitezimală prin meto‑
dele geometriei descriptive.
N. Abramescu preţuia mai presus de orice demnitatea de a fi un profe‑
sor corect, bun îndrumător şi entuziast atrăgător de tineret pentru studiile
sale preferate. Cursurile ţinute la Universitate erau metodice, interesante
prin fond şi expuse într‑o formă impecabilă, făcute cu o îngrijire deosebi‑
tă, şi urmărite de studenţi cu mare plăcere.
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La 1.10.1926 Abramescu este titularizat ca profesor, dar nu de geo‑
metrie analitică pentru care avea deja pregătit cursul pentru tipar, ci de
geometrie descriptivă şi infinitezimală, catedră la care se transferase pen‑
tru a uşura candidatura lui Petre Sergescu la Geometrie analitică, întrucât
acesta nu avea pentru Geometria descriptivă nici o aptitudine. Faptul e
povestit de însuşi Sergescu, pentru a arăta până unde mergea spiritul
de sacrificiu al lui Abramescu pentru universitatea lui scumpă [17]. De
la 1.11.1938 până la deces, este profesor de geometrie, în conformitate cu
legea învăţământului superior din 1938 şi directorul Seminarului de geo‑
metrie. [6, 18]
Generozitatea lui Abramescu în relaţiile cu colegii s‑a manifestat în
diverse ocazii, oprindu‑ne la două dintre serviciile făcute acestora, relata‑
te de Ion Ionescu.
Primul se referă la manuscrisul lucrării „Geometria triunghiului” a lui
Traian Lalescu, manuscris finalizat în 1916, după ce fusese revizuit de N.
Abramescu. (Să reţinem că încă din 1907 acesta publicase în Gazeta Matematică şi apoi ca extras Formule pentru geometria triunghiului). Ion Ionescu
publică în [13] fragmente din scrisorile lui Lalescu adresate colegului său,
din care reiese şi dorinţa acestuia ca acea carte să fie tipărită în Bibliote‑
ca Gazetei Matematice: 3 septembrie 1915: „Dragă Abramescule, Cred că ştii
că Gazeta Matematică te‑a ales ca să‑mi revezi manuscrisul de Geometria Tri‑
unghiului pe care am compus-o eu pentru Biblioteca Gazetei. Alegerea ta mi‑a
făcut multă plăcere şi mi‑a dat încrederea că voi avea în tine nu numai un simplu
cititor şi corector de manuscris, dar chiar un adevărat şi preţios colaborator. Îţi
trimit deocamdată Manuscrisul care conţine textul complet al Cărţii, afară însă
de Note şi Exerciţii pe care le‑am ataşat la fiecare capitol”. 6 septembrie 1915:
„Dragă Abramescu, Am primit scrisoarea ta şi-ţi mulţumesc pentru cuvintele
prea elogioase pe care mi le-ai scris şi pentru amabilitatea pe care o ai de a primi
sarcina revizuirei, transcrierei şi completării manuscrisului meu [...]. Îţi mulţu‑
mesc încă odată, dragă prietene, pentru serviciul ce mi-l faci şi te rog să mă crezi
cu cele mai sincere sentimente al tău devotat şi vechiu prieten Tr. Lalescu”. La
11 septembrie 1915: „Am primit manuscrisul tău şi-ţi mulţumesc pentru grija
şi atenţiunea cu care ai transcris primele două capitole precum şi pentru mici‑
le modificări de text şi demonstraţii pe care le-ai făcut”. În următoarea carte
poştală (nedatată): „Îţi mulţumesc din toată inima pentru voinicia şi pricepe‑
rea cu care întreprinzi sarcina ta”. Din motive obiective lucrarea nu s‑a dat
la tipar până la începutul războiului, iar mai târziu alte preocupări ale lui
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Lalescu au făcut să se amâne tipărirea ei. După moartea lui Lalescu, Abra‑
mescu a cerut familiei să caute manuscrisul la care muncise foarte mult şi
redijase mult din el, evident, pentru publicare. În final, cartea a fost tipă‑
rită la „Institutul Român de Matematici”, procedându‑se – după spusele
familiei – în conformitate cu testamentul savantului. În realitate dorinţa
autorului era cea arătată mai sus, şi cum în prefaţa acestei lucrări apărută
