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Motto
„…mi-am dat seama, mai mult 
decât oricând, cã sunt un om ca 
oricare altul.“

GR. C. MOSIL
(scrisoare cãtre pãrinþi)
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Cuvânt înainte

Am publicat povestea vieþii soþului meu Grigore C. Moisil
în 1979, 6 ani dupã dispariþia sa subitã la Ottawa, Canada, la
vârsta de 67 de ani.

Vrând acum sã readuc în amintirea cititorilor figura lui, am
hotãrât sã republic aceastã carte, completând-o cu noi detalii.

Addenda cãrþii cuprinde documente inedite, evidenþiind
prieteniile de care s-a bucurat, dar ºi duºmãniile care i-au în-
negurat viaþa, împotriva cãrora, dintr-o mândrie demnã, nu a
luptat niciodatã.

La Biblioteca Academiei am donat, dupã dispariþia lui Gr.
C. Moisil, documentele folosite la publicarea prezentului vo-
lum cât ºi alte manuscrise, toatã corespondenþa cu matemati-
cienii români ºi strãini, cursuri, extrase, aproape tot ce el pãs-
tra acasã, în arhiva personalã. Aceste documente alcãtuiesc
„Fondul Moisil“ care poate fi cercetat.

Toate dovedesc un caracter exemplar, putând servi drept
model tineretului de azi.

Februarie 2002 VIORICA MOISIL
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Cuvânt înainte
la prima apariþie a cãrþii

În toamna anului 1960, Grigore Moisil a venit într-o zi aca-
sã purtând douã mari pachete învelite în hârtie albastrã. Con-
þineau amintirile lui din copilãrie. Fuseserã pânã atunci la o
mãtuºã, care, nemaidispunând de loc, i le înapoia.

Am aºezat pachetele, nedeschise, într-o imensã ladã plinã
cu multe alte amintiri. Profesorul avea obiceiul de a pãstra nu
numai toate variantele manuscriselor sale ºi orice notiþe scri-
se de mâna lui, ci ºi scrisorile, felicitãrile, adresele de la facul-
tate, minister ºi academie, lucrãrile elevilor sãi în manuscrise,
ziare vechi cu articole ce-l interesau, o întreagã arhivã care
existã ºi astãzi ºi aºteaptã sã fie cercetatã.

Dupã dispariþia sa în anul 1973, pãrãsind casa din strada
Armeneascã nr. 14, locuitã de noi timp de 27 de ani, am gãsit
în aceste pachete, clasate de el, începând de la vârsta de 6 ani:
desene, caiete de ºcoalã, carnete cu jurnale sporadice, încer-
cãri literare, lucrãri matematice, din timpul ºcolii primare, li-
ceului ºi facultãþii.

Cu sfialã, emoþie ºi o curiozitate crescândã le-am citit. Am
realizat interesul ce l-ar stârni printre cititori publicarea aces-
tor amintiri. Cei care au luat contact cu matematicianul ºi lo-
gicianul Moisil în cãrþile de specialitate, cei care l-au urmãrit
pe umanistul Moisil în „Contemporanul“ ºi „Viaþa Economi-
cã“, cei care l-au auzit ºi vãzut pe omul de culturã Moisil, la
radio ºi televiziune, vor fi probabil interesaþi sã cunoascã pe-
rioada lui de formare. Cei pentru care e necunoscut, vor citi
— ca o purã ficþiune — povestea evoluþiei unui copil, bazatã
însã pe texte autentice. Tineretul se va regãsi pe sine însuºi,
cu toate problemele lui. Spre a avea cât mai multe mãrturii
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din aceºti ani, am fãcut investigaþii la rude ºi prieteni. De la
fratele lui, Ionel Moisil, am cãpãtat un teanc mare de scrisori
pãstrate de tatãl lor, Constantin Moisil: corespondenþa lui Gr.
M. cu familia, de la Paris ºi Roma, din anii 1931 ºi 1932.

Toate aceste texte inedite formeazã conþinutul primei pãrþi
a volumului.

Pentru a reda prin acelaºi procedeu desfãºurarea anilor de
maturitate, ar fi indispensabilã despuierea amãnunþitã a în-
tregii arhive existente. Poate, cu anii, un om de litere, dar ºi
de ºtiinþã, o va înfãptui.

În partea a doua a volumului sunt consemnate evenimen-
tele cele mai semnificative ale vieþii lui Gr. M., de la vârsta de
26 de ani pânã la 67, când, pe neaºteptate ºi prea de timpuriu,
viaþa i s-a stins brusc.

Succinta ºi sensibila prezentare a cãrþii scrisã de prof. Solo-
mon Marcus, de la facultatea de matematici din Bucureºti,
mãrturiseºte ataºamentul nedezminþit ce-l manifestã faþã de
tot ce e legat de numele profesorului. Toatã gratitudinea mea
pentru cãldura ºi bunãvoinþa cu care rãspunde solicitãrilor
mele.

Mulþumesc Elizei Roman, cercetãtor la Biblioteca Acade-
miei, pentru încurajarea ºi ajutorul dat întru elaborarea aces-
tei lucrãri despre profesorul ei.

VIORICA MOISIL

Prezenta ediþie respectã grafia ºi ortografia scrisorilor, notelor,
paginilor de jurnal ºi celorlalte texte aparþinând lui Grigore C.
Moisil, pãstrându-se pentru mai multã autenticitate chiar ºi une-
le greºeli ale acestora, mai ales ale celor din perioada copilãriei
ºi adolescenþei. Notele ºi traducerile aparþin autoarei.
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FAMILIA
MOISIL
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Familia Moisil, pomenitã în documente încã din anul 1758,
este originarã din comunele Maieru ºi ªanþ, judeþul Bistri-
þa-Nãsãud.

Aceste comune fãceau parte din cele douãzeci ºi douã de
sate româneºti militarizate de Maria Tereza; în anul 1762 îm-
pãrãteasa Austro-Ungariei înfiinþeazã pentru apãrarea grani-
þelor cãtre Turcia regimente de grãniceri români pe lângã cele
deja existente ale ungurilor. Regimentul nr. 2 de grãniceri ro-
mâni transilvãneni, creat în judeþul Bistriþa-Nãsãud, înglo-
beazã întâi douãzeci ºi douã de sate româneºti, pentru ca în
anul 1784 numãrul lor sã se dubleze.

Militarizarea acestor comune a avut ca urmare ridicarea
socialã, politicã ºi culturalã a regiunii; a dat posibilitatea ro-
mânilor sã-ºi revendice drepturile nerecunoscute pânã atunci;
a permis apariþia unor figuri de fruntaºi naþionaliºti români,
oameni de bine.

Din neamul de plugari al Moisililor s-au ridicat personali-
tãþi caracterizate prin idei avansate, spirit de iniþiativã, com-
bativitate, patriotism. ªi-au manifestat dragostea de þarã mi-
litând pentru dezvoltarea culturii româneºti în domeniul is-
toriei, artei ºi matematicii.

Strãbunicul lui Grigore Moisil, pe nume tot Grigore Moisil
(1816–1891), paroh la Nãsãud ºi vicar „episcopesc“ pentru
districtul Rodnei, a fost unul din aprigii susþinãtori ai dreptu-
rilor românilor. În 1861, zece ani dupã ce împãratul Franz-Io-
sif desfiinþeazã Regimentul nr. 2 de grãniceri din Nãsãud,
Grigore Moisil, dupã lungi eforturi, izbuteºte sã obþinã în lo-
cul fostului district militar înfiinþarea „Districtului civil ro-
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mân al Nãsãudului“. Condus de un cãpitan suprem, distric-
tul se bucurã, în sfârºit, de o administraþie în limba românã,
cu funcþionari români sau cel puþin cunoscãtori ai limbii ro-
mâne. Tot parohul din Nãsãud contribuie la crearea primului
liceu românesc din Nãsãud în anul 1863.

Strãbunicul meu, bunicul tatii, Grigore Moisil, — povesteºte
Gr. M. în anul 1962 reporterului Jean Petrovici de la Studioul
„Al. Sahia“ — era preot ºi a fost unul din întemeietorii liceului din
Nãsãud. Dacã vrei sã-þi spun un detaliu destul de bizar, el, Grigo-
re Moisil ºi cu mine, ne-am nãscut amândoi tot la 10 ianuarie, dar,
bineînþeles, în alt an.

N-a fost uºor atunci, acum o sutã ºi ceva de ani, sã se înfiinþeze
un liceu românesc în Ardeal. S-a înfiinþat la intervenþia unor gru-
puri mari de români care voiau asemenea liceu. Printre ei era — nu
zic cã erau conduºi — ºi strãbunicul meu, parohul din Nãsãud. Aºa
încât, familia mea e din Nãsãud, strãbunicul meu a avut legãturi
intime cu înfiinþarea liceului. Eu nu ºtiu, poate fiindcã e strãbuni-
cul meu, dar mulþi îl socotesc ca întemeietorul liceului din Nãsãud.
Eu n-am avut legãturi cu Transilvania decât mult mai târziu, legã-
turi sporadice.

Iuliu Moisil (1859–1947), fratele bunicului lui Gr. M., a avut
ºi el preocupãri de ordin cultural ºi social. Profesor la liceul
din Slatina ºi apoi la cel din Târgu Jiu, a susþinut în acest oraº
organizarea de „cercuri culturale“ ºi „bãnci populare“. În
anul 1900 înfiinþeazã o „ªcoalã de artã ceramicã“, unde se
preconiza, pentru ornamentaþia olãriei, folosirea elementelor
decorative autentic româneºti, inspirate din arta þãrãneascã
sau bisericeascã. Lucreazã apoi la Bucureºti, la Muzeul de Et-
nografie ºi Artã Naþionalã. Este numit în 1910 directorul Mu-
zeului Pedagogic al Casei ªcoalelor. Se reîntoarce, dupã pen-
sionare, la Nãsãud, oraºul sãu natal, unde participã cu alþi en-
tuziaºti la înfiinþarea Muzeului nãsãudean. În anul 1939, la
vârsta de 80 de ani, înfiinþeazã Biblioteca culturalã nãsãudea-
nã. A fost membru de onoare al Academiei Române. Con-
stantin Moisil (1867–1958), tatãl lui Gr. M., cãrturar ºi erudit
în domeniul arheologiei ºi numismaticii, este ºi un iniþiator,
în þara noastrã, în discipline auxiliare ale istoriei: paleografie,
heraldicã, medalisticã, sigilografie.

Nãscut la Nãsãud, Constantin Moisil, dupã studii în oraºul
natal, urmeazã ªcoala Normalã din Bucureºti. Alexandru
Odobescu, directorul ºcolii, vizitând întâmplãtor Nãsãudul,
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rãmâne impresionat de activitatea fructuoasã a liceului, în
ciuda vicisitudinilor social-politice, ºi oferã absolventului C.
Moisil o bursã de studii la ºcoala sa, care echivala cu Faculta-
tea de Litere.

C. Moisil îºi începe cariera de profesor de istorie la Focºani.
Peste un an, cere ministerului sã fie transferat: „chiar ºi în Do-
brogea“, provincie pe vremea aceea uitatã de administraþie ºi
unde a te stabili echivala cu a te surghiuni. Acest „chiar“ al
profesorului Moisil aratã spiritul de frondã al Moisililor, care
întotdeauna au înfruntat greutãþile, nu le-au ocolit ºi uneori
chiar le-au provocat prin felul lor dârz, intransigent ºi ironic.

C. Moisil, acest om discret, sobru ºi de o rarã modestie, se
dovedea la nevoie tenace ºi combativ.

Este transferat în anul 1899 la liceul din Tulcea; aici nu se
mãrgineºte numai la activitatea lui de profesor de istorie. Pa-
sionat de arheologie ºi numismaticã, face cercetãri în regiune
ºi ajunge la câteva descoperiri importante. Devenit cunoscut
în lumea ºtiinþificã, este adus ca specialist la Cabinetul nu-
mismatic al Academiei, la înfiinþarea lui în 1910. Îl va condu-
ce timp de 48 de ani. Totodatã, este transferat la Liceul „Ma-
tei Basarab“ din Bucureºti. Trece, în anul 1918, la Liceul „Spi-
ru Haret“, unde va funcþiona pânã la ieºirea la pensie. În 1923
este numit director general al Arhivelor Statului; înfiinþeazã
în 1924 ªcoala Superioarã de Arhivisticã ºi Paleografie. Din
1948 este ales membru al Academiei.

În materie de istorie, Constantin Moisil avea idei socotite
ca foarte înaintate pentru epoca sa. Preconiza un învãþãmânt
la istoriei bazat nu numai pe cunoaºterea faptelor politice ºi
militare, ci ºi pe evoluþia vieþii economice ºi social-juridice. Se
opunea memorizãrii seci a faptelor ºi datelor. Ca profesor de
liceu, cerea elevilor sãi înþelegerea cauzelor care determinã
schimbãrile istorice ºi cu toatã exigenþa sa a fost un profesor
iubit. Avea un umor sec: în 1944, în plin bombardament ae-
rian asupra Bucureºtiului, stãtea în pivniþa casei cu o carte.
Întrebat ce citeºte, rãspunde flegmatic: „Un roman poliþist.
Caut senzaþii tari.“

Tatãl meu (cu care am intrat în Academie în aceeaºi sãptãmânã
a anului 1948 — însã ca membru corespondent din 1912), spune
Gr. M., arheologul ºi numismatul Moisil, a fost dintre aceia care
voiau sã practice o istorie mai precisã decât istoria poeticã din vre-
mea lui. Îi datorez, poate, nu numai cã am devenit matematician,
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dar ºi cã am încercat sã fac o matematicã mai puþin aridã decât se
obiºnuieºte. (Viaþa Studenþeascã, 15 Februarie 1967)

De mult istoria însemna, în genere, un roman ale cãrui persona-
gii erau popoarele ºi ºefii lor militari ºi politici. Istoricul trebuia sã
aibã multã fantezie ºi nu era rãu dacã avea ºi talent literar. 

Bineînþeles, ºi pe atunci existau „ºtiinþele auxiliare ale istoriei“,
de exemplu numismatica, heraldica, precum ºi capitole rar studiate
de istorici, cum erau istoria ºtiinþelor sau istoria tehnicii.

Acestea nu mai puteau fi opera unei fantezii debordante ºi poate
cã tata, dacã a ales din istorie arheologia, numismatica ºi arhivisti-
ca, e tocmai fiindcã acestea erau dintre preocupãrile istoricilor cele
mai apropiate de ºtiinþele exacte.

Iatã de ce aº spune cã un anumit spirit al exactitãþii ºi al expli-
caþiei cauzale a fenomenului, cred cã de la tata le-am învãþat. (Al-
manahul Educaþiei, 1969, p. 155).

Constantin Moisil se cãsãtoreºte la Tulcea, în anul 1901, cu
Elena, institutoare, fiica învãþãtorului Hristofor ºi a Caterinei
Nicolescu.

Elena Moisil, femeie deosebit de deºteaptã, cu un spirit
viu, receptiv la nou, dinamicã, energicã, interesatã de peda-
gogie, era ºi ea înzestratã cu un puternic simþ al umorului.

În pofida staturii scunde ºi a înfãþiºãrii oarecum ºterse, ºtia
sã se impunã. Frumoasã nu era, dar aceastã lipsã era cu pri-
sosinþã compensatã de o inteligenþã vie ºi un umor sãnãtos.

A funcþionat întâi ca învãþãtoare la Sulina, Tulcea ºi Bucu-
reºti, apoi ca directoare la ªcoala „Enãchiþã Vãcãrescu“, unde
a ºi iniþiat primele cursuri post-primare de doi ani. Elevii în-
vãþau astfel o meserie: broderie, croitorie, þesãtorie, o limbã
strãinã ºi primeau noþiuni de culturã generalã. În 1923 a fost
numitã inspectoare pe regiunea Bucureºti pentru aceste cur-
suri post-primare.

Având o profundã aversiune faþã de învãþãmântul meca-
nic, îi obiºnuia pe elevii ei sã judece, sã priveascã critic, chiar
ºi spusele propriilor lor profesori. „Nu crede tot ce þi se spu-
ne, judecã tu singur“, obiºnuia sã spunã. ªi bãiatul ei mai
mare i-a urmat cu sfinþenie sfatul, toatã viaþa.

A fost o cãsãtorie fericitã. Cei doi soþi se înþelegeau de mi-
nune. Datoritã armoniei ºi climatului intelectual ce domnea
în casa lor, Gr. M. a rãmas toatã viaþa un optimist ºi un om al
cãrþii.

16
www.ziuaconstanta.ro



La Tulcea se nasc primii trei copii ai familiei Moisil: Grigo-
re în 1906, Florica în 1909, Ioan în 1910. Ultimul bãiat, Gheor-
ghe, se va naºte în 1917 la Vaslui. Toþi cei trei fraþi au intrat în
învãþãmântul universitar; sora lor a fost cercetãtoare la Bi-
blioteca Academiei ºi s-a cãsãtorit cu arheologul Emil Condu-
rachi, academician.

În jurul anilor 1958, numãrul academicienilor din familia
Moisil era atât de numeros, încât fuseserã porecliþi „clanul
Moisililor“: Constantin Moisil, tatãl, istoric; Gr. C. Moisil,
fiul, matematician; Constantin Daicoviciu, nepot1, istoric;
Virgil Vãtãºanu2, nepot, istoric de artã; Tudor Bugnariu, ne-
pot, sociolog; Emil Condurachi, ginere, arheolog.

O privire exactã asupra familiei Moisil nu o poate exclude pe
mama Elenei Moisil, Ecaterina Nicolescu, „bunicuþa“; rãma-
sã vãduvã când nepotul ei avea doar 4 ani, a locuit tot restul
vieþii cu fiica ºi ginerele ei, cu care s-a înþeles perfect. Nici pe
cele douã surori ale Elenei care, neavând copii, îºi rãsfrâng
dragostea maternã asupra nepoþilor: Victoria Nicolescu, far-
macistã, mãritatã Jormescu, ºi Zoe Nicolescu, profesoarã de
lucru manual, nemãritatã, „tanti Zoe“, „pãpuºica“, cum o nu-
mea Gr. M. Tanti Zoe a fost aceea care a pãstrat de-a lungul
unei vieþi, din care n-au lipsit rãzboiul, refugiul, mutãrile suc-
cesive, „pachetele de amintiri“ ale lui Gr. M. Pe toþi îi vom în-
tâlni, deseori, în volumul de faþã. 

Ciudatã familie. Ca la carte! Chiar prea ca la carte! În pagi-
nile ce urmeazã sunt cinstiþi, curaþi, plini de dragoste unul
faþã de celãlalt, încât par mai aproape de ficþiune decât de re-
alitate.

Gr. M., „Grigri“, cum îl alinta mama lui ºi cum va rãmâne
toatã viaþa pentru rude ºi prieteni, se dovedeºte foarte repe-
de a fi un copil de o inteligenþã neobiºnuitã, de o curiozitate
niciodatã satisfãcutã. Cu permanentele lui întrebãri, ajungea
sã-ºi exaspereze pânã ºi mama, deºi ea, învãþãtoare din voca-
þie, era extrem de rãbdãtoare cu copiii.

Voluntar ºi încãpãþânat, preferând cãrþile cu poze suitului
în pomi sau jocurilor bãieþeºti, era nevoie de îndelungi insis-
tenþe pentru a-l sili sã lase cartea din mânã ºi sã iasã cât de cât
la aer. A fost fericit în ziua în care a învãþat sã citeascã. Dupã
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aceea le citea fraþilor mai mici ºi le dãdea lecþii cu nespusã
plãcere. Avea autoritate asupra lor, deºi nu-i brusca ºi nu-i
bãtea niciodatã. Sora lui, cu trei ani mai micã, povestea cã el
îi provoca un fel de fricã, pricinuitã nu de cei trei ani care-i
despãrþeau, ci de inteligenþa lui care, depãºindu-i cu mult
vârsta, crea o mult mai mare distanþã între ei. Era un copil
precoce ºi, în anumite apucãturi, chiar matur. Totuºi, îi plã-
ceau jocurile mecanice ºi de migalã. Rareori îl apuca o crizã
de joacã adevãratã, dar atunci o fãcea cu atâta patimã, încât
joaca, cel mai adesea, se sfârºea la pat cu o rãcealã zdravãnã.
Era slãbuþ ºi rãcea foarte uºor.

Fotografiile din copilãrie ni-l aratã fie alãturi de pãrinþii
sãi, fie singur, fie pe bicicletã, cu o privire intensã, miratã ºi
interesatã de ce vede, parcã dornicã de a vedea mai departe.
Aceastã sete de a ºti ºi de a înþelege va fi una din caracteristi-
cile copilului; o va pãstra toatã viaþa. Copilul, ca ºi elevul,
studentul devenit profesor, cercetãtorul ajuns savant, va tre-
bui sã înþeleagã în profunzime ceea ce citeºte, ceea ce învaþã,
ceea ce, mai târziu, va preda.

Elena Moisil s-a ocupat cu multã rãbdare de fiul ei. Poate
pentru cã era primul copil, poate pentru cã asupra lui ºi-a pu-
tut experimenta mai bine talentul pedagogic, sigur pentru cã
ºi-a dat seama cã acest prim fiu al ei era un copil cu totul de-
osebit. A avut o profundã influenþã asupra lui. L-a învãþat nu
numai sã judece singur, ci l-a ºi îndemnat sã nu se pripeascã
înainte de a întreprinde ceva ºi sã munceascã ordonat: Când
eram mic, mãrturiseºte Gr. M., în 1965, în prefaþa volumului
„Încercãri vechi ºi noi de logicã neclasicã“, mama m-a învãþat
sã-mi strâng seara, înainte de a mã duce la culcare, toate lucrurile:
cãrþile sã le pun în pupitru, caietele sã le pun în ghiozdan, tocul ºi
creioanele în penar. Dupã aceea puteam sã mã duc sã mã culc.

Tot el povestea cum una din marile lui plãceri, pe la 4–5
ani, era sã meargã cu mama lui la plimbare, pentru a privi vi-
trinele. Dar ea îl lua cu o condiþie: „Sã se bucure numai cu
ochii“. N-avea voie sã cearã mereu câte ceva, cum fac de obi-
cei copiii, ºi poate de aceea n-a fost niciodatã blazat.

Ambii pãrinþi, dar mai ales mama, s-au ocupat de la înce-
put de orientarea copilului lor mai mare. Mama l-a învãþat pe
copil întâi sã socoteascã, apoi sã citeascã ºi sã scrie. ªi mama,
ca ºi tata, spune Gr. M. în 1969, profesori fiind, ºtiau cã materia
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de învãþãturã de care se loveºte elevul ºi care poate sã-i satisfacã li-
bera alegere a meseriei este matematica. 

Exista pe atunci (nu ºtiu de nu cumva mai existã ºi azi) o reþi-
nere faþã de matematicã, a foarte multor elevi.

Mama, mai ales, a început sã mã facã sã înþeleg mai întâi mate-
matica, gândirea matematicã, raþiunea matematicã, ºi sã mã facã sã
cred cã matematica nu e grea. (Almanahul Educaþiei, 1969).

În anul 1964, Gr. Moisil povesteºte, în Revista „Femeia“
(nr. 5, p. 9):

Demult, demult, eram mic. Nu ºtiam cã mama fusese ºi ea micã.
Mama era institutoare, adicã profesoarã pentru clasele primare,

pentru copii între 7 ºi 11 ani. Dar pe mine mã învãþa acasã. Mama
era profesoarã, dar n-avea încredere în pedagogie, aºa cum o învã-
þase la ºcoala de institutori. Inventase pentru mine o altã pedagogie.

N-a început prin a mã învãþa sã scriu sau sã citesc, ci sã soco-
tesc. Voia sã mã facã sã nu-mi fie teamã de matematicã. Dupã ce
mã-nvãþase sã socotesc de la 1 pânã la 10, a sãrit. Ea ºtia cã tot aºa
de uºor se adunã doi cu trei ca douãzeci cu treizeci, ca douã sute cu
trei sute, ca douã milioane cu trei milioane.

Eu mã þineam fãlos cã ºtiam sã numãr. Mult, mult.
Mã învãþase sã scriu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; pe urmã 10, 20, 30,

40 pânã la 100. Pe urmã douã sute, trei sute ºi aºa mai încolo, un
milion, douã milioane.

Pe urmã m-a învãþat sã adun
1 000 000
1 000 000

0 ºi cu 0 fac 0: scriam 0 ºi nu þineam nimic; 0 ºi 0 fac 0. Cãpãta-
sem încredere în mine.

Mama reuºise sã mã facã sã nu-mi fie teamã de matematici.
Regula de trei simple a ºtiut sã mã facã s-o inventez. Apoi a în-

ceput calculul mintal.
De învãþat sã citesc m-a învãþat astfel: veneau ziarele ºi aveau ti-

tlurile mari; tãiam literele de jur împrejur. Am învãþat întâi sã ci-
tesc cu litere mari de tipar, pe urmã cu litere mici de tipar. Pe urmã
sã scriu cu litere mari de tipar. Cu litere de mânã cred cã n-am sã
ºtiu sã scriu niciodatã.

Când mã gândesc la mama, mã gândesc la mine cum creºteam
sub ochii mamei.

O carte poºtalã de pe vremea când Gr. M. avea 6 ani, adre-
satã Domniºoarei Zoe Nicolescu, 12, rue St. Simon, Paris, re-
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prezintã primul text din câte s-au pãstrat, scris cu cernealã, cu
litere de tipar al micului Grigri. Tanti Zoe, sora Elenei Moisil,
urmase o ºcoalã profesionalã la Bucureºti ºi se afla la un curs
de specializare în corsete, la Paris.

Cartea poºtalã fusese trimisã din Predeal la 4 august 1912,
dupã ºtampila poºtei.
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1912–1916

În anul 1910, Constantin Mosil este transferat profesor de
istorie la liceul „Matei Basarab“ din Bucureºti. Se mutã cu fa-
milia în capitala þãrii, unde va rãmâne pânã la sfârºitul vieþii.

Peste 2 ani, Gr. M., în vârstã de 7 ani, intrã elev în clasa în-
tâi la ªcoala primarã de bãieþi nr. 19. În aceastã ºcoalã va
urma primele patru clase.

Locuieºte împreunã cu pãrinþii la intersecþia Cãii Cãlãraºi
cu Hala Traian, în Calea Cãlãraºi 112, într-o casã al cãrei plan
e fãcut de mâna lui într-un caiet de desen.

Acest colþ al Bucureºtiului este astãzi aproape neschimbat.
Mai existã chiar, peste drum de Hala Traian, plãcintãria din
plan, rãmasã pe loc timp de 65 de ani. Doar numãrul este di-
ferit.

Elevul este silitor ºi conºtiincios. Aratã un spirit de preci-
zie uimitor pentru vârsta lui. În primul caiet de ºcoalã din
clasa întâi figureazã un program scris de el, în care acordã mi-
nutelor, sferturilor de minut, deci cifrelor, o importanþã mai
mare decât ortografiei.

Program
8½–8½ Cafea cu lapte 25–2½ Culcare
8½–840 Recraþie 2½–240 Recreaþie
840–910 Citire 240–310 Mingia
910–9½ Scriere 310–340 Cântu
9½–1010 Aritmetica 340–410 Gimnasticã
1020–115 Franceza 420–435 Cafea cu lapte
115–12 Joc

În acelaºi caiet apare prima lui notare personalã:
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Asearã am fost la denii ºi am vãzut ocolirea. Toatã lumea þinea lu-
mânãri aprinse. Azi am fost în piaþa mare ºi am cumpãrat carne de vi-
þel.

Precizia ºi exactitatea se vãdesc ºi în notarea datelor. Fieca-
re caiet, fiecare temã, fiecare desen este datat cu minuþiozita-
te. Gr. M. a moºtenit ºi învãþat spiritul de precizie de la tatãl
sãu. C. Moisil era nu numai un profesor, ci ºi un adevãrat cer-
cetãtor, care, cu migalã, perseverenþã ºi rãbdare, studia
manuscrise, documente, pietre ºi monezi.

De asemenea, se remarcã la copil înclinaþie pentru sintezã
ºi concizie. Libretul personal din anul 1915–1916 (10 ani),
conþine notele pe cele trei trimestre ale anului ºcolar. Dar Gr.
M. a simþit nevoia sã deseneze un tabel cu mediile pe mate-
rii, la oral, scris ºi examene, ºi sã calculeze media generalã.

I-ul

Aceleaºi calitãþi în compoziþia din 16 noiembrie 1915. Folo-
seºte pentru aceastã compunere o listã de instrucþiuni agrico-
le însemnate de el cu un an înainte într-un carneþel de notiþe.

La 30 mai am fãcut o excursie la un magazin de maºini agricole
ºi am vãzut

1) Pluguri cu unu sau douã brãzdare;
2) Grapã;
3) Cultivator;
4) ºi 5) Secerãtoare care leagã 4 snopi ºi care nu leagã;
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6) Cositoare;
7) Maºinã pentru alegerea seminþei;
8) Maºinã pentru stropit viþa;
9) Plug pentru viþã;
10) Plug pentru întors pãmântul;
11) Maºinã pentru fãcut must;
12) Maºinã pentru fãcut unt;
13) Maºinã pentru bãtut porumbul;
14) Rariþã;
15) Maºinã pentru vânturat grâu.

16 Noembrie 1915
O excursie la un depozit de maºini agricole
În frumoasa ºi neuitata zi de 30 Mai 1915, toþi elevii cl. III de la

ºcoala Iancului, în cap cu doamna institutoare, fãcurãm o frumoa-
sã excursie la un depozit de maºini agricole.

Pe la orele 8 dimineaþa plecarãm spre Obor, tãind prin str. Flue-
rului.

Ajunserãm pe la 8½. Un vânzãtor avu bunãvoinþa de a ne arãta
ºi explica cum funcþioneazã diferitele maºini, ce se aflau acolo.

Printre aceste maºini am vãzut: pluguri cu unul sau mai multe
brãzdare, grapã, cultivator, cositoare ºi secerãtoare. Unele secerãtori
legau snopi iar altele erau simple.

Tot acolo am vãzut ºi un trior, care se întrebuinþeazã pentru ale-
gerea seminþelor, maºini pentru bãtut porumbul, rariþã, ºi vânturã-
toare mecanicã.

Afarã de aceste maºini erau ºi maºini pentru cultivarea viþei ºi
anume: maºinã pentru stropit viþa, pluguri pentru vii ºi care arã
pãmântul mai adânc decât cel obiºnuit.

Ceea ce ne-a uimit pe toþi a fost un plug mare care se întrebuinþea-
zã mai ales la vii pentru a întoarce pãmântul ca sã-l împrospãteze.

Printre cele mai simple maºini erau cele pentru fãcut must ºi
unt.

Ceea ce mi-a plãcut mult ºi m-a minunat foarte mult au fost
aceste maºini mecanice, care uºureazã atât de mult munca pãmân-
tului ºi face sã se câºtige ºi timp. Dupã spusa vânzãtorului ele sunt
aduse din Germania.

Nu voi uita niciodatã frumoasa impresie ce mi-a fãcut-o aceastã
excursiune.

Admiraþia pentru maºinile mecanice exprimatã de copilul
de 9 ani ni se pare astãzi semnificativã pentru viitorul profe-

25
www.ziuaconstanta.ro



sor de matematicã. Dar cu acelaºi entuziasm povesteºte în
compoziþia urmãtoare din caiet o plimbare prin Parcul Carol,
astãzi Parcul Libertãþii. Compunerea ne plimbã printr-un Bu-
cureºti în parte cunoscut, în parte „de altã datã“.

23 Maiu 1916
O excursie la parcul Carol I
În dimineaþa zilei de 20 Maiu, la ora 8 dimineaþa, am luat tram-

vaiul No. 16, cu care am mers pânã la Halele Centrale. În drum am
vãzut Institutul Medico-Legal.

Trecurãm Dâmboviþa, o luarãm pe jos pe Bulevardul Maria, prin
Halele Centrale ºi dupã câtva timp ajunserãm pe dealul Mitropoliei.

De pe dealul Mitropoliei se vedea Bucureºtiul. Ce frumuseþe!
Printre verdeaþã se vãd multe clãdiri. Ce frumos trebue sã se vazã
Bucureºtii seara, la lumina lãmpilor, depe acest deal. Domnul ne
arãtã o ridicãturã de piatrã unde, în vremea veche, se punea praf de
puºcã ºi se dãdea foc, anunþându-se ora 12 ziua. Aci mai vãzurãm
ºi clopotul mitropoliei. Ce mare e!

Scoborârãm dealul, merserãm pe str. 11 Iunie ºi dupã câtva timp
ajunserãm în parcul Carol I.

Aci ne-am odihnit puþin ºi apoi începurãm sã vizitãm parcul.
În mijlocul parcului este un lac. Trecând pe un pod vãzurãm o

mulþime de crapi aurii precum ºi o broascã. Vizitând animalele vã-
zurãm urºi, lupi, mistreþi, cãprioare, boi de India ºi arici. Sunt ºi
pãsãri ca: bibilice, gãini, gâºte, raþe domestice ºi sãlbatice. Raþele
sãlbatice erau de o frumuseþe rarã. Mai erau: stârci de diferite co-
lori, fazani argintii ºi comuni, papagal, guguºtiuc, turturele, ulii
albi ºi negri, vulturi pleºuvi de diferite culori, vânturel, ºoricar,
vulturaº, corb, lebãdã, cãlifari roºii, pelicani, berze ºi bufniþã.

Vizitarãm ºi peºtera. Ce bine era lucratã! În faþa ei erau douã sta-
tui în picioare ºi una culcatã. Cea culcatã era un bazo-relief, adicã
era sculptatã numai partea de sus, iar partea de jos era una cu blo-
cul de marmurã (cãci era fãcutã din marmurã).

În preumblare vãzurãm diferite plante ca ºi: cãtinã, salcâm ºi nu-
fãr.

Tot pe lac erau ºi diferite plute mici, care mi-au putut da o idee
despre plutele mari.

În acest parc noi am vãzut ºi o culã sau o casã boiereascã veche,
care era ca o cetãþue, o moschee sau o bisericã mahomedeanã, casa
dela Poradim, ca ºi aceea în care a locuit Regele Carol I, plevna ºi
biserica Cuþitul de argint.
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Dupã ce ne-am odihnit ºi am mâncat merindele aduse cu noi,
merserãm în arenele romane dupã modelul celor din vechime, în
care se dãdeau luptele între gladiatori ºi fiarele sãlbatice.

În drum am vãzut niºte pomi în espalier, o vie ºi niºte pomi care
produc moºmoale.

Ne întorserãm acasã plini de bucurie dupã o excursie atât de fru-
moasã.

Nu o voiu uita niciodatã cãci am petrecut bine ºi am învãþat
multe lucruri folositoare.

Începând de la vârsta de 7 ani, Gr. M. începe sã noteze fap-
te ºi impresii personale în caietele de clasã, în mici calendare
universale sau în carnete speciale. Dacã primele însemnãri
sunt doar de câteva rânduri, pe mãsurã ce anii trec, ele capã-
tã forma unor adevãrate jurnale, mai ales când evenimentele
scot copilul din fãgaºul obiºnuit.

Într-un „Calendar Universal“ din anul 1916, Gr. M. scrie în
dreptul lunii iunie ºi apoi iulie:

La 21 ºi 22 am fost la Constanþa.
La 18 am cumpãrat Singur pe lume (I), Aliuþa, Sonta.
La 16 am cumpãrat aritmetica de cla. IV prã de D-nu Beiu Pala-

di ºi geografia de II lic. de Mehedinþi.

Iulie
La 12 am cumpãrat Singur pe lume (Vol. II)

August
14 S-a decretat mobilizarea. S-a proclamat Stare de asediu.
15 S-a declarat rãzboiu Austro-Ungariei
Trupe române trec Carpaþii.

27
www.ziuaconstanta.ro



28
www.ziuaconstanta.ro



DE LA
COPILÃRIE

LA
ADOLESCENÞÃ

29
www.ziuaconstanta.ro



30
www.ziuaconstanta.ro



1916–1918

Rãzboiul izbucneºte ºi odatã cu el viaþa copilului se schim-
bã cu desãvârºire. Familia Moisil se refugiazã la Vaslui, unde
Constantin Moisil îºi continuã munca de profesor la liceul
„Mihai Kogãlniceanu“ din localitate, timp de doi ani, pânã la
terminarea ostilitãþilor. Înstrãinarea, prezenþa trupelor strãine
în þarã, lipsa de mâncare ºi cãldurã afecteazã profund copilul.
Începe sã fie interesat de politicã, aºteaptã cu nerãbdare ple-
carea trupelor germane, eliberarea þãrii. În el se dezvoltã dra-
gostea de þarã.

Începe sã-ºi scrie jurnalul. Timp de un an ºi jumãtate, între
30 septembrie 1916 — 30 decembrie 1917, noteazã în trei mici
carnete, cu destulã regularitate, întâmplãrile zilnice. Primul
ºi al doilea carnet cuprind aceeaºi perioadã, dintre 30 septem-
brie 1916 — februarie 1917. Le redãm pe amândouã pentru cã
se completeazã unul pe celãlalt, unele zile figurând în pri-
mul, altele în al doilea. Al treilea, în continuarea celor douã,
se sfârºeºte brusc odatã cu îmbolnãvirea lui Gr. M. Cuvântul
„pneumonie“, neterminat, conferã finalului o notã gravã;
pare cã lipsa de putere îl împiedicã sã continue scrisul.

Jurnalele reflectã un copil sensibil, pasionat de învãþãturã,
de joacã, dar ºi obsedat de mâncare. Într-o lume bântuitã de
foamete, frig, tifos exantematic, pãduchi, viaþa grea a familiei
nu-l împiedicã sã citeascã istorie, matematicã, zoologie, lite-
raturã. Sã citeascã mult.

Începutul PRIMULUI JURNAL este intitulat, nu fãrã umor:
În timpul rãzboiului. Cãlãtorie plãcutã dar nu de plãcere.