în 1937 nu se aminteşte de colaborarea lui Abramescu, (şi nici în versiunea
românească din 1958, n.n.), el a fost nedreptăţit.
Al doilea este legat de publicarea traducerii operei „Euclid Elemente” realizată de Victor Marian, asistent la Universitatea din Cluj, care
solicitase publicarea acesteia în colecţiile revistei Gazeta Matematică şi
obţinuse acceptarea cu unanimitate în Adunarea generală din august 1938
a Societăţii. Totodată Adunarea însărcinase pe dl. Ion Ionescu de a sta
în corespondenţă cu dl. V. Marian în privinţa redactării şi tipăririi acelei
cărţi şi cum depărtarea dintre Bucureşti şi Cluj nu permitea consfătuiri de
câte ori se simţea nevoia, d-sa a căutat un membru al Gazetei Matematice
care să‑l ajute. „Pentru aceasta s‑a oferit D-l N. Abramescu, profesor la Facul‑
tatea de Ştiinţe din Cluj. Am primit cu multă bucurie serviciile d-sale, pe care
le‑a îndeplinit nu numai ca o datorie faţă de Gazera Matematică, dar cu entuzi‑
asm, făcând chiar sacrificii materiale; nu greşesc dacă spun că le‑a făcut chiar
cu plăcere! Am constatat cu această ocaziune că dorinţa D-sale de a munci şi
stăruinţa pe care i le‑am cunoscut încă de pe când era elev la Liceul din Ploieşti
corespondent al Gazetei Matematice, nu i s‑au micşorat nici azi când s‑a ridi‑
cat pe treptele cele mai înalte ale învăţământului superior!” [...] „Exprim aci
mulţumiri din partea Societăţii şi a mea D-lui Profesor N. Abramescu pentru
marele interes pe care l‑a pus la cercetarea manuscriselor şi a probelor tipogra‑
fice pe care le‑a făcut împreună cu D-l V. Marian”, relatează Ion Ionescu în
„Prezentare” a acelei traduceri, publicate în Biblioteca istorică a Gazetei
Matematice No. I (1939). [14]
Ca membru al comunităţii matematice clujene, N. Abramescu a par‑
ticipat la acţiunile desfăşurate de aceasta, dintre care cităm : cele trei
congrese ale matematicienilor români: Primul Congres din 9 – 12 mai 1929
ţinut la Cluj, cu care prilej debutează la Cluj revista Mathematica, al cărei
membru fondator este şi el; Al 2‑lea Congres al matematicienilor români
din 5 – 9 mai 1932 la Turnu Severin cu 228 delegaţi, dintre care 8 ilustre
personalităţi din străinătate, în cadrul căruia a prezidat împreună cu O.
Ţino Secţiunea de geometrie, congres urmat de „chenzina matematică”
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(10 – 24 mai), organizată la Cluj, cu contribuţia unor matematicieni străini;
Al 3‑lea Congres al matematicienilor români din 29 octombrie – 3 noiem‑
brie 1945 ţinut la Bucureşti şi Cluj, Abramescu făcând parte din Comitetul
de organizare şi participând la deschiderea sa la Bucureşti ca reprezentant
al Universităţii din Cluj. Şi în zilele de aniversări ale Gazetei Matematice
(de 40 şi 50 de ani) Abramescu venea să aducă la sediul acesteia cuvântul
cald al Clujului matematic.
Cu ocazia acestor congrese, dar şi a decadelor matematice ce se ţineau
la Cluj în perioada interbelică, universitarii clujeni au primit vizita unor
distinşi matematicieni străini care au participat la acele manifestări şi cu
care au avut rodnice schimburi de experienţă. Îi cităm pe câţiva dintre
aceştia: Vito Volterra şi Mauro Picone (Roma), W. Sierpinski (Varşovia),
R. Warne (Geneva), M. Biernaki (Poznan), B. Hostinsky (Brno), P. Gillis
(Bruxelles), S. Mandelbrojt (Clermont Ferrand), Emile Borel, A. Denjoy,
J. L. Destouches şi mai ales Paul Montel, toţi de la Paris, acesta din urmă
vizitându‑ne aproape anual; a fost membru străin al Academiei Române,
doctor honoris causa al Universității din Cluj şi preşedinte de onoare al
Seminarului de matematică, iar la 31 mai 1938 i‑a fost înmânată în cadrul
unei festivităţi organizate la Cluj, spada de onoare de membru al Acade‑
miei de Ştiinţe din Paris.