La 1 Octombrie 1916 am pãrãsit Bucureºtii într-o fugã inexpli-
cabilã. Aveam numai un geamantan de paie ºi 3 valize de mânã.
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Am plecat la 7 ore dimineaþa ºi am ajuns la Vaslui la 2 Oct. la 3
ore dimineaþa. În zilele de 2 ºi 3 Oct. am stat la hotel „Europa“.
La 4 Octombrie ne-am mutat într-o casã particularã. Stãpâna
era Mme Papadopol o vãduvã cu 10 copii; foarte asprã.
La 4 Noiembrie a dat gerul ºi zãpada, dar la 8 a început lapoviþa
ºi la 9 N. zãpada era topitã. În cursul acestei luni am tuºit oda-
tã ºi la 9 am fost guturãiat.
8 Noiembrie. E lapoviþã mare. Mamii îi e cam rãu. Dimineaþa am
fãcut ºcoalã cu Florica ºi Ionel; dupã amiazã am citit ºi am fãcut
dupã o carte clasificaþia materialelor. Ne-am întristat vãzând cã
Nemþii au ajuns aproape de Craiova.
9 Noiembrie. Ca ºi ieri e lapoviþã mare. Dimineaþa mi-am petre-
cut-o ca ºi eri. Dupã amiazã ne-am distrat foarte bine primind
vizita Dnei Gorgos, Dnei Iuga, Drei Iuga ºi Drei Aglaia Iones-
cu. Pe la 4 au trecut 3 aeroplane ruse. Seara ne-am culcat devre-
me. Ziua am petrecut-o bine.
10 Noiembrie. Dimineaþa mi-am petrecut-o ca ºi eri. Dupã amia-
zã am citit. Ziua am petrecut-o bine.
11 Noiembrie. Dimineaþa am petrecut-o bine, ca de obiceiu. Dupã
amiazã am citit ºi m-am jucat în curte. Comunicatul este rãu.
13 Noiembrie. Dimineaþa pe când eram în pat auzim bãtând ci-
neva în geam. Cine era? Tata. Intrã ºi ne zice: „S-a evacuat Bu-
cureºtii“. Pe de-o parte ne-a pãrut bine, fiindcã a venit tata; dar
ne-am gândit la casã, la lucruri, etc. Altceva, nimic nou. A venit
Aglaia.
19 Noiembrie. ªi dimineaþa ºi dupã amiazi am citit ºi m-am ju-
cat.
13 Decembrie. Astãzi se împlinesc 7 ani de când am sosit la Bu-
cureºti. Dimineaþa mi-am fãcut lecþiile, iar dupã amiazã am pri-
mit vizita Drei Arbore.
14 Decembrie. Dimineaþa m-am dus la deschiderea unor prelegeri
þinute în sala de conferinþe la Banca Poporului. La masã am avut
un invitat: pe Sublocot. Petriþopol din infanterie. Ne-a povestit
tot felul de pãþanii din Dobrogea. De amintit e urmãtoarea în-
tâmplare a unui doctor: într-un oraº ºedea la o masã un doctor ºi
alþi ofiþeri când deodatã vede venind un prinþ arab cãlare împre-
unã cu suita sa. Doctorul înlemni. Când colo vede pe prinþul
arab descãlecând ºi predându-i sabia. Dupã amiazã am fost la
cursuri unde ne-a vorbit d. Murgoci despre Hotarele României.
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24 Decembrie. Ajunul: Doamne ce deosebire între ajunul anului
acesta ºi cel trecut. Acum, înghesuiþi în douã odãiþe mici (amân-
douã nu sunt ca odaia Mariþei, acasã) ºi cu puþine lucruri ºi cu
toate aceste anul acesta suntem mai fericiþi: anul trecut aveam
guturai, anul acesta nu avem nimic.
25 Decembrie. Prima zi de Crãciun. Anul trecut Ionel era bolnav
în pat. Mult mai bine e anul acesta când toþi suntem sãnãtoºi.
Toatã ziua am petrecut-o în familie citind ºi povestind.
26 Decembrie. Ziua a II-a de Crãciun. Astãzi am petrecut mai
bine ca eri. La dejun a venit dl Petriþopol. Dupã amiazã ne-a po-
vestit cum s-a întâmplat cu cãderea Constanþei. Mai târziu a ve-
nit Dna ºi Dl Stroescu. Seara am petrecut-o citind. O aºteptãm
pe tanti sã vie sã ne aducã veºti din Iaºi. Poate vom pleca la Iaºi
sau poate ºi mai departe.
27 Decembrie. Ziua a III-a de Crãciun. De dimineaþã m-am scu-
lat cu un deget (Degetul arãtãtor al piciorului drept) îngheþat.
Toatã ziua am citit. Dupã amiazã mama a plecat la visite.
28 Decembrie. Dimineaþa am citit ºi m-am jucat. Dupã masã am
primit visita dlui Voitânovici. Mai târziu a plecat mama la visite.
29 Decembrie. Astãzi de dimineaþã a plecat tata. Suntem sin-
guri, numai cu mama ºi bunica. Tanti ºi tata sunt la Iaºi. Ziua
am petrecut-o bine, ca de obiceiu citind.
30 Decembrie. Ziua de azi e însemnatã cãci am luat dejunul la 3
iar masa de searã la 9. Restul zilei am citit.
31 Decembrie. Ziua de azi e fãrã importanþã.
1 Ianuarie 1917. Anul Nou. Astãzi, pe la 9 a.m. am primit o te-
legramã de la tata: suntem bine. Sãptãmâna viitoare plecãm. Zoe,
Costicã. Din aceastã telegramã n-am înþeles decât atât: cã sun-
tem bine. Restul: „sãptãmâna viitoare plecãm“ are trei înþelesuri:
1. cu toþii plecãm în Rusia, deci sã ne pregãtim. 2. Tata ºi tanti
pleacã în Rusia. 3. Tanti ºi tata vin la Vaslui. Ne-am chinuit sã
pricepem dar nu am putut. Mama ne-a spus sã plecãm în curte.
Dupã câtva timp am intrat în casã. M-am jucat cu Ionel, dar pe
la 12 m-a apucat capul, aºa cã nu m-am mai jucat. Pe la 12½ ne-a
trimis Mme Hotnog o tortã. A dracului sunt oamenii. Mama lui
Mme Hotnog, Dna Ungarth a vãzut pe tanti Zoe lucrând la ca-
potul lui Mme Strat. Acum sperã sã-i facã ºi lui Mme Hotnog
un capot, pentru aceia i-a trimis un sfert de tortã de nuci, muia-
tã în rom cu trei boabe de dulceaþã de caise tãiate în jumãtate ºi
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un sâmbure de caisã. Pe la 1 am mâncat. Capul nu mi-a trecut,
ci m-a durut pânã la 7.
16 Ianuarie. De azi am început lecþiile. Azi ne-am fotografiat.
Ne-a bucurat comunicatul în care scrie o înaintare a Ruºilor la
Dorna Vatra.
În întreaga lunã Ianuarie nimic important. De pe la 8 a început
gerul care a þinut pânã la 30. În acest timp ne-a fost frig ºi am
stat în casã cu paltoane, ºoºoni ºi cãciuli. Aproape zilnic am avut
visite.
29 Ianuarie. Dimineaþa nimic nou. Dupã amiazã a venit Aurica.
Ne-am jucat: de-a uliul ºi porumbiþa, domino, þintar, în ce bagi
paiele?, etc. Pe la 6 a venit ºi Mme Stroescu. Seara am bãut lap-
te ºi lapte cu griº.
30 Ianuarie. Azi este ziua mea. Dimineaþa am fost la marginea
oraºului. Dupã amiazã ne-am jucat în curte. Pe la 4 ore 25 a ple-
cat mama la Mme Trifu. Pe la 6 am început sã desemnez la geo-
grafie. Seara am mâncat: ciorbã de pui ºi pastramã.
31 Ianuarie. Dimineaþa am petrecut-o ca totdeauna. Dupã amia-
zã a venit Aglaia ºi Aurica cu care ne-am jucat foarte frumos.
1 Februarie. Dimineaþa a venit fata lui Mme Trifu. Dupã amia-
zã ne-am jucat ºi am învãþat. Seara am mâncat pilaf de pui, cu
orezul de la Dna Trifu.
2 Februarie. Astãzi trebuie sã vie Mme Trifu. O aºteptãm dar nu
vine cãci vremea este urâtã. În schimb a venit tanti Marioara.
3 Februarie. Astãzi dimineaþa ne-am plimbat cu tata ºi am cum-
pãrat: cernealã roºie, cernealã albastrã, un echer, hârtie de note ºi
pastramã. Dupã amiazã a venit Mme Trifu.
4 Februarie. Dimineaþa ne-am scris lecþiile. Dupã amiazã a venit
Aurica. Ne-am jucat uliul ºi porumbiþa, telefonul, domino, þin-
tar, homonimele, etc. Seara am mâncat ºi un fel de colivã fãcutã
din arpacaºul dat de Mme Trifu.
5 Februarie. Dimineaþa ne-am dus de-am cumpãrat fasole. Dupã
masã a venit Dna Arbore. Seara am mâncat ºi arpacaº fiert cu
zahãr ºi nuci. Altfel nimic important.
6 Februarie. Astãzi e ger grozav. Tata ne-a adus carne.
8 Februarie. Azi a venit coºarul ºi a curãþat coºurile. Pe mine
m-a durut capul. Seara am fãcut un loto. Restul nimic impor-
tant.
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9 Februarie. Dimineaþa m-am plimbat cu tata. Dupã amiazã am
învãþat.
10 Februarie. Azi am mers cu bunica la pensie. La întoarcere am
gãsit la o librãrie o cutie cu compasuri care costa 3,50 lei. Dupã
amiazã a venit Aglaia. Azi s-a fotografiat bunica la un rus.
11 Februarie. Dimineaþa mi-a cumpãrat tot compasuri. Dupã
amiazã a venit Aglaia care crede cã o sã se fotografieze, dar rusul
plecase. Bunicii i-a lãsat cliºeele.
12. Feb. Dimineaþa m-am jucat. Dupã masã mama a plecat la
cumpãrãturi.

JURNALUL AL II-LEA
Plecarea

30 Septembrie
În seara de 30 Septembrie un domn a venit ºi ne-a spus:
„Suntem pe punctul de a evacua Muntenia ºi Oltenia, regimen-
tul… împacheteazã ºi pleacã. Nemþii au ocupat Predealul.
Atunci, noaptea, la 10½, am început sã împachetãm.
Noi, copiii, ne culcasem, dar eu nu am putut dormi toatã noap-
tea. Pe la 5 dimineaþa m-am sculat. Tocmai atuncea venea tata sã
ne scoale. Erau fãcute 2 geamantane, o valizã de paie ºi un sãcu-
leþ.
Plecãm cu trãsura la garã, unde ne-am despãrþit de tata, care rã-
mânea în Bucureºti.
1 Octombrie 1916
În tren am intrat într-un vagon cl. III-a, cu toate cã aveam bilet
de cl. I, atât de plin era trenul.
O zi ºi o noapte am stat în acest vagon, neavând unde dormi. De
mâncat, am mâncat niþicã pâine cu brânzã, dar pânã la 4 nu am
bãut apã deloc.
Spre searã ne-am mutat într-un compartiment unde mai era o
cãlugãriþã, o domniºoarã ºi un domn. Am stat mai în voie.
Trenul nu mergea atât de încet, dar în gãri stãtea cel puþin ¼ orã.
La Mãrãºeºti a stat dela 5–8 p.m. Pe la 10 am adormit dar la fie-
care orã mã trezeam. În sfârºit ajungem la Vaslui, la ora 3 dimi-
neaþa. Luãm trãsura ºi ajungem la un hotel.
Dormim mai bine decât în tren dar totuºi foarte prost.
2 Octombrie 1916
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Astãzi am început sã vizitãm Vasluiul. Impresia ce mi-a fãcut-o
este a unui mic orãºel, liniºtit ºi aºezat într-o poziþie destul de
frumoasã. Strãzile sunt pline de noroi iarna ºi de praf vara.
Locuitorii, dupã cum spune chiar Dimitrie Cantemir1 ºi dupã
cum e ºi în Movila lui Burcel, nu sunt deloc ospitalieri, afarã de
câteva persoane cari ne-au îmdatorat destul de mult.
3 Octombrie 1916
Astãzi ne-am mutat la Mme Papadopol, unde am luat douã ca-
mere mobilate cu 75 lei lunar.
10 Octombrie 1916
Astãzi plimbându-mã prin oraº am gãsit la o librãrie o Aritme-
ticã pentru cl. I de liceu de I. Otescu, Povestea Vulcanilor de V.
Anestin ºi Cutremurele de pãmânt.
26 Octombrie 1916
Astãzi a venit tata, ceea ce ne-a fãcut o mare bucurie. Va pleca
mâine. Ne-a dat speranþe cã vom pleca acasã.
4 Noembrie 1916
Astãzi e ger mare.
Ziua mi-o petrec astfel: Dimineaþa fac lecþii cu Florica ºi Ionel.
Apoi mã plimb. Dupã masã ies în curte; apoi citesc. Seara ne cul-
cãm pela orele 9. Am citit din mai multe cãrþi ca: Povestea Vul-
canilor, Cutremurele de pãmânt, o Chimie de cl. IV.
12 Noembrie 1916
Astãzi am primit câteva cãrþi de ºcoalã dela tata.
M-am bucurat foarte mult.
13 Noembrie 1916
Astãzi de dimineaþã pe la 8 a venit tata, care ne-a spus: S-a eva-
cuat Bucureºtiul! Un fior trecu prin toþi. Ce s-au fãcut lucruri-
le? Dar tanti Victoria?
Tata ne-a liniºtit spunându-ne cã Caracalul s-a evacuat ºi el i-a
telegrafiat lui tanti Vichi sã vie în Bucureºti.
16 Noembrie 1916
Azi de dimineaþã am primit dela tanti Vichi o telegramã în felul
urmãtor: „Am sosit în Bucureºti. Ne instalãm în casã la voi“.
18 Noembrie 1916
Astãzi mi-am regulat orele de lucru.
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Dimineaþa vreo 2 ore fãceam lecþii cu Florica ºi Ionel. Apoi ie-
ºeam în curte.
Dupã amiazã ne plimbam regulat, apoi citeam ºi învãþam.
Nu trecea zi în care sã nu ne plimbãm.
Masa era uºoarã: la prânz supã de fasole, borº de fasole sau de car-
tofi ºi cartofi prãjiþi; seara fasole sleitã sau cartofi fierþi cu ceapã.
14 Decembrie 1916
Astãzi de dimineaþã am fost la deschiderea unor prelegeri, în
cari, cum am vãzut mai târziu, nu s-au þinut decât 2 conferinþe.
Dupã amiazã am fost la prima conferinþã, þinutã de Dl Murgoci
despre „Hotarele României“.
25 Decembrie 1916
Crãciunul.
O Doamne! Ce deosebire între Crãciunul anului acesta ºi cel de
anul trecut.
Înghesuiþi în douã mici odãiþe, departe de lucrurile, de casele ºi
de prietenii noºtri.
Noi, sã mulþumim lui Dumnezeu cã suntem cu toþii la un loc.
Ianuarie 1917
În interval dela 1–31 Ianuarie nimic important. Pe la 8 a înce-
put gerul care a þinut pânã la 28.
În tot acest timp ne treceau fiori de groaza unei evacuãri. Mul-
þumim lui Dumnezeu cã am scãpat.
Lemne am gãsit foarte greu. Erau zile în cari, cu toate cã ºedeam
îmbrãcaþi cu paltoane, galoºi ºi cãciulã, era aproape sã îngheþãm.
Degetele dela picioare însã ne-au îngheþat.
10 Februarie 1917
Azi a început sã fie frig. Îmi fac lecþiile regulat. Ieºim în toate zi-
lele în curte.
Am citit: din o chimie de cl. IV licealã, din technologia de cl. III
de meserii, din „Singur pe lume“ de Hector Mallot.
Tata e „Comandantul legiunii cercetaºilor“.
28 Februarie 1917
Azi au început cursurile de: conferinþe ºi ºezãtori cercetãºeºti.
Am fãcut: limba francezã cu D. Bucurescu ºi matematicã cu D.I.
Otescu. Am asistat la matematicã ºi la ora clasei II.
Luna Februarie 1917
În luna Februarie în rezumat: Am învãþat din materia clasei I.
Am fãcut lecþii cu Florica ºi Ionel. Am citit din diferite cãrþi ca:
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44 zile în Bulgaria, Chimia pentru cl. IV, technologie pentru cl.
III de meserii, ºi multe altele.
În acest timp mâncarea a fost foarte redusã: la prânz supã de faso-
le sau cartofi prãjiþi; seara fasole sleitã sau cartofi fierþi cu ceapã.
Mme Papadopol (proprietãreasa) ne face mari mizerii; astfel ne-a
luat o bunã parte din lucrurile pe cari ni le dase; apoi ne fura
multe din lucrurile — ºi mai ales lemnele ºi cartofii — ce le
aveam în antret.

JURNALUL AL III-LEA
Februarie 1917. Amintiri din Pribegie. 
Însemnãri
În restul lunei Februarie a mai dat un ger, însã mai slab.
În Martie am dus-o bine. De pe la 18 a început cãldura. Tot în
Martie am gãsit câþiva pãduchi. Foarte deseori primim vizitele
Aurichii cu care ne jucãm frumos, dar ne e fricã de paraziþi, aºa
cã — cu toatã plãcerea ce o avem — suntem nevoiþi sã nu invi-
tãm.
25 Martie. Astãzi e Buna-Vestire. Vremea e urâtã. Este frig. Tata
a scris o scrisoare dlui Antonescu sã-mi trimitã un certificat cã
am absolvit 4 clase primare. Azi am aflat de moartea D-rului Bo-
tescu.
La ºcoalã urmez regulat. Astãzi s-a dat vacanþia. Dl Miulescu,
cu toate cã trebuie sã vie la ºcoalã, nu a venit.
Dupã-amiazã pe la 4 a venit Aurica, cu care am petrecut destul
de bine.
26 Martie Floriile
Azi e ziua Florichii.
Dupã amiazã ca sã o sãrbãtorim ne-am dus împreunã cu Mme
Trifu la grãdina lucratã de cercetaºii conduºi de Dl Trifu.
Aceastã grãdinã este foarte frumoasã ºi bine lucratã. Brazdele
sunt regulat aºezate (toate au forma de trunchi de piramidã).
Tocmai regulau una. Dupã ce am vizitat grãdina ne-am dus în
faþã ºi am mâncat câte o felie de pâine (albã) unsã cu magiun.
Apoi am început sã ne jucãm mai multe jocuri, împreunã cu:
Aurica, Paula, Gica, Ionel ºi Frusinica, (fata Dnei Sterian). Jo-
curile au fost splendide! În acele momente uitasem cu toþii cã
suntem refugiaþi, cã locuim într-o micã cãsuþã ºi noi cu o pro-
prietãreasã care îþi face o inimã atât de amarã ca Mme Papadopol.
Jocurile au fost în farmecul lor! A fost atât de frumos! Nu mai
puteam de bucurie ºi nu ne gândeam decât la joc. La joc? Da!
numai la joc? numai la joc.
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Jocurile, pe care le-am jucat de vreo douãzeci de ori, ne erau cu-
noscute ºi plãcute. Ne-am jucat mai ales: cavalerul refuzat, ºoa-
recele ºi pisica, ce dai vamã Cataramã? etc.
Uliul ºi porumbiþa — jocul cel mai iubit de noi — nu am putut
sã-l jucãm, tãlpile fiind foarte scumpe.
Pe la 7 am plecat spre casã, unde ajungând am gãsit pe Dl Ver-
gu mâncând gogoºi (cari crescuserã ºi bunica le-a copt, astfel cã
venind le-am gãsit coapte) ºi bând vin. Ne-am îndopat cu gogoºi,
astfel cã au mai rãmas foarte puþine pentru masa de searã, când
însã am mâncat mai puþine, astfel cã nu au mai rãmas pe a doua
zi încã patru.
Seara tata ne-a povestit câteva isprãvi de-ale lui „Don Quichote
(Cavalerul tristei figuri)“: Cum s-a bãtut cu morile de vânt ºi un
bombardament cu pãtlãgele.
27 Martie, Lunea Mare
Dimineaþa am învãþat ºi citit. Am citit mai ales din: Qui? pour-
quoi? comment? ºi mai ales urmãtoarele capitole: „La formation
des composés“ ºi „Crocodiles et batracients“.
Dupã amiazã am isprãvit de citit aceleaºi capitole ºi am fãcut cu
mama o lecþie de l. francezã. Mai târziu (pe la 6½ ore) a venit T-ti
Marioara. Ea a felicitat pe Florica spunând cã ieri nu a putut
veni fiindu-i rãu. Noi i-am spus cã bine a fãcut nevenind ieri,
cãci eram plecaþi. Toatã dupã masa nu am putut sã o petrec bine,
cãci m-a durut capul.
28 Martie, Marþea mare
Dimineaþa am desemnat la Geografie. Apoi le-am citit Florichii
ºi lui Ionel.
Dupã amiazã am citit ºi am fãcut cu tata lecþia la istorie (lecþie
care trebuia sã o fac ieri). Mai târziu am primit vizita Dnei Juga
ºi Drei Aglaia Ionescu, precum ºi dlui Arginteanu.
Ziua aceasta a fost foarte schimbãcioasã. Dimineaþa au fost în-

tâi nori, apoi a plouat, iar dupã amiazã a fost iar frumos, dar mai
târziu a dat o ploaie torenþialã, dupã care a fost iar frumos.
Azi mi-a cumpãrat tata Viaþa Insectelor ºi Ce spun cronicarii
strãini despre ªtefan cel Mare.
29 Martie, Miercurea Mare
Dimineaþa am isprãvit harta No 91. Apoi m-am plimbat prin
curte. Dupã amiazã am citit din: Viaþa insectelor: „Cãrãbuºul
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auriu“ ºi din: Ce spun cronicarii strãini despre ªtefan cel Mare:
Ioan Dlugosz.
Mai târziu a venit Aurica. Dânsei i-am cerut câteva fire de aþã
de brodat roºie. Cu aceasta am brodat (Eu) numerele (6, 7) dela
cârpele mamii.
Ziua a fost seninã ºi frumoasã.
30 Martie, Joia Mare
Astãzi de dimineaþã, ca ºi dupã amiazã am scuturat.
La dejun am mâncat gãinã de la Dl Avramescu ºi ouã de la Mme
Stroescu.
Dupã amiazã au venit: Dl Avramescu ºi Mme Stroescu cu Au-
rica. Cu Aurica ne-am jucat frumos.
2 Aprilie, Prima zi de Paºte
O Doamne pentru ce m-ai (ne-ai) lãsat astãzi în ziua de Paºte în
mijlocul vasluienilor, oameni îndrãciþi, încãpãþânaþi, egoiºti, ne-
miloºi ºi rãi? Pentru ce? Este oare aceasta o pedeapsã ori o încer-
care? Dar tot nu ne-ai lãsat pãrãsiþi de tot. Ai fãcut ca sã cunoaº-
tem pe o mulþime de bucureºteni, cari se ajutã între ei ºi deci ºi
pe noi. Astfel este Dl Arginteanu, care ne-a dat (vândut) câþiva
miei, ouã etc. Apoi Dl Vergu, care ne-a trimis câteva care de lem-
ne, astfel cã graþie lui nu am îngheþat astã iarnã. Ca mulþumire
îi trimitem zilnic jurnale. Dna Trifu ne-a trimis ºi azi, ca ºi alte-
ori, cozonaci ºi prãjituri. Tot ea ne-a dat mai înainte niºte arpa-
caº ºi orez cu care am gãtit câtva timp. Dna Stroescu a venit azi.
Dânsa ne-a trimis mai de mult când era foamete mare o gãinã, ºi
acum câteva zile niºte ouã.
Dl Avramescu ne-a trimis mai de mult ouã ºi gãini. 
Sunt ºi câþiva localnici dar f. puþini cari ne-au fãcut bine. Astfel
este D-l Botez, care mai de mult ne-a cumpãrat diferite lucruri.
ªi astfel se face ca azi, de Paºte, sã stãm aproape singuri între o
mulþime de oameni rãi ºi îndrãciþi, încãpãþânaþi ºi egoiºti ºi foar-
te nemiloºi. O Doamne dã ca sã nu ne mai prindã vreo sãrbãtoa-
re mare printre aceºti oameni.
3 Aprilie, a II-a zi de Paºti
Azi este prãfãrie mare, din care cauzã nu am putut merge la grã-
dina D-lui Trifu. Dupã amiazã a venit T-ti Marioara. ªi privind
la Mme Papadopol cum vorbea cu prietenele ei i-am vãzut buba
ei cea mare ºi mi-am închipuit cã aceastã bubã e din pricina rãu-
tãþii ei. Ce rea e! Ce blestematã e! Dar ºi noi o vom pedepsi-o mu-
tându-ne în altã casã. Doamne, ce bucurie cã vom scãpa de dânsa.
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4 Aprilie, a III-a zi de Paºte
Azi dupã amiazã a fost o ploaie torenþialã. Pe la 4 a venit Mme
Stroescu, care a plecat pe la 7 ore. Seara am isprãvit cozonacii fã-
cuþi de bunica ºi vinul, pe care l-am cumpãrat cu ajutorul D-lui
Climescu, care — cu toate cã e orãºan — este f. drãguþ. Tot astã
searã am mâncat ºi niºte gogoºi.
6 Aprilie. Azi începe ºcoala. Dimineaþa m-am sculat târziu.
Dupã amiazã am mers la ºcoalã.
7 Aprilie. Dimineaþa m-am dus la ºcoalã, m-am plimbat ºi am
vorbit cu Þopescu ºi Georgescu.
Dupã amiazã au venit o droaie de musafiri. Dupã care a venit
D-l Olaru cu o sticlã de spirt din care ne-a dat ºi nouã. Apoi a
venit Mme Stroescu. De pe la 4½ ore o domniºoarã (cred cã e
greacã) ºi pânã pe la 5½ a fãcut cavalcadã. Apoi a venit D-na
Gorgos ºi D-l Gorgos. Mai târziu a venit D-l Trifu pentru o afa-
cere cu tata.
8 Aprilie. Azi era sã nu mâncãm decât fasole, când iatã cã a ve-
nit un miel dela D-l Cotea.
9 Aprilie. Duminica Tomii
Azi e o zi foarte ploioasã. Pe la 1 a venit un bãiat dela Mme Tri-
fu, care ne-a trimis un cozonãcel ºi 11 cornuri. Masa am luat-o
pe la 2, cãci blestemata de Mme Papadopol ºi-a þinut mâncãruri-
le pe foc pânã pe la 11½. Dupã amiaza (pe la 4) a venit Mme
Stroescu cu Aurica. Pe la 5 a venit D-l Trifu.
Miercuri 14 Aprilie. Azi ne mutãm. Dimineaþa am fost la ºcoa-
lã. Venind acasã am gãsit câþiva cercetaºi cari despicau ºi apoi
duceau la noua casã, lemnele. Dupã amiazã trebuia sã mergem la
escursiune, dar în loc de aceasta am mers la înmormântarea unui
cercetaº care a murit de tif. exantematic. Eu nu m-am dus. Mai
târziu a început mutatul. În timp ce bunica aranja la cealaltã
casã, nebuna de Mme Papadopol împreunã cu fiul sãu Emil, alt
nebun, au intrat în casã ºi au început sã þipe la mama. Mama s-a
supãrat foarte tare ºi aproape a leºinat. Atunci eu, supãrat, am
luat un bãþ ºi m-am aºezat la uºa odãei aºteptând sã intre Mme
P. ca sã-i þip. „Sã ieºi afarã“. Dar nu a mai venit. Apoi (pe la 7)
am mers (noi copiii) la noua casã.
Noua casã
Are douã odãi ºi un antreþel.
Într-o odae sunt douã paturi, o canapea ºi un dulap.
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Paturile sunt de fier. Canapeaua este de catifea. Este f. frumoasã.
Dulapul are oglindã. În cealaltã odae sunt douã paturi, din care
unu cu somierã.
22 Aprilie. Tuºesc de o sãptãmânã. Pe la 4 a venit Paula. Am ho-
tãrât sã dãm pentru a doua zi o serbare în onoarea Gichii.
23 Aprilie. Sf. Gheorghe
Azi dupã amiazã am dat o frumoasã serbare în onoarea Gichii.
Serbarea a fost f. frumoasã. A þinut aproape 2 ore. Nu o voi uita-o
niciodatã. Programul a fost:

1) La arme, ansamblu coral
2) La noi în Ardeal, Grigri Moisil
3) Soldaþii, Ion Moisil
4) Cum e Românul, I. Moisil
5) Opriºanu, I. Moisil
6) Les voleurs et l’âne, G. Moisil
7) Cãlugãrul, I. Trifu
8) Foaie verde de pelin, I. Trifu
9) Cu pletele pe umeri, I. Trifu

10) Flori de crin, Idem
11) Cântec de amor, Idem
12) Polca furatã, Gica ºi Paula
13) Tãrãºelul, Idem
14) Ana Lugojana, Idem
15) Pe-al nostru steag, ansamblu coral
16) La arme, Idem
17) Marºul cercetaºilor, Idem

Pe la 7 ne-am întors acasã. Am uitat sã spun cã la aceastã serba-
re afarã de cei poftiþi au mai venit: D-nul ºi D-na Secreþeanu ºi
D-na Jiuscinschi cu cei doi copii: Stãsucu ºi Camila.
Frumoasã zi, nu te voi mai uita!
24 Aprilie Luni
Dimineaþa mama s-a sculat cu dureri. Tata a adus atunci o moa-
ºã: Pe Mme Mateescu.
Apoi bunica ne-a dus la Mme Moscovici, care are o fetiþã de 5 sãpt.
La 12 ore 20’ am avut un copil pe care îl vom numi Georgel. Am
scris lui tanti Zoe, lui Mme Banciu1 ºi lui Alecu2. Tata a scris ºi
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1 Soþia prof. de matematici Banciu, prietenã a Elenei Moisil. (n.a.)
2 Alecu Popescu-Necºeºti, fratele precedentei, bun prieten al soþi-

lor Moisil, era pe vremea aceea pe front. Cãrþi poºtale trimise fami-
liei Moisil se gãsesc printre amintirile pãstrate de Gr. M. (n.a.)
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Unchiului Sever. Pe Georgel îl iubim cu toþii. E foarte frumos ºi
cuminte.
18 Mai Joi
A plecat tata la Iaºi.
19 Mai Vineri
A venit tanti de la Iaºi împreunã cu tata. Duminicã vom depune
jurãmântul1.
20 Mai Sâmbãtã
Azi mi-a lucrat tanti bluza de cercetaº. Seara a venit Paula, care
i-a procurat lui tanti un ac de cusut, pe care l-a rupt tanti.
29 Mai Luni
Ploaie ºi grindinã.
31 Mai Miercuri 
Ploaie cu bãºici. Seara a venit Mme Trifu. Preparaþie.
3 Iunie Sâmbãtã. Mã prepar la istorie2 seara a venit Paula cu 2
ºunci.
4 Iunie Duminicã.
Am dat la istorie. A venit, pe la 12, D-l Trifu.
9 Iunie 
Mâine dau la zoologie. Seara a venit Mme Trifu cu D-l Trifu ºi
cu copii. Ionel mi-a arãtat insectarul sãu.
10 Iunie Sâmbãtã
Dau la zoologie (Vezi carnetul de cercetaº).
Iunie 26
Plimbare la Paiu
5 ore Plecarea
5 ore 40’ Oprirea. De aici mergem pe jos.
6 ore Sosirea la Paiu (Via cercetaºilor)
6 ore 20’ Plecarea de la Paiu
7 ore Plecarea cu trãsura
7 ore 30’ Sosirea acasã
18 Iulie
Plimbare la Moara Grecilor
7 ore 40’ — 8½
20 Iulie. Sf. Ilie
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Seara am fost la Mme Trifu. Nemþii au luat C-Lung. III-a noap-
te de când n-am dormit de la mobilizare1.
21 Iulie. Nici seara asta n-am dormit. A IV-a noapte nedormitã.
23 Iulie. Seara a fost mama la Mme Trifu.
24 Iulie. Seara a fost mama lui Mme Stroescu.
Noaptea pe la 3 a primit o telegramã.
25 Iulie. Tata a plecat la Iaºi. Am fãcut inventarii. A venit Gicã.
Mi se pare tot mereu cã are sã vie cineva. Au trecut douã auto-
mobile blindate. Unii cercetaºi merg în Anglia, alþii în America
sau în Suedia. Seara a venit Mme ºi D-l Trifu cu Gica ºi Paula.
Comunicatul nu-i nici bun nici rãu.
26 Iulie. Noaptea am dormit. Am fost la masã la Mme Trifu.
Dupã masã a venit Mme Trifu ºi Stroescu.
27 Iulie. Pe la 3 a venit tata. Ne-a adus diferite veºti. Ziua a ve-
nit Aglaia.
28 Iulie. Au venit la Mme Trifu niºte pocitanii de costume pen-
tru cercetaºi:
pantaloni de mãsura mea;
cãmãºi cu flori roºii (gust rusesc).
29 Iulie. Am fost la Mme Trifu. Restul nimic.
17 August. Am citit D.M. am fãcut o hartã geologicã. Bunica s-a
certat cu Mme Amalia.
19 August. Am fãcut mai multe drumuri ca:
I. M. La Mme Trifu dupã usturoiu.

La spirt dar era închis.
D. M. La spirt dar am uitat bonul. 

La spirt. Am cumpãrat.
La comãnduire.
La comisia mixtã de rechiziþie (Cassa Mavrocordat).

Apoi a venit D-l Spartalis. Am scris la englezeºte2. Apoi am fost
la Mme Trifu.
29 August. Dimineaþa ne-a adus Stroescu Titu prune ºi stru-
guri. Cum m-am îmbrãcat am fost la Mme Trifu cu spirt.
Dimineaþa am mai fost la Mme Trifu cu urmãtoarele servicii:
1) Am luat pâinea ºi am achitat pâinea pe sãptãmâna trecutã
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1 I-a la 15 August
II-a la 1 Octombrie. (nota lui Gr. M.)
2 Învãþa englezeºte cu mama lui. (n.a.)
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2) Am luat o pereche de ghete cari nu-i veneau bine.
3) Am dus ghetele.
Dupã amiazã am fost la Mme Popovici la Mme Stroescu ºi la
Mme Trifu (cu toþii).
27 August. La raport, la Mme Trifu pentru pâine. D. M. La
Mme Stroescu dupã condica de expediþie. Cu expediþia (Nr. 863).
29 August. (p. m.) Cu mama în oraº
30 August. (a. m.) Cu mama în oraº
3 Septembrie. Am plecat la raport cu pardesiu, dar fiindu-mi
cald m-am înapoiat acasã ºi mi-am lãsat pardesiu acasã rãmâ-
nând în bluza de cercetaº. Având constituþia tare n-am avut ni-
mic.
Spre searã a venit Mme Trifu ºi apoi am fost la Copou1.
6 Septembrie. Seara (8 ore) am fost spre Copou. Soarele apunea
peste case ºi pomi acoperind totul cu o roºeaþã palidã. O ce fru-
mos e! (scris de mâna Elenei Moisil: „Grigri a ajuns un ade-
vãrat dobitoc. Când nu mai are pe cine bate îl bate chiar ºi
pe Georgel.“).
19 Octombrie. Am cãldurã.
20 Octombrie. Noaptea ºi ziua de azi am cãldurã.
21 Octombrie. Azi am observat cã am gãlbinare. Urina e încãr-
catã. A venit Dr. Ganea, Paula ºi T-ti Marioara care îmi va tri-
mite Pâine albã. Ficatul mã doare.
22 Octombrie. A venit Gica, Nicu Florescu ºi T-ti Marioara.
Urina încãrcatã. Seara a venit Mme Trifu.
Lui Ionel i-a fost rãu, a avut cãldurã.
23 Octombrie. A venit Valentin. Lui Ionel îi e rãu. Îl doare fica-
tul. Mme Trifu mi-a trimis lapte bãtut.
6 Noviembrie. Am terminat masa la 4 p.m.
19 Decembrie. Am cãldurã.
21 Decembrie. A venit Ritter, am pneumonie.

1918
Pneum.
În decursul jurnalului Gr. Moisil noteazã de câteva ori: Vezi

carnetul de cercetaº. În acest carnet povesteºte întâmplãri mai
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deosebite din viaþa lui de ºcolar, o serbare, o vizitã oficialã,
examenele. Aceastã ultimã relatare se terminã prin cuvintele
semnificative ale mamei, speriatã de pe atunci de firea exce-
sivã a copilului.

G e o g r a f i a
Dimineaþa m-am trezit la 5, dar nu m-am sculat, ci am mai dor-

mit pânã la 6½. Atunci m-am sculat.
La 8 ore fãrã ¼ am plecat. Pe drum m-am întâlnit cu Carpiº care

ºtia unde e pensionul D-lui Miulescu1. Am ajuns! M-a ascultat
printre cei dintâi.

Mi-a pus câteva chestiuni. Apoi mi-a zis:
— „Ai învãþat bine; sunt mulþumit de tine, te poþi duce acasã.“
Am plecat foarte bucuros acasã.
Aceasta a fost prima materie la care am dat examen.
Se zice cã: „Ziua bunã se cunoaºte de dimineaþã“. Dacã o fi aºa

va fi minunat.

1917 Maiu 2
I s t o r i a
M-am trezit la 4, pânã la 6 ore 20’ am stat în pat. La 6 ore 20’
m-am sculat. L-am aºteptat pe Scãrlãtescu pânã la 8 ore fãrã 5’.
Atunci am plecat.
Am stat în faþa ºcolii pânã la 9¼. Atunci a venit D-l Secreþeanu.
Am intrat. Abia pe la 10 m-a ascultat ºi pe mine împreunã cu:
Motaº, Georgescu Gr. ºi Popescu I. Mi-a pus câteva chestiuni
asupra urmãtoarelor subiecte: Alexandru cel Mare, Filip II ºi
Macedonia, Fraþii Grahi.
Motuº a vãzut cã mi-a pus nota 10.

1917 Iunie 4
L i m b a  F r a n c e z ã
Azi m-am trezit la 5.
Am plecat de-acasã ca de obiceiu. M-am dus la d-l Miulescu.
Aici am stat câtva timp, dar a venit D-l Secreþeanu cu nu ºtiu ce
clasã ºi ne-a gonit la D-na Zaharia. Aci era D-na Bungeþeanu.
M-a ascultat printre cei dintâi. M-a pus sã citesc o bucatã de lec-
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turã apoi s-o traduc. În urma a vorbit cu mine (franþuzeºte) de-
spre familia mea. Apoi am spus o poezie (Le poisson volant).
Dupã aceea m-a întrebat dacã sunt cel dintâi nãscut.
Am spus: Da.
Atunci m-a întrebat dacã învãþ tot aºa de bine ºi la alte materii.
Rãspunzându-i cã da, mi-a zis:
„Alors tu es un bon exemple pour tes frères.“
M a t e m a t i c a
Azi am fost trezit de tata.
Pe la 7¼ au venit: Topescu, Ionel (Trifu) ºi Fianu. Pe la 7¾ am
plecat. Teza o dãm la sediu. Am stat acolo. Pe la 8¼ a venit D-l
Botez. Ne-a dictat douã probleme ºi douã exerciþii. Fiecare trebu-
ia sã facã o problemã ºi un exerciþiu.
Apoi ne-a dat timp de o orã ca sã rezolvãm problemele.
La 10 ore fãrã 20’ am terminat ºi am început oralul.
Venind tata, m-a ascultat mai iute. M-a pus sã adun niºte frac-
þii ºi sã calculez volumul unui cilindru.
Apoi vãzându-mi caietul de probleme geometrice, m-a întrebat
cum scriu un pãtrat într-un cerc. Am rãspuns ºi aci, iar el a zis:
„Bun elev vom avea în clasa II.“
Rândurile ce urmeazã sunt scrise de mama lui Gr. M.: 
„Certificatul de clasã, ce mi l-ai adus azi mi-a umplut ini-

ma de bucurie. Ai muncit ºi ai fost rãsplãtit. Þine minte însã
un lucru: munceºte cu socotealã, ca sã poþi munci ºi mai târ-
ziu. Învaþã potrivit cu etatea ta, dacã vrei sã ai o minte sãnã-
toasã mai târziu.

Orice muncã cere odihnã ºi cel ce nu ºtie sã-ºi pãstreze da-
rurile ce i le-a dat Dzeu, le va pierde.

1917 August 22, Vaslui Elena“

Gr. M. încheie:
Mi-am pus în gând sã-mi pãstrez mai bine sãnãtatea, ascultând

pe mai marii mei.
28 (XI) 1917
Carnetul de cercetaº conþine pe lângã câteva pagini de no-

tiþe la geografie ºi botanicã, semnele cosmografice, alfabetul
Morse ºi urmãtorul tabel:
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La Vaslui, Gr. M. urmeazã primele douã clase de liceu.
Munceºte mult pentru ºcoalã.

Cu aceeaºi sârguinþã ºi seriozitate deseneazã literele în ca-
ietul de caligrafie, hãrþile în cel de geografie, planºele în cele
de zoologie, botanicã ºi anatomie.

Aceste caiete sunt o dovadã a plãcerii cu care elevul învã-
þa, a interesului sãu pentru orice noi cunoºtinþe, trãsãturã
pãstratã pânã la sfârºitul vieþii ºi pe care o ilustreazã sugestiv
întâmplarea relatatã de fratele sãu mai mic Gheorghe, astãzi
profesor la Politehnica din Bucureºti, pe vremea aceea stu-
dent la fizicã. Era târziu noaptea. Ambii fraþi citeau în sufra-
gerie, studentul stând la masã, Grigore întins pe o canapea.
La un moment dat, spre ora douã noaptea, fratele cel mic,
obosit, întreabã brusc:

— Grigri, dar tu ce citeºti atât de pasionat de nu te mai
culci?

— O carte despre împãiatul pãsãrilor. A primit-o tata de la
un fost elev.

— Dar nu înþeleg de ce ai tu nevoie sã citeºti aºa ceva?
— N-am nevoie acum, dar nu se ºtie dacã n-am sã am vre-

odatã.
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C E C Ã R Þ I A M C I T I T

Dela 10 octombrie 1916 Dela 21 Maiu 1917
Titlul Autorul Titlul Autorul

Singur pe lume H. Malot Piciul A. Daudet
tr. Har. Leca

Cutremurele V. Anestin Amiralul Lamartine
de pãmânt Nelson
Povestea Vulcanilor V. Anestin Cãrbunele I. Simionescu

de pãmânt
Povestea ªiinþei V. Anestin Petrolul 
Din viaþa Fabre Quo Vadis Sienkiewitz
insectelor tr. M. 

Demetrescu
Tifosul exantematic Dr. Dona
Ocolul Pãmântului Jules Verne 
în 80 de zile tr. H. Leca
5 Sãpt. în Balon Jules Verne 

tr. H. Leca
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Începe sã-i placã matematica. În 1969 scria în „Almanahul
Educaþiei“:

Mi-aduc aminte de un prieten al familiei, un excelent profesor de
matematici — este vorba de Ion Baciu — care ºi el, încã de pe când
eram mic, mã încuraja ºi mã aprecia, mã lãuda cã înþeleg matema-
tica ºi cã, bineînþeles, prevedea cã voi deveni inginer. Dacã atunci
când eram copil am prins farmecul calculului mintal ºi al regulei de
trei simple, pe la vreo 11 ani, profesorul Ion Ottescu m-a fãcut sã
înþeleg bucuria demonstraþiei geometrice.