Fig. nr. 4 – Foaia de titlu a primului volum al revistei Mathematica.
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Fig. nr. 5 – La Primul Congres al matematicienilor români, Cluj, 9 – 12 mai 1929:
P. Sergescu, N. Abramescu, A. Angelescu, O. Onicescu, Th. Angheluţă, Gh. Bratu,
Gh. Ţiţeica, Paul Montel, D. Pompeiu, Gh. Iuga.

Fig. nr. 6 – Participanţi la al doilea Congres al matematicienilor români,
Turnu Severin, mai 1932. În dreapta, în rândul 1: Paul Montel şi G. Ţiţeica,
între ei, în rândul 2, D. V. Ionescu. În ultimul rând, central, N. Abramescu.
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Fig. nr. 7 – Profesorii şi studenţii de la Matematici ieşind de la un curs al
D-lui Paul Montel făcut la Universitatea din Cluj – mai 1932.
În faţă, de la stînga la dreapta : D. V. Ionescu, Th, Angheluţă, Paul Montel
(în, spatele său – N. Abramescu), Gh. Bratu, P. Sergescu, Gh. Călugăreanu.

Universitatea clujeană a primit o grea lovitură în august 1940 când, în
urma Diktatului de la Viena prin care Ardealul de Nord a fost anexat Unga‑
riei, a fost obligată să părăsească Clujul, Facultatea de Ştiinţe refugiindu‑se
la Timişoara.
N. Abramescu este unul dintre cei 26 de profesori universitari semna‑
tari ai protestului faţă de actul de cedare a Ardealului de Nord. În perioada
1941 – 1943 a participat activ la funcţionarea Cercului matematic al Societă‑
ţii de Ştiinţe din Cluj, aflat în refugiu la Timişoara, iar după reîntoarcerea
la Cluj, după anii trişti ai exilului la Timişoara, prezidează la reinstalarea
bibliotecii de matematică, la dotarea căreia a contribuit cu nenumărate
cărţi şi reviste de specialitate.
Membru a mai multor societăţi ştiinţifice româneşti : Societatea
Română de Ştiinţe, Societatea de Ştiinţe din Cluj, Societatea regală româ‑
nă de Geografie, Academia de Ştiinţe din România, Comitetul naţional
român de Astronomie, şi străine: Société mathématique de France, Société
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astronomique de France, Unione matematica Italiana, Circolo Matema‑
tico di Palermo, Deutsche Mathematiker Vereinigung; membru referent
la Zentralblatt für Mathematik şi American Mathematical Reviews de la
înfiinţarea acestora, [1] Abramescu a fost decorat cu Coroana României în
gradul de ofiţer şi Răsplata muncii pentru învăţământ clasa 1. El este ulti‑
mul ctitor al învăţământului matematic universitar clujean, încheindu‑şi
periplul terestru în plină activitate la 11 februarie 1947, colegii săi având
o existenţă mai scurtă: A. Angelescu (1886 – 1938), Gh. Bratu (1881 – 1941).

Fig. nr. 8 – Matematicienii universitari clujeni, profesori ai primei promoţii
de licenţiaţi în matematici. De la stânga la dreapta, în faţă: Gh. Iuga,
D. Pompeiu, Gh. Bratu. În spate: Th. Angheluţă, A. Angelescu, N. Abramescu,
Gh. Demetrescu, V. Desmireanu.

„Suflet nobil şi entuziast, a dus luptă dârză de ridicare a învăţământului
superior românesc în Transilvania, şi poate fi considerat ca una din pietrele
de temelie a învăţământului nostru universitar de peste munţi. Opera săvâr‑
şită de generaţia sa la ridicarea neamului îşi are de pe acum locul în istoria
ştiinţei româneşti”.[8] Generaţia sa a fost omagiată de M. I. Focşăneanu,
unul dintre studenţii anilor ‘20 şi mai tîrziu redactor la Gazeta Matematică, la comemorarea a 75 de ani ai acesteia: „Primii membri ai Societăţii
«Gazeta Matematică» ale căror nume le citisem adesea în numărul din sep‑
tembrie al revistei în fiecare an, au fost profesorii mei de la Universitatea din
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Cluj pe care i‑am cunoscut în 1925 când am devenit student. Acestui mănunchi
de oameni entuziaşti, trăind în armonie şi făcând operă de înalt patriotism, le
aduc omagiu pentru ce ne‑au dăruit: îndermn la muncă cinstită, onestă, con‑
tinuă şi orizont deschis în toate sensurile. Aceştia sunt: N. Abramescu, Aurel
Angelescu, Th. Angheluţă, Gh. Bratu, Gh. Demetrescu, D. V. Ionescu şi P. Ser‑
gescu”. [11]. Nu mă îndoiesc că centenarul Universităţii clujene, în spiritul
tradiţiei istoriografice promovată de Petre Sergescu, va prilejui realizarea
unei monografii a învăţămîntului ei matematic, în care această generaţie
a înscris o pagină de referinţă.

Fig. nr. 9 – Cadrele didactice şi licenţiaţii primei promoţii de matematicieni
ai Facultăţii de Ştiinţe (1924) de la Universitatea din Cluj.

Închei cu o constatare veche privind dificultăţile de documentare la
întocmirea portretelor unor personalităţi ştiinţifice, constatare formulată
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de acad. Solomon Marcus într‑un articol publicat în Academica (1993) : „Şti‑
inţa românească este încă departe de a dispune de o instituţie de tipul Muzeului
Literaturii Române, în care documentele de orice fel privind moştenirea ştiin‑
ţifică românească să fie păstrate şi ordonate cum se cuvine” problemă a cărei
soluţie ar trebui să constituie preocuparea unor specialişti şi… sponsori.
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