Era în timpul rãzboiului, se-nþelege, al primului rãzboi mondial.
Poate cã faptul cã am citit dupã o carte de geometrie cãreia îi lipseau
primele pagini a fost ºi acesta un mare ajutor, ºtiind cã în cãrþile de
geometrie elementarã, primele pagini, cele în care se explicã ce e o
dreaptã, planul ºi cercul, erau cele mai prost fãcute; ele se datorau
autorului cãrþii. Imediat ce se trece la teoreme ºi demonstraþii, aces-
tea sunt frumoase; ele sunt opera lui Euclid.

Profesorul Ottescu a ºtiut sã înceapã, în lecþiile sale, prin a da o
demonstraþie nu prea simplã unei teorii neevidente. Reieºea clar ne-
cesitatea demonstraþiei.

Muncea mult pentru ºcoalã. Nou este însã faptul cã începe
sã-ºi ducã munca în chip organizat. Notiþe, tabele cronologi-
ce, scheme la mai toate materiile o dovedesc.

Încearcã sã transpunã în versuri sau prozã întâmplãrile
vieþii sale. Scrie o piesã de teatru în versuri. Personajele poar-
tã numele familiei Moisil, au vârsta lor. Decorul, o camerã
urâtã, probabil cea din Vaslui care-i displãcea atât de mult.
Sentimentul patriotic foarte pronunþat are un iz uºor ridicol.

Pribeaga
P e r s o a n e l e
Constantin, funcþionar 40 ani
Elena, soþia lui C-tin 38 ani
Ecaterina, soacra lui C-tin 60 ani
Grigri, fiul lui C-tin 13 ani
Florica, fiica lui C-tin 8 ani
Ionel, fiul lui C-tin 7 ani
Georgel 6 luni
Baba, servitoare, 80 ani

A c t u l  I
(Scena reprezintã o odãiþã micã, urât mobilatã. În mijloc o masã. Împre-

jurul mesei câteva scaune. Câþiva copii — Florica, Ionel, Grigri — scriu ºi
citesc.)
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S c e n a  I
Elena, Florica, Ionel, Georgel.
Florica

Mamã, pentru ce de acasã, dela noi plecat-am oare?
Ca sã nu vedem de-o lunã strãlucind pe cer un soare?

Ionel
Mico, dar vine Crãciunul ºi noi n-avem jucãrele.

Grigri
Las-Ionel, cã anu-acesta om trece ºi fãr-de ele.

Mama
Dragi copii, întâi de toate nu uitaþi: „Sunteþi Români“
Am plecat dintr-o provincie unde Nemþii sunt stãpâni.
ªi-am luat apoi cãrarea pribegii-atât de-amarã,
Pentr-un gând de libertate ºi amorul sfânt de þarã.
ªi, …când iarna îºi întinde peste toate a ei faþã, 
Când pe la fereºti se prinde câte-un strat de flori de ghiaþã, 
Voi, copii, ce toatã ziua vã tot mulþumiþi pãrinþii, 
Nu lãsaþi ca sã se stingã în voi focul biruinþei.

S c e n a  II
Aceiaºi ºi Baba
Baba

Sunt sãrmanã, cuconiþã, de departe tocmai vin
Aveam a mea locuinþã peste munþi între Caºin
Dar rãzboiul crunt venit-a ºi bãrbatul mi-a plecat
Cãci ungur era, pe mine, mai târziu, m-au internat.
ªi-acum sunt fãrã de sprijin, fãr-de nici-un ajutor
De nu m-aþi primi la noapte, eu pe stradã o sã mor.

Mama
Intrã, babo, te-ncãlzeºte ºi aicea poþi sã stai
ªi când vom avea nevoie vreun ajutor sã ne dai

Baba
Mulþumesc dar, coniþã, Dumnezeu s-te mulþumeascã
Iarã baba-asta bãtrânã veºnic o s-te fericeascã.

F i n e
Dar viaþa avea ºi pãrþi mai vesele. Rãzboiul nu înseamnã

doar mizerie ºi lipsuri. Tinerii ofiþeri români ºi aliaþi stabiliþi
vremelnic în Vaslui aduceau cu ei ºi o notã de romantism:
plimbãri sub clar de lunã, flirturi, baluri, suspine ºi regrete.
Sub titlul Cuplete — Din pribegie — Amintire, Bucureºti 1918,
Gr. M. scrie 16 cuplete în stilul la modã în acea vreme. Alege
pentru fiecare ºi melodia potrivitã. Primul este dedicat
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Doamnei Banciu. Cele trei urmãtoare, mãtuºii sale, Zoe Nico-
lescu, tânãrã celibatarã.

I  S c r i s o a r e a  I
Doamnei Maricel I. Banciu

Scumpa mea Bãncicã
Astã scrisoricã
Mult te-o bucura
Cãci te-oi anunþa
Cã Alecu nostru, Alecu iubit
Luptând pentru þarã, nu a fost rãnit.

1917 Ianuarie

II  D o a m n e  c e  p ã c a t
(se cântã pe aria: „Il est un mot, un mot charmant“)

D-rei Zoe Nicolescu
Doamne, Doamne ce pãcat,
Cã-ncã nu m-am mãritat,
Cãci iubiþii mi-au plecat
ªi de urmã nu le-am dat
Dar la Iaºi cum am sosit
Pe Franþuji am zãpãcit
ªi nu unu, ci chiar doi
Pyeton, Pecque, amândoi.
Toþi aliaþi am iubit
(Doar Engleji nu s-au ivit)
Îns-acum voi cãta
ªi un Englez a afla.

1917 Ianuarie

III  V i s u l  m e u
D-rei Zoe Nicolescu

Asearã când eram în pat,
Un prea frumos vis am visat
Se fãcea cã m-am mãritat,
Pyeton mi-era bãrbat.
ªi la Bucium noi eram
ªi frumos ne veseleam
ªi vorbeam
ªi râdeam
Bine petreceam
Dar deodatã m-am sculat
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ªi-am vãzut cã am visat
Doamne, Doamne, ce pãcat
Cã n-a fost adevãrat.

Ianuarie 1917

Celelalte cuplete iau în derâdere colegii, fetele, amorul.
Cupletul al XI-lea e intitulat: La externat1, (Se cântã pe o arie

specialã de Gr. Moisil). În dreptul semnului 1 Gr. M. adaugã în
josul paginii:

Întâi sunt fãcute primele douã strofe, apoi strofele V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, ºi în urmã strofele III ºi IV.

Existã ºi o a XII-a strofã dar e secretã.
Cupletul XIII La Copou are urmãtorul final:

…………………………
Grigri a fost amãgit
Aniºoara l-a pãcãlit
ªi-asta mult l-a chinuit
A fost an zguduitor
A zdrobit a lor amor
Acum s-a cãlugãrit

Rãzboiul e pe sfârºite. În 13 August 1918 familia Moisil pã-
rãseºte Vasluiul, întorcându-se la Bucureºti. Se stabileºte tem-
porar la Iuliu Moisil în strada Romanã, 112. Gr. M. este elev
la Liceul „Spiru Haret“ unde tatãl sãu predã istoria.

Plecarea din Vaslui este descrisã de Gr. M. într-o încercare
literarã în prozã:

I
Pentru ce?

Amicului Val
„ªi a fãcut D-zeu luna ºi stelele“
Le soir
7 August

Serile sunt splendide. Luna lumineazã slab printre frunzele unui
salcâm. Dupã o zi puþin laborioasã seara îmi pare lungã. Ziua am
petrecut-o bine. Dupã ce dimineaþa ºi dupã masã am fost la Copou,
am primit ºi vizita amicului Val. Acum e seara; mama a plecat în
vizitã cu tata, tanti e în odae cu Georgel; Florica ºi Ionel sunt în ve-
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cini; eu îmi fac examenul conºtiinþei ºi deodatã mã opresc în faþa
unui mare semn de-ntrebare. Pentru ce? Sã vãd pentru ce.

Ce mã poate aduce într-o asemenea stare? Sã analyzez situaþia:
de vreo câteva zile am fixat ziua pentru plecarea în teritoriul ocu-
pat; avem aussweiss! Dar totuºi starea sufleteascã nu e cea care cre-
deam sã fie. Pentru ce?? Luna se ridicã pe cer. E noapte. Mama nu
mai vine. Pare cã salcâmul mã întreabã: „Pentru ce?“ Nu pot rãs-
punde.

II
Examen de conscience
Pensée de nuit

Zilele sunt frumoase, trec ca vântul, ca fulgerul, ca gândul; nop-
þile par ceva mai lungi. Nu am început sã împachetãm.

Mai sunt trei zile. Nu ºtiu cum cã parcã zburãm. Dimineaþa mã
plimb La Copou unde citesc. Dupã amiaza e mai lungã. E cald! O
toropealã grozavã! Soarele îºi revarsã toatã bogãþia razelor sale cari
inundã oraºul. Vântul îl ajutã ridicând depe strada neudatã, nori
mari de praf. Se liniºteºte totul. Plec la Copou. Mã plimb, mã uit,
rareori mã gândesc la altceva, tot rareori vorbesc, mereu aproape gã-
sesc, întâlnesc, asist la o scenã de care numai poezia e demnã. Se în-
sereazã. Mã întorc acasã. Citesc. Mã gândesc. Mama nu e acasã.
Seara e foarte lungã. Nu se mai terminã. În sfârºit! vine mama.

Mâncãm. Ne culcãm. Iar dimineaþã, iar de-a capu.

III
Tu eºti lumina mea
Spre Copou
8 August

E dimineaþa. Soarele se ridicã greu ºi încet pe deasupra mea. Ra-
zele lui inundã pãmânul. Merg încet. Urc dealul spre locaºul ce a
legat atâtea inimi, spre Copou. Acelaº subiect mã chinuieºte. Pen-
tru ce inima nu-mi permite sã fiu vesel? O petrelor! o soare! voi aþi
fost martorii plimbãrilor mele, rãspundeþi-mi ce mã poate aduce
într-o astfel de abrutizare? Rãspundeþi-mi ce? cine? mã poate su-
gestiona? Mãrturisesc cã nu am avut nici o legãturã sufleteascã!
Dar gândind astfel uitasem ceva? Vom vedea. Soarele îmbogãþeºte
pãmântul cu razele-i binefãcãtoare. Soare, tu eºti lumina mea, lumi-
neazã-mã! Deodatã apar câþiva fluturi de o frumuseþe sugestivã.
Dar, lucru care desigur altul îl gãseºte incompatibil cu vârsta-mi
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fragedã de 12 ani, nu am cãutat sã prind nici unu. Urc necontenit,
intru în parc, mã aºez pe bancã ºi citesc. Dar nu pot sã fiu atent.
Pentru Ce? Vom vedea.

IV
Adio
„Culcat peste ruine“
13 August 1918

Însfârºit iatã ziua plecãrii. Mama împacheteazã ce mai e, ºi mai
e mult. E cald. Curse multe sunt de fãcut. Terminând niºte afaceri
de-ale tatii mã întorc acasã. Valentin a sosit. Ah! Ce dragoste! me-
rit eu oare dela tine atâta iubire? Vin trãsurile. Plecãm. Adio, Va-
lentin!

— Sã ne vedem cât mai curând!
— Sã dea D-zeu!
O! te-am lãsat! Inima mea se strânge! Când te voi mai vedea?

Peste un an doi? poate ºi mai mult! Poate niciodatã!! S-ar putea în-
tâmpla asta!?! –?–?!

O! în acest oraº plin de atâtea gunoaie, am avut un prietin. Da!
pe tine dragã Val, pe tine numai te-am avut prietin adevãrat.

Ajungem la garã. Plecãm. Gataaa! Adio!

V
„Pe aceastã pantã mulþi au pierit“
13/26 august 1918

Trenul merge iute. Trec ceasurile ca minutul, nici nu simþi când
ajungi. Bãlteni, Bârzuleºti, etc. trec fãrã nici o întâmplare deosebi-
tã. Dar în minutele acestea în care corpul sboarã ca vântul, sufletul
ºi gândul sbor mult mai iute. Cum o fi în teritoriul ocupat? Iatã
chestiuni în care eu ºi Valentin aveam pãreri deosebite. Supt un sal-
câm scorburos, lângã un gard negru, pe o bancã ruptã, stãm liniº-
tiþi ºi vorbim:

— Ce-o mai fi-n Muntenia?
— E bine.
— Nu prea cred, de unde ºtii?
………………..………………..………………..……………….
………………..………………..………………..……………….

Totdeauna discuþiile duc la acelaº rezultat nul.
În sfârºit ºeful de tren strigã: „Bârnova!“ Stãm. Se controleazã

frânele, se adaugã maºini ºi dupã vreun ceas plecãm.
Dupã vre-o 5’ se aude o micã fâºâiturã.
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— Panta!
Trenul începe sã meargã iute, mai iute, alunecã, zboarã. Tufiºu-

rile de prin prejur, malurile sboarã, nu se mai vede decât un ce ver-
de continuu.

Panta se mãreºte din ce în ce. Dar nu-i nimic, iuþeala-mi place.
Mã gândesc la accidentul de anul trecut. „Pe aceastã pantã mulþi
au pierit.“

Trenul alunecã uºor ºi peste ½ h suntem în Iaºi.

VI
Iaºii
13/26 August 1918

Nici nu-mi închipuiam vreodatã ca, trecând prin gara Iaºi, sã nu
mã cobor ºi sã vizitez vechea capitalã a Moldovei. Acum însã, din
cauzã cã trenul Vaslui–Iaºi întârziase, abia am avut timp sã ne ur-
cãm în trenul spre Mãrãºeºti ºi chiar fãrã sã vãd gara Iaºi.

În sfârºit plecãm. La Iaºi încã o despãrþire: mãtuºa-mea — fiind
fãrã aussweiss — va trebui sã-l aºtepte în Iaºi.

Gataa! O fluierãturã prelungitã ºi gara rãmâne în urmã.
Nu voi mai cãuta sã povestesc voyageul meu pânã la Bucureºti;

nu intrã în cadrul acestei povestiri.

VII
„Noi am sosit în Cãlãraºi“
Val
1918 Octombrie 22

ªi trecuserã vreo douã luni. N-am primit pânã acum decât vreo
douã scrisori dela Valentin, dar din Vaslui. Azi însã Valentin mi-a
scris o scrisoare din Cãlãraºi. O astfel de bucurie n-am mai avut de
mult. Valentin e în Cãlãraºi! Poate îl voi vedea mai iute!?? Cine
ºtie??!

VIII
La deuxième nuit
Iatã causa

Acum nu mai dorm pe un pat de fier cu saltea de paie, acum
dorm pe un pat frumos, elegant, moale. E noapte. Luna îºi joacã ra-
zele pe perdelele roºii. Sunt în Bucureºti. Am lãsat departe acel Vas-
lui care ne-a primit cu atâta urã ºi invidie. Îmi aduc aminte de ul-
timele seri. Pentru ce? Acum îmi dau bine seama. Când plecam din
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Vaslui lãsam acolo pe un bun prietin. Lãsam pe Valentin. Lãsam pe
singurul meu prietin de pânã atunci. Nu erau alte cause, era dra-
gostea pentru acel care m-a iubit, ºi pe care l-am iubit.

Acum pot zice:
Iatã causa: Val.

Spre sfârºitul anului — în octombrie-noiembrie-decembrie
1918 — Gr. M. îºi scrie din nou amintirile, de data aceasta
într-o formã cu totul ineditã. Într-un caiet, fãcut anume de el,
din coli de petiþie îndoite ºi cusute — obicei care-i rãmâne
pânã la absolvirea facultãþii —, amintirile rezultã din comple-
tarea unor tabele propriu-zise ale activitãþii zilnice. Caietul
cuprinde 29 de tabele, fiecare tabel consacrat unei zile, fieca-
re zi analizatã din punctul de vedere al educaþiei fizice, mo-
rale, intelectuale ºi sociale. Diferite subdiviziuni, întrebuinþa-
rea timpului ºi starea atmosfericã, întregesc imaginea zilei
respective.

De unde s-a inspirat? Ionel Moisil îºi aminteºte cã în biblio-
teca familiei se gãsea o carte L’art d’utiliser le temps avec fruit,
în care existau tabele asemãnãtoare. În orice caz, era sigur o
carte în limba francezã, deoarece Gr. M. foloseºte în titlurile
rubricilor cuvinte ca „renvoi“ (trimitere) ºi „pensée“ (gând),
în locul corespondentului lor românesc.

Toate aceste tabele zugrãvesc portretul lui Gr. M. la 12 ani:
un amestec de maturitate ºi de copilãrie. Rubricile consacra-
te lecturii, politicii ºi amintirilor dezvãluie maturitate, chiar
precocitate. Dar întrebuinþarea timpului, examenul conºtiin-
þei mai sunt încã ale unui copil.

Iatã lista cãrþilor parcurse de el în aceste luni.
René Doumic: Histoire de la littérature française, cap.

I–II–III.
Timotei Cipariu: Gramateca limbei române — Introducere
Adamescu: Istoria limbei române — Literatura popularã
Lazãr ªãineanu: Gramatica ºi logica — Istoria limbilor
Ispirescu: Basmele Românilor
Ion Gorun: Robinson Crusoe în Þara Româneascã
Vlahuþã: Icoane ºterse
I. Paul: Floricã Ceteraºul
A. Cehov: Nuvele alese
Gadgicho: La forêt enchantée
Adrienne Cambry: Le gérondif
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Aguletti: Istoria Românilor
Auguste Germain: Les deux cordes de l’arc
Coºbuc: Anthologie sanscritã
Eminescu: Poezii
Anestin: Minunile naturii

Razele X ºi Radiul
Demogeot: Texts classiques de la littérature française

Le paysan médecin
Despigues: Histoire de France et de sa civilisation
Maspéro: Histoire ancienne des peuples orientaux
J. de Crozals: Histoire de la civilisation
Diferite cãrþi asupra fotografiei
Ziarul Cãlãtoriilor, Larousse
Numãrul cãrþilor fiind mare ºi unele foarte aride, greu de

citit, s-ar putea crede cã lista era doar un deziderat al copilu-
lui. Dar rubrica Reflexii asupra celor citite dovedeºte cã le-a
parcurs cu atenþie, seriozitate, fãcând legãturi, emiþând pãreri
ºi idei personale. Evident, ºi o mãrturiseºte singur, nu citea în
întregime unele volume, ci uneori doar introducerea sau une-
le capitole.

Reflexii asupra celor citite

Vineri 26/8 Octombrie 1918
Lecturã:

Am citit: René Doumic: Histoire de la littérature (sic)
française, cap. I Les origines II La poésie épique

Reflexii: asupra celor citite
Istoria literaturilor
I. În desvoltarea lor literaturile urmeazã legi fixe pe cari noi
oamenii de azi abia le constatãm fãrã a le putea determina.
II. În primul rând — dintre genurile poetice — se desvoltã ge-
nul epic:
Franþa: Histoire de Artur, Chanson de Roland
Grecia: Iliada, Odiseea
Sanscrit: Mahabharatha, Ramajana
III. Antichitatea a influenþat asupra tuturor literaturilor întâi
literatura popularã, apoi cea cultã:

Franþa:      Roman d’Alexandrie
Racine
Iphigénie
Euripide
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Ed. Fizicã Educaþie intelectualã

Lecturã Reflexii asupra 
celor citite

0 + 0/- Am citit: Istoria literaturilor
René Doumic: I. În desvoltarea lor 
Histoire de la literaturile 
littérature urmeazã legi fixe 
Française cap. pe cari noi oamenii 
I Les Origines de azi abea le 
II La poésie constatãm fãrã 
épique a le putea determina

II. În primul rând
dintre genurile 
poetice se 
desvoltã genul epic: 
Franþa: 
Histoire 
de Artur
Chanson de Roland
Grecia: 
Iliada Odiseea
Sanscrit: 
Mahabharatha 
Ramajana

III Antichitatea a 
influenþat 
asupra tuturor 
literaturilor 
întâi literatura 
popularã, 
apoi cea cultã:
Franþa Roman 
d’Alexandrie
Racine
Iphigénie
Euripide
România Alexandria
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Educaþie socialã Intr. Timpului

Politicã Amintiri

S-a 0 Zilele trec, lumea În- T Dormit Di- (a) 
anunþat în înainteazã. Momentele sem- cerul 10h verse vezi 
gazete acestea, prin cari nãri înorat 6 27/9 
demisia trecem, sunt unele A- Treaz Ref.
cabinetului din cele mai frumoase, min- Puþinã 14 h 
Marghilo- sunt sublime. Deaceia tiri Ploaie (b) 
man m-am gândit ºi eu Frig Citit vezi

a-mi scrie amintirile Ume- 4 h 
Noul ºi am început sã-mi zealã
guvern: însemnez impresiile Com-
Coandã zilnice ºi Amintirile pus 
Vãitoianu din pribegie 2 h 
Grigorescu 
Pony Cu 
Saligny Gigi 
Kiriacescu 2
Fotin 
Enescu (b) + 
Inculeþ 18
Ciuhu- = —
reanu + 12 6

Vineri 
26/8 
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1918 
Noiembrie 
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România:      Alexandria
Curentul latinist

Sâmbãtã 27/9 Octombrie
Am citit:       Tim. Cipariu: Gramateca limbei Române Introdu-

cerea
Rezultat:    Lipsesc litere pentru sunetele C, Y, C

Avem în plus: K ºi Q
Nu ar fi bine ca pe ch. sã-l reprezentãm oricând
cu k iar pe �cu c.
k = ch
c = c
Adamescu: Istoria literaturii române Literatura
popularã
Istoria literaturilor IV.
Literaturile se influenþeazã între ele dând naºtere
la povestiri cu formã diferitã, cu adausuri ºi lip-
suri, dar cu acelaºi subiect.

Duminicã 28/10 Octombrie
Lazãr ªãineanu: Gramatica ºi Logica.
Istoria limbilor Note
1) Multe din idiomele africane ºi americane nu pot
concepe ideea abstractã.
2) Multe din aceleaºi idiome au cuvinte pentru a
exprima pãrþi chiar neînsemnate de ale arborilor,
neavând însã un cuvânt pentru a exprima ideea de
arbore.
3) Chinejii nu concep:
„citesc“ ci „citesc o carte“
„mãnânc“ ci „mãnânc orez“
4) Chinejii zic:
„virtute“ prin „credinþã + pietate + cumpãtare +
dreptate“.

Luni 29/11 Oct.
Ion Gorun: Robinson în Þara Româneascã
Scopul. Am citit aceastã carte pentru a-mi da sea-
ma de felul cum trebuie scrisã, în prozã, o bucatã li-
terarã. Voi cãuta mai târziu sã citesc mai ales nuve-
le (pentru analyzele sufleteºti) — Vlahuþã, Duiliu
Zamfirescu.

Joi 8/21 Noembrie
Coºbuc: Anthologie sanscritã.
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Pensée
La femme
„Lipitoarea e femeia“ zise un nebun odatã.
O! sãrmanã lipitoare, cu ce-i ea asemãnatã
Cãci doar sângele cel negru þi-l rãpeºte lipitoarea,
Dar femeia-þi ia puterea, banii, mintea ºi onoarea
ªi de femei cu poale lungi e vesel dracu
ªtii tu-n cine-i nebunia mai nebunã? În acei
Cari îºi pierd viaþa-ntreagã alergând dupã femei
Ca sã-mi îmblânzesc duºmanii
Patru lucruri am. De aceea 
Îmi mai trebuieºte unul
Ca sã-mi îmblânzesc femeia

Reflexii
Literatura sanscritã Pesimism; desconsiderarea fe-
meii; abrutizarea;

Lecturile, precum am vãzut, sunt variate, în majoritate cãrþi
serioase de istorie, istorie literarã, ºtiinþã. Doar câteva poveºti
pentru copii. Surprinzãtor e interesul pentru filologie.

Abia peste mulþi ani, odatã cu apariþia calculatoarelor,
atracþia lui pentru aceastã ºtiinþã se va manifesta în chip con-
cret. Profesorul Moisil va cãuta atunci sã-ºi antreneze colabo-
ratorii în studiul traducerii automate. Va scrie el însuºi câte-
va articole în care va încerca sã stabileascã anumite reguli noi
de sintaxã a verbului, substantivului, adjectivului, spre a se
putea crea un limbaj codat, susceptibil de a fi introdus în cal-
culator.

Politica ocupã un rol important în carnet, Gr. M. este
anti-german, filo-francez ºi foarte patriot. Fireºte, ideile lui
politice sunt ecoul celor auzite în casã, dar se vede cã înþele-
ge ºi participã la tot ce se petrece în jur. Se duce ºi la manifes-
taþie ºi face steaguri ºi cocarde tricolore.

26/8 Octombrie
S-a anunþat în gazete demisia cabinetului Marghiloman.
N o u l  g u v e r n:
Coandã, Vãitoianu, Grigorescu, Pony, Saligny, Kiriacescu, Fo-
tin, Enescu, Inculeþ, Ciuhureanu.
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27/9 Octombrie
S-a anunþat cã vor intra în guvernul României — ca reprezen-
tanþi ºi miniºtri fãrã portofoliu — Vaida ºi Popp (p. Transilva-
nia) Flondor ºi Nistor (pentru Bucovina).
28 Octombrie
Spre searã un Neamþ — Wolf — ne anunþã cã împãratul Wil-
helm II a abdicat.
29 Octombrie
S-a anunþat oficial abdicarea lui Wilhelm II.
S-a anunþat mobilizarea generalã a armatei pe ziua de 28/X/ st.
v. Pe la 12 h a fost o mare manifestare antigermanã.
S-au tras focuri de puºcã.
Toatã ziua manifestaþii.
Focuri de puºcã
Nemþii au pãrãsit oraºul afarã de trupa de sacrificiu.
Fãcut steaguri tricolore Româneºti ºi Franþuzeºti.
30 Octombrie
a.m. Manifestaþii, lume multã aºteaptã intrarea aliaþilor.
Pânã la 12 nu au sosit.
p.m. Nu au venit.
Fãcut steaguri. Fãcut cocarde. La manifestaþie 3 h.
31/13 Octombrie
Zi liniºtitã
1/14 Noembrie
Zi liniºtitã
Înafarã de Bucureºti nu ºtim nimic.
Telegraful are sârmele tãiate.
Postul T.F.F. a fost stricat.
2/15 Noembrie
Liniºte, nu se ºtie nimic.
3/16 Noembrie
S-au comunicat condiþiile armistiþiului — încheiat luni
29/X/1918:
1) Cedarea teritoriului pânã la Rhin plus la trei capete de pod, o
adâncime de 70 km.
2) Cedarea de material de rãzboi
3) Punerea sub supraveghere a vaselor Germane
4) Menþinerea Blocus-ului
5) Tratatele de Brest-Litovsk ºi Bucureºti sunt cãzute
6) Evacuarea Belgiei ºi Alsaciei-Lorenei
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5 Noembrie
Armistiþiul va dura 31 zile: pânã atunci va trebui sã se încheie
pacea.
O lungã pauzã apoi în 11 Decembrie:
Ieri a fost o manifestaþie a muncitorilor: Cauze:
1 Pâine mai bunã
2 Desfiinþarea cenzurii presei
Victime

(Oficial) 5 morþi 2 rãniþi
60 morþi

120 morþi
400 morþi

Legat de interesul pentru politicã apare ºi obiceiul lui Gr.
M. de a citi ziarele. Se referã la „Izbânda“, „Viitorul“, „Uni-
versul“, „Lumina“, „Steagul“. În 9 noiembrie face urmãtoa-
rea reflexie: Ziarele din sãptãmânile astea sunt f. interesante. Dar
nu se mulþumeºte numai cu atât. Începe sã pãstreze articole-
le ce-l intereseazã. În cursul anilor 1918 ºi 1919 îºi confecþio-
neazã singur douã caiete intitulate: Notiþe ºi extrase. Notiþe eco-
nomice, financiare, industriale, istorice, statistice, geografice în
care lipeºte articole decupate din ziarele „Argus“, „Neamul
Românesc“, „Îndreptarea“ ºi care-i vor folosi în anii urmãtori
la diferite conferinþe. Iatã titlurile câtorva articole: „Rolul ma-
teriei minerale în prepararea substanþelor alimentare“, „La-
boratorii pentru industrii“, „Marile magazine americane“,
„Industria de rãzboiu ºi independenþa politicã“, „În chestia
Dobrogii“, „Un rãspuns d-lui profesor L. J. Miletici“, „Ches-
tiunea Banatului“.

În carnet apar ºi veleitãþile de scriitor ale lui Gr. M. mai
preocupat la aceastã vârstã de literaturã decât de matemati-
cã. La rubrica Amintiri, impregnatã ºi ea de politicã ºi de pa-
triotism, încearcã sã povesteascã într-o formã ce se vrea lite-
rarã ºi care reuºeºte doar sã fie exaltatã ºi chiar uºor bombas-
ticã.

Vineri 26/Octombrie 1918
Zilele trec, lumea înainteazã. Momentele acestea, prin cari tre-
cem, sunt unele din cele mai frumoase, sunt sublime.
De aceea m-am gândit a-mi scrie amintirile ºi am început sã-mi
însemnez impresiile zilnice ºi Amintirile din Pribegie.
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Sâmb. 27/Oct.
Unirea sfântã. Azi s-a sãrbãtorit în familie Sfânta Unire a între-
gului Neam Românesc din Stânga Dunãrii. De 1700 ani nu s-a
mai fãcut aceastã unire decât acum 300 ani.
Acum, astfel uniþi, având sub stãpânirea noastrã un pãmânt de
o întindere de vreo 300 mii km cu o populaþie de vreo 15 mil. loc.,
acum putem sã spunem cã am reînviat, cã suntem la fel de mari
— chiar mai mari — decât strãmoºii Daci, cã suntem cel mai pu-
ternic stat printre statele vecine!
U r a !
În ziua când era aºteptatã intrarea aliaþilor, Gr. M. se pre-

gãteºte sã-i întâmpine cu douã lucrãri, din care n-a realizat
decât titlurile:

O  i n t ra r e  t r i u m f a l ã
(Prin tine scãparea noastrã)
Dimineaþa, decoraþi cu cocarde tricolore…
O  f u g ã  r u º i n o a s ã
În rubricile Examenul conºtiinþei ºi Întrebuinþarea timpului

apar în mod evident trãsãturile puerile ale lui Gr. M. Conºti-
inciozitatea cu care-ºi acordã note bune sau rele, seriozitatea
cu care face media între timpul bine sau rãu întrebuinþat, fo-
losirea unor semne misterioase, inventate de el, toate acestea
denotã cât era încã de copil. Dar un copil cuminte, care-ºi aju-
tã mama stând cu fratele cel mic de un an jumãtate, Gigi, în-
tre 1–3 ore pe zi; având remuºcãri când nu stã destul cu el:

+√√++++ (N-am stat cu Gigi decât prea puþin) = +
care aranja dulapul cu cãrþi, dulapul cu medicamente, broda
ºi care scria în ziua de 18 noiembrie: Nu am fãcut însemnãrile
regulat din mai multe motive:

1. Am avut de învãþat
2. Lampa nu prea lumineazã
3. Nu prea am timp.
O listã de 7 titluri ºi 5 planuri confirmã pornirile lui Gr. M.

de a scrie literaturã.
1) Pentru ce?
2) In oppressores
3) Pro et contra
4) Val
5) Franþei
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6) Abd. Wilh. II
7) O noapte furt.
Prima lucrare, Pentru ce, a figurat la pagina 52. Redãm mai

jos fragmentele care au rãmas din In oppressores.

In oppressores 
I
Amicului Val
O lacrimã la Mãrãºeºti

Soarele încã nu se ridicase deasupra orizontului pentru a-ºi tri-
mite razele binefãcãtoare sã deºtepte lumea din somn. Stele se pier-
deau rând pe rând într-o luminã de un alb ºters. Am ajuns la Mã-
rãºeºti. Într-o parte se înalþã ruinele fostei fabrici de zahãr. Bombe-
le au fãcut ca din aceastã clãdire sã nu mai rãmâie decât câteva zi-
duri gãurite de bombe.

Iubite amice, 1 Septembrie

Oricât m-aº încerca sã-þi zugrãvesc primele impresii ce le-am
avut — trecând prin Chitila, coborându-mã în gara de Nord ºi apoi
ajungând acasã, nu aº putea sã o fac. Într-adevãr, încã nu pot sã-þi
exprim prin cuvinte atâtea impresii, atât de diferite ºi produse în
mod simultan.

ªi dacã din afarã de Bucureºti nu se cunosc efectele vandalismu-
lui teuton, totuºi pentru a deveni cel mai antigerman îþi ajunge a
pleca pe calea Victoriei ºi a trece pe la Capºa ºi Clubul Ofiþerilor.
Dar Capºa nu mai e cel dinainte! E pustiu! ªi dacã din întâmplare
existã câte o fiinþã care nu meritã sã se numeascã om, se cunoaºte
cã stã pe mobilile atât de fine, fãrã a ºti sã stea, fãrã a mai fi stat vreo-
datã, numai spre a-ºi îndeplini poftele.

Termin prin a-þi ura, ca cea mai mare fericire, de a nu face cunoº-
tinþã cu aceºti boºi, decât atunci când umiliþi se vor îngrãmãdi în
trenurile ce merg spre graniþã.

Salutare
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1918–1919

Marele numãr de texte pãstrate de Gr. M. la vârsta de 13
ani scot în evidenþã atât varietatea multiplelor preocupãri, cât
ºi începutul trecerii lui de la copilãrie la adolescenþã. E pasio-
nat de tot ce întreprinde ºi întreprinde multe: versuri, piese
de teatru, conferinþe, participãri la serbãrile liceului ºi, fireº-
te, pregãtirea lecþiilor zilnice.

La liceu, ia premiul II pentru silinþã la învãþãturã; la con-
cursurile Soc. Tinerimea Românã, premiul I la istorie.

Douã par cauzele care l-au împins la aceastã activitate de-
bordantã. Prima, înfiinþarea „Societãþii elevilor clasei a III-a“,
sub preºedinþia profesorului de desen M. Stãncescu, vicepre-
ºedinte fiind chiar Gr. M. ºi secretar George Nedelcu, colegul
ºi bunul lui prieten. Asociaþia ocupa în mod folositor timpul
liber al elevilor. Sãptãmânal aveau loc ºedinþe. Elevii þineau
conferinþe cu subiecte ºtiinþifice sau istorice, recitau versuri,
fãceau muzicã. Societatea a durat cât trecerea membrilor ei
prin ºcoalã ºi Gr. M. a fost un foarte activ membru al ei.

George Nedelcu povesteºte cã elevii clasei a III-a au înfiin-
þat mai târziu revista „Vlãstarul“, împreunã cu colegi din alte
clase, printre care: Mircea Eliade, Petru Comarnescu, Con-
stantin Noica, Nelu Ciorãnescu, Paul Moscu, Radu Filimon,
ªtefan Ardeleanu. Tot el îºi aduce aminte cã partea de mate-
maticã a revistei a fost supravegheatã de Gr. M. chiar ºi mai
târziu, pe când era student.

Din programele pãstrate ºi din plicurile cu Acte ºi Docu-
mente aflãm cã Gr. M. þinea mai ales disertaþii, dar uneori re-
cita ºi el versuri. ªedinþele societãþii au fost un stimulent pen-

66
www.ziuaconstanta.ro



tru dorinþa de brilla1 — termen folosit de Gr. M. într-un jurnal —
a bãiatului de doar 13 ani, sigur pe el ºi chiar puþin încrezut.

Ce sunt aceste Acte ºi Documente? Din clasa a IV-a primarã
pânã într-a V-a de liceu, Gr. M. a pãstrat în plicuri catalogate
ºi numerotate pe subiecte, notele pe care le lua când învãþa
sau citea vreo carte, notiþele extrase din diferiþi autori în ve-
derea unei lucrãri sau conferinþe ºi chiar prime versuri ale
acestora.

Al doilea motiv al laborioasei sale activitãþi din aceastã pe-
rioadã pare în mod paradoxal a se fi datorat absenþelor lui re-
petate de la ºcoalã. Gr. M. era slãbuþ ºi pãrinþii lui erau poate
prea grijulii, chiar exageraþi în privinþa contaminãrii micro-
biene. Fireºte, copilul rãcea cu atât mai mult cu cât era mai în-
fofolit. Tatãl sãu, dându-ºi seama de precocitatea lui, a folosit
o metodã specialã pentru el. Spunea cã „prea multã ºcoalã“
prosteºte pe cei buni ºi cã timpul petrecut acasã, cu condiþia
sã fie bine întrebuinþat, este mai folositor. Aceastã socotealã a
dat rezultate neaºteptat de bune în cazul lui Gr. M. Când era
rãcit, ºi se întâmpla des, stãtea în pat ºi citea mai tot timpul.

Nu trebuie uitat însã cã pãrinþii îi stãteau oricând la dispo-
ziþie pentru a-i clarifica nelãmuririle sau a-i da explicaþii.
Când nu ºtia sã-i explice un cuvânt sau un nume propriu,
mama lui îl îndemna sã caute în dicþionar. Aºa încât copilul
ºi-a însuºit de timpuriu noþiuni precise ºi s-a obiºnuit cu folo-
sirea dicþionarului. Povestea mai târziu cã deseori lua dicþio-
narul „Larousse“ ºi-l citea de plãcere, ºi cã a profitat enorm
de pe urma acestor zile de boalã, citind cãrþi din cele mai fe-
lurite domenii: istorie, literaturã, economie politicã, ziare de
tot felul, ºtiinþã popularizatã, volume din „Biblioteca pentru
toþi“.

Începe sã ia ºi lecþii de pian, o datã pe sãptãmânã. Exersa
ore întregi. Pianul devenise ultima lui pasiune. Talent însã nu
avea. Cu un an înainte începuse vioara. Se pasionase. Renun-
þase. De data aceasta avea ambiþia sã devinã un adevãrat vir-
tuoz, ceea ce nu l-a împiedicat pe tatãl sãu, exasperat de ob-
sedantele lui exerciþii ºi game, sã vândã într-o bunã zi pianul.

În cursul anului, Gr. M. þine patru conferinþe la societate.
Douã din ele sunt enunþate în programele de mai jos: celelal-
te douã se aflã în manuscris.
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LICEUL „SPIRU HARET“
P r o g r a m u l
ªedinþei a 8-a a Societãþii Elevilor clasei a III-a
Vineri 15 februarie
Începutul la ora 4 p.m.
1) Minunile naturii: Partea I-a

Radioactivitatea ºi Radiul 
Disertaþie de Elevul Moisil Gr.
………………………

2) Þiganii sunt cinstiþi de: Al. Roda-Roda, 
traducere de Elevul Goliger Romulus
………………………

3) „Trovatore“ la vioarã executat de: Elevul Eliade R. N. acom-
paniat la piano de: Elevul Eliade M.
……………………

4) „Für Elise“ de Beethoven 
executat la pian de Moscu Paul
Preºedinte Secretar

George P. Nedelcu

LICEUL „SPIRU HARET“
P r o g r a m u l
ªedinþei a XII-a a Societãþii Elevilor clasei a III-a
Vineri 22 Martie 1919
Ora 4 p.m.
1) Ce este materia? Disertaþie de Moisil Gr.
2) Ferice! Ferice!, original de Mereuþã C-tin
3) Regele se plictiseºte, traducere de Goliger R.
4) El Zorab, recitat de Voinescu D-tru

Preºedinte Secretar
George P. Nedelcu

Pianistul acompaniator nu este altul decât viitorul roman-
cier ºi istoric al religiilor, Mircea Eliade, elev pe atunci în cla-
sa a II-a a liceului. Fratele lui, cu un an mai mare, era coleg de
clasã cu Gr. M., Paul Moscu este viitorul pictor.

Din cele douã conferinþe al cãror text existã, prima poartã
titlul:

Ceva asupra petrolului. (1. Proprietãþi. 2. Extracþia ºi industria
petrolului. 3. Producerea ºi comerþul. 4. Gazele naturale (46 pagini
de caiet). Citatele sunt din Anestin, Mrazec, Cobãlcescu.
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A doua: Din istoria Românilor: Dobrogea. Din punct de vedere
istorico-politic ºi geografico-etnografic (38 pagini de caiet).

Piesa de teatru din acelaºi an este o comedie de facturã ca-
ragialescã, intitulatã: Deputaþii. Studiu de moravuri, în 3 acte ºi
un prolog. Se petrece în mediul ºcoalei, mediu familiar lui Gr.
M.

P e r s o a n e l e
Dl Popescu (Cicerone), Directorul liceului, politician
D-na Popescu, soþia D-lui Popescu, feministã
D-ra Cleopatra Popescu, fiica D-lui Popescu, feministã
D-l Georgescu, amicul casei, apoi soþul D-rei Georgescu
D-l Ioanides, profesor de liceu
Dl Demetrescu, idem
D-na Gãiescu, idem, feministã
D-na Dr. Borzescu, medic ºcolar, feministã
Ion, servitorul liceului
Niþã, sergent
Mariþa, servitoarea D-nei Popescu
Un pãrinte
Un elev

P r o l o g
(Scena reprezintã interiorul unui salonaº sau birou)
La ridicarea cortinei, Popescu scrie la birou
Popescu, Georgescu
(Un servitor aduce cafeaua)

Popescu. (terminând de scris) 
Gata. Zilele astea o sã-þi vie numirea de consul.

Georgescu. 
Mulþumesc. Cu ce v-aº putea servi la rândul meu?

Popescu. 
Sã vedem de-o fi nevoie. Duºmani n-am, opoziþia e slabã; sin-
gurã nevastã-mea ºi fiicã-mea mã combat.

Georgescu. 
Pentru ce?

Popescu. 
Nevastã-mea vrea sã fie deputatã, iar fiicã-mea primãreasã.

Georgescu. 
Hm. Hm. Poate te-aº putea scãpa eu.

Popescu. 
Tu? Ah þi-aº fi recunoscãtor. Dar cum? (cu neîncredere) E
cam greu. Nu cred!?

Georgescu. 
Încã nu ºtiu cum. Vom vedea.

Cortina
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A c t u l  I
(Scena reprezintã o cancelarie. 
O masã, scaune, cataloage, dulapuri etc.)

S c e n a  I I I
Popescu, Ioanides

Popescu (singur) 
ªi aºaa!

Ioanides (intrând) 
Bonjour Monsieur. Ce mai faci?

Popescu (vãzându-l) 
A! bonjour! Ai azi orã? Da, adevãrat.

Ioanides
Am venit sã te rog ceva! Uite, este un fost elev al meu, bãiat
bun dar timid…

Popescu (oprindu-l) 
Te rog, te rog, stai, opreºte. Aºa sunt toþi, buni dar timizi. ªtiu
eu.

Ioanides
Te rog sã nu fii pripit. E ºi tatãl aici ºi vrea sã-þi vorbeascã per-
sonal.

Popescu 
E singur?

Ioanides
Cu traista. Hm.

Popescu
Sunt grozav de plictisit. Sã intre!

S c e n a  I V
Aceiaºi, un pãrinte

Ioanides
Uite domnu de care vorbim (Pãrintelui) Spune-þi pãsurile!

Popescu
Ce voieºti d-ta?

Pãrintele 
D-le Director, v-aº ruga foarte mult, am un fiu de 21 ani, îl ia
la armatã dacã nu terminã ºi sã nu facã 3 ani, e greu, sunt sin-
gur ºi vreau sã-i fac o carierã.

Popescu
E într-a VIII R ºi a cãzut numai la matematicã…

Popescu
Adicã la mine.
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Ioanides
E bun, e foarte bun, dar la matematicã n-are talent. Da-nvaþã.

Pãrintele 
S-a intimidat.

Ioanides
Da e foarte timid.

Popescu
Bine. (Încet) O fi adus ceva?

Pãrintele 
ªi, domnule director, nu vã supãraþi, v-am adus câteva lucruri
cadeau.

Popescu
(vesel) Bine, bine, vorbeºte cu servitorul.
(Popescu ºi Ioanides ies)
(Intrã Ion)

S c e n a  V
Ion (scoate din sertar un caiet)

Cum se numeºte fiul d-tale?
Pãrintele 

ªtefãnescu R. Raoul.
Ion

În ce clasã e? Ce secþie? La ce-a rãmas? (scriind)
Ion

(rãsfoind caietul ºi citind) Corijent la Matematici a VIII-a R.
Plata este: un curcan, 2 pui ºi 2 kgr. majun, plus bacºiºul.

Pãrintele 
Am adus azi o curcã ºi un puiu ºi-oi mai aduce. Dar ai grijã.
(încet) Þi-oi aduce ºi dumitale câte ceva dar ai grijã… (apar-
te) Rãu m-au jumulit.

(Ambii ies)

A c t u l  I I I
(Scena reprezintã un colþ de grãdinã)

S c e n a  I
Popescu singur

Popescu
(þinând în mânã un jurnal apare în dreapta. E agitat.) Auzi,

auzi infamie! Sã publice discursul ºi cenzura sã le lase. Ei asta-i
murdar. Spuneam eu: prefectu-i vândut. N-au vrut sã mã creadã.
Le-am spus la toþi: „Nu-l lãsaþi pe Ionescu, fiindcã e trãdãtor, e des-
trãbãlat“. Nu m-au ascultat ºi iatã rezultatul. Iatã cã femeile stãpâ-
nesc lumea.

(Georgescu apare prin stânga „foarte vesel“)
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S c e n a  I I
Popescu, Georgescu

Georgescu 
Având în vedere cã cel mai însemnat duºman al dumitale este
cel care þi-a fost cel mai bun prieten…

Popescu
Adicã?

Georgescu
Nevasta d-tale.

Popescu
Ea prieten? Nu. Am luat-o pentru zestre.

Georgescu
A pardon (continuând)… ziceam: Având în vedere cã cel mai
mare duºman al D-tale este propria ta soþie ºi al doilea este
propria ta fiicã ºi cã visul ºi scopul D-tale este deputãþia…

Popescu
(aprobând) Aºa e.

Georgescu
(continuând) Conchidem: cel mai mare bine pe care þi l-ar pu-
tea face cineva este de a te scãpa de aceste douã (continuând)
fiinþe rele, desgustã…

Popescu
Ei lasã. Continuã.

Georgescu
Având în vedere cã eu îþi sunt prieten. Ei bine (continuând) ºi
cã mi-ai fãcut un mare bine, un cadeau…

Popescu
(plictisit) Lasã-l, hai mai iute, am treabã.

Georgescu
Ce treabã, mã rog? Eu nu pot fi întrerupt.

Popescu
Bine, fie.

Georgescu
(revenind) Conchidem cã nimeni nu e mai în drept sã-þi facã
serviciul de a te scãpa de duºmanii principali, adicã de nevas-
tã-ta ºi de fiicã-ta.

Popescu
(plictisit) Ei bine, cu tot raþionamentul acesta, n-am priceput
nimic mai mult ºi nu a mai înaintat chestia. Acum te rog
scurteazã ce mai ai de spus, cãci sunt nerãbdãtor.

Georgescu
Voi scurta.
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Popescu
Spune.

Georgescu
Spuneai adineaori cã þinta supremã a vieþii e mariajul…

Popescu
Spuneam fiicã-mii ºi te povãþuiam sã nu te-nsori.

Georgescu
Dar totuºi nu te voiu asculta ºi mã voiu însura, îmi dai voie.

Popescu
Ah! Pricep! Spune iute, bre. Vrei sã-þi dau fata de nevastã?

Georgescu
Ei da, tocmai asta.

Popescu
Bine, foarte bine. Primesc, chiar îþi foarte, foarte mulþumesc.

Georgescu
ªi ar fi câteva chestii asupra cãrora trebui sã ne-nþelegem.

Popescu
Bine.

Georgescu
(îi întinde o hârtie) Le-am însemnat aici.

Popescu
(citind) 1. În privinþa zestrei adicã:

a) diurnele cât timp sunt liberalii ºi
b) dobânzile — în opoziþie

(vorbit) Bine, bravo. Ai spirit negustoresc.
(citind) 2. În cazul când mi s-ar revoca postul

3. Moºtenirea
(vorbit) Ei bine asta-i prea, prea.

Georgescu
ªterge-o.

Popescu
Bun. Sã vedem. 1. Diurnele. Cât vrei anual?

Georgescu
Pãi de! Viaþa-i grea. ªi ca s-o ducem bine, nevastã-mea o sã
aibã nevoie de multe, casã…

Popescu
Ai.

Georgescu
Masã, cãrþi, etc.

Popescu
Bine, cât vrei?
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Georgescu
În afarã de leafã sã mai fie cam (gândind) cred cã ajung 10 000
lei anual.

Popescu
Bine.

Georgescu
Plus, dac-o fi doamna.

Popescu
Încã 5000.

Georgescu
Fie.

Popescu
Ajunge. Plus prietenia.

Georgescu
Ei, cã nu dai dintr-al tãu. Acum în opoziþie îmi dai venitul
dela casã.

Popescu
Bun.

Georgescu
În privinþa lucrurilor, nu iau nimic, drumul greu, etc.

Popescu
Bun.

Georgescu
În caz cã nu ai avea ce post sã-mi dai, iau în posesie casa.

Popescu
Ne-am înþeles. Dar nevasta?

Georgescu
Propune-i sã stea cu noi.

Popescu
O sã vrea?

Georgescu
Te asigur. I-ar plãcea sã stea în Franþa, ce crezi!

Popescu
Bun. Duminicã cãsãtoria civilã.

Georgescu
Da.

Georgescu iese.

S c e n a  I I I
Dl. Popescu

Dl Popescu (Plimbându-se vesel) Am scãpat. Sunt liber. Fii-
cã-mea pleacã, nevastã-mea idem. Bun bãiat Georgescu. Am scã-
pat. Uf. Sunt sigur la alegeri. Vivat deputãþia ºi antifeminismul.
C o r t i n a
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Într-un plic Acte ºi Documente 1918–1919 Încercãri, am gãsit
începutul a douã lucrãri în versuri, neterminate, ºi 3 poezii.

Din prima încercare nu existã decât începutul. Nu s-a pãs-
trat pagina cu titlul. Personajele poartã nume dacice. Redãm
fragmente ºi finalul.

S c e n a  I
Bendis, Cotytto, Sabazius, zâna Daciei.

Dacia
Pe vârfuri de zãpadã, când soarele apune,
Ca pietre nestemate sunt boabele de ghiaþã.
Lucesc ºi-a lor sclipire ne pare o minune.
Bãtrânul munte râde de-astã frumoasã fatã
ªi-ºi scutur-a sa coamã-ntr-un tremurat sãlbatic.
ªi coama îmbrãcatã-i de codrii seculari!
Pâraie trec spumoase prin pasul singuratic
Puhoaiele turbate dãrâmã maluri tari
Prin grotele frumoase-s splendide colonade;
Pereþii-s de cararã, podoabe-s de diamant,
O razã nu strãbate prin mândrele arcade,
E-un râu de întuneric, o mare de neant.

Pe dealuri viþa, care e daru-þi minunat
Se-ndoaie, greutatea ciorchinului frumos
O trage-n jos, ºi rodul atât îi de bogat
ªi vinul e atâta de limpede ºi roº!
Tu Bacchus, tu ºi vinul, profeþii îi inspiri;
El minþile ne pierde ºi-n suflet rãscoleºte
Dorinþe noi ºi-n creier mulþime de gândiri.
O nouã voluptate oricine-n vin gãseºte
La noi de-ar fi altare, a tale Bachanale
Ar fi mult mai frumoase ca-n orice alte þãri.
ªi-o lume ar cunoaºte sãrbãtorile tale,
ªi vestea lor ar trece prin ºapte þãri ºi mãri!

Pe holdele întinse, al þãrii scump tezaur,
Cresc grânele bogate, cu mândru pãr bãlai
Cu spicul cum îi vrabia, cu paiul ca de aur
În holde-i voluptate, plãcere, ca din rai.
ªi soarele, Sabazius, e-un soare ce mângâie!
Razele-i ne-mbãiazã plãcut, fermecãtor
Pe cer de-azur molatic ºi voluptuos se suie…
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Pe omul cel mai vesel îl face gânditor
Prin crâng privighetoarea, în triluri tremurate
Urechea ne încântã în chip fermecãtor.
În piept ne rãscoleºte dorinþi nemãsurate
E-o sfântã melodie, dorinþã de amor
Prin vãi încet rãsunã suspinele durerii
Pe cari o nymfã, Doina, le cântã ne-ncetat
Durerea mulþumirii, durerile plãcerii
E-o sfântã melodie, un cântec minunat
Cãci þara-aceasta, Bendis, Sabazius, Cotytto, 
E-un dar ce l-au dat zeii bãtrânului pãmânt,
E cea pe care zeii cu toþii au iubit-o
Cãci totu-i frumuseþe, plãcere ºi avânt.

Doina
Foaie verde, foi de nuc,
Iarna frunzele se-usuc,
Pãsãrelele se duc,
ªi rãmâi singurã cuc

Muntele rãsun-a jale
Râul, când coboarã-n vale,
Marea ºi apele sale,
Toate cânt un cânt de jale.
Frigul în pãmânt pãtrunde
ªi pãmântul se ascunde,
A Daniubiului unde,
Îngheþate stau pe unde
Le-a apucat iarna ºi gerul.

Numai Crivãþul, boierul.
Umblã iarna pe câmpie
Cu a cerului urgie.
E-o grozavã vijelie,
Deie Zevs sã nu mai fie!

Iarna lasã sã îi cadã
Haina-i albã de zãpadã,
Animale fug grãmadã
Încotro apuc sã vadã

Urlã lupii în câmpie
Vine-a cerului urgie
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ªi-i un frig ºi-o vijelie,
Asprã-i iarna pe câmpie!

Când se-aude-un glas de fiarã
De-ar mai fi un om în þarã
Iarna ar putea sã-mi parã
Dulce ca oricare varã!

Foc l-aº învãþa sã facã,
Sã-mblânzeascã-o biatã vacã
Laptele ei sã îl mulgã
Hrana asta sã-i ajungã!

ªi cu crengi, din arbori rupte,
Eu l-aº învãþa sã lupte,
Sã învingã-n viaþa lui!
Þarã e, dar omul nu-i!

Pe splendidele piscuri, pline de mãreþie
Întreaga lume-i moartã, nu-i vreo miºcare vie
Acum nu se aude vreun zgomot sfânt de armã!
Tot se creeazã singur ºi singur tot se sfarmã!
Dar eu aº vrea sã sune acuma prin câmpie
Un zgomot sfânt de arme, chemãri la bãtãlie
ªi sã conduc pe oameni în lupta ce-i doritã
Sã-i ajut sã câºtige victoria strãlucitã.

ªi-atunci… atuncia munþii întregi pot sã se spargã
Sã piarã nemiºcarea cu noaptea ei cea largã!
Puhoaie sã sfãrâme turbate, maluri mari,
Dar sã zãresc pe câmpuri viteze braþe tari

Murmurul de pâraie de-mi place cât de mult
Tot cântecul rãsboinic aº sta sã-l tot ascult
ªi-n grote poate fi oricât de întuneric
Sã miºte pe pereþi-i un univers chimeric!
ªi marea sã se zbatã oriºicât de adâncã,
Rãmâie cum îi place orice uitatã stâncã!
Mã îngrozeºte-acuma al liniºti-adânc haos
Mi-e teamã de-ntuneric, mi-e groazã de repaos
Doresc miºcare multã, sã fie tot miºcare.
ªi luptã, ºi iubire…
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Sabazius (aparte)
Dar ce dorinþi bizare!
Mã roagã pentru þarã-i sã-i dau locuitori…
Dar când privesc la dânsa mã trec mereu fiori
ªi simt multã plãcere, ºi am stranii dorinþe!
Când ea lipseºte însã simt multe suferinþe
(revenind)
Dar dânsa vai voieºte locuitori în þarã!
Cum? îi pot satisface dorinþa ei… bizarã!
Dar trebui… altfel viaþa-mi se scurge fãrã ºir
Cãci orele pustii-îs lipsite de iubiri.
(gânditor)
Sã rog pe Zevs sã mute din alte þãri popoare?
Sã umple a ei þarã cu neamuri muncitoare?
Sã poruncesc baccante în þara ei sã vinã
ªi de satiri sã fie întreaga þarã plinã?
Sau s-o conving?
(Tare)
Zeiþo, aº vrea atât de mult
Întreag-a ta dorinþã sã pot sã o ascult…
Dar vai! Îmi este teamã, zeiþa mea iubitã,
C-atuncea când dorinþa îþi va fi împlinitã,
Sã nu doreºti repaos, pe care îl urãºti
ªi liniºte, tãcere, atunci sã nu doreºti
……………………………………………
……………………………………………
În noapte, pe când luna începe sã disparã,
Ai conceput, desigur, dorinþ-asta bizarã!
Când umbrele se miºcã în dansul lor chimeric,
ªi când apar fantome din negrul întuneric,
Atunci când e tãcere adâncã ºi repaos,
Când prea e lungã noaptea, cu al ei groaznic haos, 
Atunci sunt concepute dorinþele-þi bizare
Atuncea în repaos, doreºti sã simþi miºcare!
Dar oamenii, zeiþo, de-ar fi sã te ascult,
Prin faptele lor rele te-o necãji prea mult!
O lasã dar, zeiþo, gândurile aceste
Trãieºte-n voluptate, beþie ºi… iubeºte
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Zâna Daciei
Tu zici cã de-or fi oameni m-or necãji prea mult?!
ªi cã sã trebuiascã dorinþele s-ascult?!
Cã liniºtea de-acuma în veci va fi gonitã?!
ªi cã rãu o sã-mi parã?!

Dar nu-i aºa, Cotytto
Cã pentru o persoanã pe care o iubeºti,
Plãcerea, bucuria ºi totul îþi jertfeºti?
Cã singura plãcere, unica fericire
N-o poþi gãsi în lume decât doar în iubire!?
ªi de iubesc, iubirea atuncea o îndrept
Spre cel iubit ºi nu-ntreb, dacã e înþelept!!
Nu ai motivul pentru care sã poþi iubi
ªi de iubeºti nu mai poþi sã-ncepi a te gândi!
ªi eu… iubesc pe oameni, iubirea-mi lor o-mpart
De liniºte, tãcere eu voiu sã mã despart!!
ªi câmpul ºi verdeaþa de-mi place cât de mult
Tot cântecul rãsboinic aº sta sã îl ascult

A doua încercare neterminatã, doar 2 pagini de caiet, pre-
zintã un personaj masculin care pare a fi întruchiparea idea-
lã a lui Gr. M.

S c e n a  I
Lily, Nino

Lily
Frumos bãiat, dar nu cred a fi ne-nduplecat

Nino
Ei aºi, n-a spus ºi Tity, e încãpãþânat
ªi n-ar lãsa pe-o lume porecla de savant.

Lily
ªi pentru ce el oare sã fie-aºa pedant?
Nu cred!

Nino
Nu crezi? Ei bine. Atunci te voiu vedea.

Lily
Primesc sã…

Nino
Ai farmec?

Lily
Nu cred dar dac-aº vrea
Sã vezi îþi fac savantul sã fie un poet
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ªi spre realizare pe visãtor îndrept.
De altfel pe la baluri am fost destul de des.
ªi n-am vãzut pe nimeni aºa frumos. Ales
a fost parcã anume sã fie-aci la bal
Sã-l mai atrag o clipã spre scopul ideal.
Nino acum priveºte-l, îl lasã Tity
ªi ce frumos vorbeºte

Nino
Splendid!

S c e n a  I I
Aceiaºi Tity

Nino
Te rog, cine e domnul?

Tity
E-un tânãr învãþat
Ce ºtie foarte multe ºi a ºi publicat
Vreo douã trei volume despre filozofie.

Din toate calitãþile atribuite tânãrului sãu ideal, unele, în
decursul anilor, au ºi fost atinse de Gr. M., altele nu. Savant,
învãþat, autor de cãrþi ºi filozof a ajuns.

Frumos însã nu a izbutit sã fie. Cam scund, de timpuriu
chel, rotofei, Gr. M. putea fi socotit urât ºi el o ºtia. Cu opti-
mismul ºi umorul ce-l caracterizau, spunea: urâþenia nu m-a
împiedicat niciodatã sã cuceresc o fatã. Expresia jucãuºã a ochi-
lor, mobilitatea ºi expresivitatea figurii îl fãceau nespus de
simpatic, ba chiar cuceritor. Sprâncenele groase, una ridicatã,
cealaltã coborâtã, dãdeau fizionomiei sale o notã de haz me-
fistofelic.

În acelaºi plic, urmãtoarele douã poezii; prima e netermi-
natã.

Un rege supãrat gândind în sine
Existã oare pe acest pãmânt
Un om mai contrazis ca mine?
Îmi place pacea, darã sunt 
Silit rãzboiu sã fac.
Cu neadevãrul nu mã-mpac
Dar oriºicine mã înºalã.
Orice reformã rea e aplicatã
De-i vreuna bunã toþi stau la-ndoialã
Sau este rãu interpretatã.
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Se hotãrî sã lase curtea lui domneascã
ªi sã porneascã
Sã vazã dacã mai existã-n a sa þarã
O meserie ca a lui de-amarã.
Porneºte, merge dã de-un biet cioban
Ce turma sã-ºi pãzeascã se cerca în van,
Iar oile sã fie strânse la un loc e în zadar
Cãci lupul cel ce liniºtea-o curma
Ades venea la turmã
ªi lua mult fãrã habar

Partea a doua
Cu grase rumene mioare
Ciobanul tolãnit la soare
Cânta încet dintr-un caval
ªi sunetele curgeau val
Spre-o pãstoriþã-n depãrtare.
Deodatã vine lupul tare
ªi vrea sã cumpere o oaie.
Câinii de pradã îl despoaie
Ciobanul cântã înainte
Iar regele luând aminte
Ce s-a-ntâmplat întreabã-ndatã
Cum poþi sã cânþi
Când cruda fiarã din pãdure
Se-ncearc-un mieluºel sã-þi fure

A doua poezie este închinatã lui Vasile Anestin, dupã ini-
þialele dedicaþiei ºi sens. Vasile Anestin scrisese cãrþi de ºtiin-
þã popularizatã pe care Gr. M. le citise. Fusese fondatorul ºi
directorul „Ziarului ªtiinþelor Populare ºi al Cãlãtoriilor“
unde Gr. M. va publica primele sale articole.

In memoriam
Lui V.A.

Ajunge veselia! Priviþi! pe stradã trece
Un car funebru, jalea ducând-l spre mormânt
Un învãþat se stinge ºi þãrâna cea rece
Acopere-acum trupul ce-a fost plin de avânt

*  *  *
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Nãscându-se din haos el cãuta luminã
S-arunce peste vremuri ce-n urma noastr-or fi,
Cu dreapta-i cugetare, cu fruntea lui seninã
Voieºte universul sã-l poatã desluºi.

*  *  *
ªi-ndreaptã-n urmã ochii-narmaþi cu o lunetã
Spre bolta cea albastrã spre cerul α1

Cãtând ca sã gãseascã vreo stea, vreo cometã
Vreun astru care pânã atunci n-a fost zãrit.

* * *
Cu calcule-apoi umple el coala de hârtie
Scriind la logaritmi la numere-nesfârºit
ªi-nalþ-a lui lunetã spre bolta azurie
ª-un astru, un nou astru a fost descoperit.

La orele de educaþie, profesorul dãdea anumite teme aca-
sã, aºa-zisele: „anchete personale“. Gr. M. rãspunde cu since-
ritate la întrebãrile puse.

Despre Curiozitate
de Moisil C. Grigore
1919

Ce lucruri mi-au atras curiozitatea?
Printre lucrurile ce mi-au atras curiozitatea cele mai de seamã

sunt de douã feluri: 1) Când eram mai mic eram curios ºi cãutam
prin toate saltarele — deschise — ºi prin cutii sã vãd „ce e“. De ase-
meni eram curios sã citesc scrisorile ºi tot ce scriau alþii. Cu timpul
m-am desobiºnuit însã. Pe la 4 ani voiam sã pun mâna pe soba în-
cãlzitã, sã vãd cum e când te frigi? Cu timpul aceastã curiozitate a
fost mai folositor întrebuinþatã; citeam mai ales mult ºi printre cãr-
þile ce-mi atrãgeau curiozitatea cele ºtiinþifice îmi plãceau foarte
mult ºi îmi plac ºi acum. Acum sunt curios sã citesc ºi sã fac dife-
rite experienþe fizico-psychice. Curiozitatea de a citi scrisorile alto-
ra ºi de a umbla prin sertare ºi cutii a dispãrut.

În ce cazuri am fost siliþi sã minþim?
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În genere nu am minþit. Totuºi am ºtiut sã pãstrez întotdeauna
atât secretele mele cât ºi ale altora. Chiar când în schimbul minciu-
nii mi se ofereau diferite recompense, le-am refuzat.

Am fost silit sã mint totdeauna când spunerea adevãrului atin-
gea conservarea unui individ, ºi când minciuna nu atrãgea dupã
sine urmãri rele nici unui individ. Spre exemplu am fost de multe
ori silit sã susþin teorii ce nu le admiteam, deoarece aceastã acþiune
mi-era impusã, nu fãcea rãu nimãnui, dar mie îmi fãcea bine. De
asemeni nu am spus adevãrul — dar nici minciuna — de câte ori
acest adevãr spus nu aducea nici un folos sau folosul era prea mic
faþã de paguba adusã.

Ce satisfacþii au urmat spunerii adevãrului?
Aproape niciodatã nu am spus adevãrul în schimbul unei fãgã-

duieli, minciuna de asemeni. Când le-am spus le-am spus fie pen-
tru cã ele erau necesare, fie cã ele nu stricau. Satisfacþia a fost mo-
ralã: fie cã eu eram mulþumit cã am spus adevãrul, fie cã alþii mã
lãudau din aceastã cauzã.
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1919–1922

În anul 1920, Elena Moisil este numitã directoare la ªcoala
primarã din Calea ªerban-Vodã nr. 70, ºcoalã, pe vremea
aceea, numitã Maidanul Dulapului. Familia Moisil se mutã în
localul ºcolii, pãrãsind locuinþa lui Iuliu Moisil unde fusese
gãzduitã temporar.

La 14 ani Gr. M. este acelaºi elev silitor, conºtiincios, parti-
cipant la toate activitãþile extra-ºcolare. Ia premiul I cu cunu-
nã, þine conferinþe, recitã versuri la serbãrile liceului ºi ºedin-
þele societãþii, continuã sã-ºi scrie jurnalul. Totuºi începe sã se
facã simþitã intrarea în pubertate. E confruntat, ca orice bãiat,
cu noi probleme, inerente vârstei. Încearcã sã ºi le explice. E
frãmântat ºi aproape obsedat de fete ºi de amor.

Într-un mic carneþel de 10 pagini, într-o formã cu intenþii li-
terare, un text emanând o dragoste de viaþã ce nu-l va pãrãsi
niciodatã.

Même chose
Toate-s vechi ºi nouã-s toate
Vremea trece vremea vine

(Eminescu)
O, nimic cât eºti de mare

(Conta)1920
I
Când mã gândesc la timpul care a trecut! E atât de frumos sã

gândeºti la ceea ce a fost ºi nu va mai fi. E o voluptate dulce în a-þi
depãna ºirul amintirilor, una dupã alta.

Viaþa e plinã de poezie, de plãcere, de armonie când o priveºti
prin prizma frumosului.
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E ceva unic. E o operã de artã, o simfonie în care sunetele se lup-
tã, în care acelaºi leitmotiv revine cu numeroase varietãþi, în lupta
cu alte motive secundare. Le învinge pe rând ºi iese triumfãtor
într-un allegro maiestoso falnic, frumos, admirabil, înãlþãtor, su-
blim, pânã se stinge într-un acord final, susþinut ºi a cãrui aminti-
re e veºnicã.

Viaþa e un tablou în care culorile se amestecã mai capricios decât
oriunde. E un tablou în care unii vãd numai o serie de pete infor-
me, iar alþii vãd o frumuseþe de nedescris.

Viaþa e cum n-o scrie nimeni. Unii o înfrumuseþeazã, alþii o urâ-
þesc. Viaþa cum e, e scrisã numai în inima celui ce o înþelege.

II
Ce-am fãcut când eram mic de tot? Nu mai þin minte. Peste pri-

mii opt ani ai vieþii mele e aruncat un vãl pe care nu-l pot pãtrun-
de. ªi dacã cineva îmi povesteºte depe atunci câte ceva, iau parte la
poveste ca la aceea a unui strãin, cineva deosebit de mine. Totul de-
sigur se urma cu regularitate. Nu ºtiu. Probabil cã nimic mai im-
portant nu s-a întâmplat.

Tulcea, primul oraº în care am trãit. Nu þin minte mai nimic. Mã
vãd uneori atunci când l-am vãzut pe bunelul ultima oarã. Eram mic
ºi þineam o stea mare. I-am urat viaþã lungã. A treia zi a murit.

Peste câteva timp am sosit în Bucureºti cu vaporul ºi apoi cu trenul.
Am tras la Mme Banciu1 apoi am gãsit casã. Ce mi s-a mai întâmplat
în Bucureºti nu ºtiu. Peste un an ne-am mutat la Mme Focºa.

III
1911 Nãsãud
În vara anului 1911 am fost la Nãsãud… Bunica, femeie bãtrâ-

nã ºi bunã. Þin minte cã într-o zi i-am dat rufele jos din albie pe
când le spãla ºi-n alta i-am alergat niºte raþe pânã au ºchiopãtat.
Tanti Lucreþia, tanti Elena ºi unchii. Nu mai þin minte nimic despre
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1 D-na Banciu îºi povesteºte amintirile din anul 1910, când Gr. M.
avea 3 ani. Erau la Tulcea; casele vecine. Gr. M., un copil indepen-
dent, voluntar, precoce. Uneori, rugatã de Elena Moisil sã stea cu co-
pilul în absenþa ei de acasã, Dna Banciu îi aducea lapte cald. Gr. M.
o trimitea înapoi cu el, plângându-se cã laptele e prea cald. Când se
întorcea cu el rãcit, o trimitea din nou sã i-l încãlzeascã. Când trecea
prin faþa geamurilor familiei Banciu, striga: „Bãncioaio, ieºi sã te
vãd!“, ceea ce scandaliza pe profesorul Banciu. În 1916, la 10 ani, Gr.
Moisil s-a fotografiat ºi a dat familiei Banciu poza lui cu urmãtoarea
dedicaþie: „Scumpilor mei prieteni, Maricel ºi Titu Banciu“.
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ei. Grãdina era splendidã. Aci petreceam toatã ziua. De dimineaþã
pânã seara aci ºedeam, aci îmi întâlneam veriºoarele. Livica nu-mi
plãcea deloc; pe Lucica o gãseam mai frumoasã ºi o sãrutam. Vara a
trecut repede ºi ne-am întors sperând cã mai curând sau mai târziu
în vara urmãtoare ne vom întoarce, dar pânã azi nu am mai putut
merge.

IV
La Mme Focºa 1911–1913
O casã tramvay, cu odãi foarte friguroase, cu curte nu prea

micã…
În casa aceasta am petrecut doi ani. Aci am învãþat sã scriu ºi sã

citesc.
Un al doilea carnet conþine însemnãri într-o francezã nu

tocmai perfectã, din perioada martie 1920 — februarie 1921.
Probleme de adolescent. Le redãm în româneºte.

27 Martie 1920
Palatul de Ghiaþã 8–12 a.m.
Dimineaþa
O altã repetiþie. Ce frumos e. Dra Barbelian îmi pare din ce în ce
mai frumoasã. Corpul ei este graþios, suplu; pãrul ei este, cred,
blond, dar este încântãtoare. Vocea ei este dulce, caldã. Când vor-
beºte este frumoasã. Când danseazã e încântãtoare. Nu gãsesc
cuvinte pentru a exprima frumuseþea ei.
Seara
E aproape 11, cortina s-a ridicat. Lumina inundã scena. Este
splendidã, candidã, dulce.
Joi 17 Iunie 1920
Nu ºtiu ce vreau. Doresc sã iubesc, indiferent pe cine — dacã e
frumoasã — doresc sã simt bucuriile unui gând, unui cuvânt de
dragoste, unei veneraþii întâmplãtoare, unei sãrutãri. Vreau sã
simt plãcerea unui dans, a unei plimbãri, a flirtului, sã fac curte.
Vreau sã iubesc, e aproape singura mea dorinþã! Nu doresc ca
aleasa mea sã fie o Venus, o Minervã, o Phriné, vreau numai sã
iubesc.
Îmi place sã spun cã sunt imoral. Este oare o glorie? Nu spun cã
mã laud cã am luat premiul I la istorie în 1919 ºi în 1920 de 
asemenea, cã în 1919 am luat premiul II la ºcoalã; îmi face plã-
cere sã spun cã sunt imoral, cã vreau sã fac ceea ce altora pare
imoralitate — dar care mie nu mi se pare.
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Luni 21 Iunie
Doresc oare sã iubesc sau numai sã par imoral? Nu o iubesc, o
urãsc, dar îmi place sã fac ca ºi cum aº iubi-o.
p.m. Sunt un mincinos. Sunt obsedat de acest gând. Sunt sigur
cã nu sunt cum cred.
Mã credeam foarte serios, moral ºi nu eram, dar mã fãceam ca ºi
când aº fi fost.
Mã credeam un om mare, un savant, un artist, dar nu eram.
Cred cã sunt un stricat, un imoral, îmi place sã fiu considerat ca
atare. Am vorbit cu Dl N. Nedelcu1. Spuneam cã am iubit mult,
cã am flirtat etc. etc. E aproape adevãrat. (Aproape cã nu-i ade-
vãrat.) ªtiu eu? Sunt eu cu totul diferit? Cum?
E oare adevãrat?
Joi 1 iulie
Examenul de capacitate. Foarte bine reuºit. Am vãzut o elevã
dela Ortodoxe2 foarte finã ºi foarte strâmbãcioasã. Cum o chea-
mã? Teodorescu sau Teodoru? Am urmãrit-o. A intrat în Aleea
Suter 21.
23 Iulie
Am vãzut altã domniºoarã din cartier. Am mai vãzut-o de multe
ori. O cunosc bine dupã nume. Frumoasã. Râde întotdeauna.
6 August
Primul ºi al doilea capitol din „Pãmântul fãgãduinþei“ de Paul
Bourget. În sfârºit ºtiu ce am. E o boalã gravã aceea de a dori sã
iubeºti cum spun Pãrinþii Bisericii. Da, eu am aceastã boalã.
Asta e. Vreau sã mã vindec de ea, dar este acutã, veche aproape
de 2 ani, poate mai mult. Ce am? Vãd o femeie frumoasã, care-mi
place; dacã sunt liber o urmãresc puþin. Mã întorc acasã fãrã a
îndrãzni sã-i spun ceva. E aproape seara. Când sã adorm, o re-
vãd, figura ei îmi revine cu putere. Cred cã o iubesc ºi-mi permit
toate destrãbãlãrile; simt toate bucuriile dragostei, sunt obsedat
de ea, o doresc dar nu atât cât s-o posed pe ea, cât imaginea ei. 
Paul Bourget spune cã e foarte gravã aceastã boalã, eu o cred, dar
nu ºtiu cum sã scap de ea? Sã lucrez? E un remediu bun dar pot
sã mã surmenez. Sã mã plimb? E mai rãu decât sã nu faci nimic.
Sã iubeºti? Poate cã da, poate cã nu, depinde. Sã scriu? Ce?
Cum? Sã cânt din gurã sau la pian? Asta face sã-mi creascã

87

1 Tatãl prietenului sãu, G. Nedelcu, avocat.
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mult suferinþa. Atunci? Nu ºtiu. Am sã citesc „Pãmântul fãgã-
duinþei“, este poate un leac.
Gr. M. adaugã mai târziu, ca o replicã la cele de mai sus:
Nu cred. Octombrie.
Sã lucrezi nu e un leac. Vezi „La peau de Chagrin“1

Vineri 7 August
Mã gândesc la viaþa mea de pânã acum. Am avut mai multe sco-
puri cari au dispãrut. Acum n-am nici un scop. Am fost elev în
clasele primare ºi în clasa I ºi a II-a la Vaslui. Scopul meu era sã
fiu cel mai bun sau cel puþin sã fiu considerat ca atare. Am bril-
lat. Acasã, la ºcoalã, la examene, în lume am brillat, între prie-
teni. Acum învãþãtura în ºi pentru ºcoalã o desconsider, nu mai
pot brilla.
Am dorit sã ºtiu, sã cunosc natura, lumea, ºtiinþa. Am citit mult
în afarã de ºcoalã, dar acum 1° ceea ce ar trebui sã citesc la vâr-
sta mea ºtiu sau e prea puþin faþã de ce-am citit, restul nu înþe-
leg. 2° Literatura nu mã poate entuziasma, gãsesc cã lucrurile
sunt aceleaºi, devin plictisitoare. 3° Citind nu pot brilla, cunoº-
tinþele mele nu epateazã pe nimeni. 4° Ceea ce ºtim noi e
într-adevãr ceea ce e? Nu cred ºi parcã devin sceptic.
Am cãutat sã epatez lumea, am cãutat gloria. Am vorbit la soc.
noastrã. Mi se pãrea cã am succes, puteam sã mã laud ºi sã fiu
lãudat. Dar vãd cã lumea nu prea e miratã de mine, ºi nici n-avea
de ce, nu pot face nimic original, puternic ºi chiar dacã.
Am cântat la pian. Progresam iute ºi la un moment dat mi se pã-
rea cã voi fi un virtuoz. Încercam sã compun, voiam sã fac ceva
de care sã se mire o lume, dar…
Am vrut sã am glorie, mãrire ºi n-am reuºit, nici nu se putea. Vi-
sam ºi credeam cã visurile se vor împlini. Chiar dacã aºa ceva ar
fi vreodatã mai e (coada e-ului e foarte lungitã de Gr. M.).
Am voit sã simt plãcere în dragoste, dar n-am putut iubi. Poate
cã sunt încã prea mic pentru a putea atrage atenþia domniºoare-
lor mari, sau n-am temperament sau n-am ocazie, asta cred. Sã
am o dragoste, una, pentru o singurã femeie, numai pentru ea sã
fac tot ce fac, sã simt tot ce simt, sã voesc tot ce voesc, sã înþeleg,
sã cred! O astfel de dragoste m-ar putea mulþumi ºi atunci aº
munci mai util. O dragoste de salon, un flirt, un dans, o sãruta-
re în treacãt, pentru ca în ziua urmãtoare sã-ncepi cu alta ºi ea
cu alþii, înþeleg asta ca o petrecere, dar nu ca ideal.
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Atunci oare sunt menit sã muncesc fãrã ideal care sã se poate sa-
tisface? Sau când? Primesc sã lucrez orice, cât pot ºi mai mult
decât pot pentru a ajunge la una dintre cele douã þinte gloria sau
(ºi) dragostea purã.
Sã muncesc pentru mine, în mine, fãrã lume, izolat? Dar eu sunt
creat în lume, trãesc în lume, din ºi deci ºi prin ºi pentru lume.
Vineri 13 August
Am fost la Bragadiru. Am petrecut bine sau aºa mi se pare.
Cât e de greu sã vezi cã îþi e imposibil un lucru pe care l-ai voit
ºi l-ai crezut ca ºi îndeplinit.
Duminicã 15 August
Ia-i unui om minciuna vieþii ºi-i iei toatã fericirea. Ibsen.
Eu caut o astfel de minciunã, unde oare le-aº gãsi pe amândouã?
21 August
Am fost la Camerã. ªedinþã frumoasã ºi tumultoasã. Loja 46
acordatã de Lupu1. În lojã o duduie admirabilã. Foarte puþin pu-
dratã ºi rouge pe buze. Admirabilã. Am flirtat tot timpul ºedin-
þei. Goliger2 m-a vãzut. Încântat. O sãptãmânã aproape m-am
gândit la ea.
(Adãugat mai târziu) 11 octombrie Gând idiot.
10 Septembrie
Am fost la Nicu3 sã-l invit sã mergem la Teatrul Naþional. Acolo
am vãzut-o pe Dra Lisette Rãdulescu din str. Principatele Uni-
te. Deloc frumoasã, dar simpaticã, foarte. Poate va merge cu noi
la Teatrul Naþional. Foarte bine.
7–12 Septembrie
Lucru curios. M-am întrebat de ce nu visez ºi am visat:
Mady, Delia, Ionel, Dra Mareº, Dra Lisette.
L-am vãzut pe N. cel mare. Mã rugase sã mã interesez de numã-
rul lojei Drei Schmitzer; e numãrul 3. Astãzi mi-a spus cã Dra
B. i-a vorbit de mine.
N. cel mare mi-a dat fotografia Drei L.

*
Lisette pe care am vãzut-o la Nedelcu într-o searã, când a cântat
arii din Aida. Am vãzut-o odatã când am fost cu NN de aci la
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Soc. Ju. Rom. Am vãzut-o pe Calea Moºilor, a intrat la Paleolo-
gu. Am vãzut-o în aceeaºi zi la „Raþa sãlbatecã“.
Am vãzut-o pe Mady. Mi-a vorbit mult. Caracteristica ei: nu mã
desconsiderã. Îmi place foarte mult deoarece vorbesc mult cu ea
ºi e drãguþã. Sper s-o mai vãd. Regret generalele, regret
(Adãugat) 6 octombrie!!!!
Geblescu era azi supãrat. Dupã cât am înþeles, affaire de coeur.
Am citit câteva scrisori ale Dlor Sãveanu cãtre Geblescu ºi câte-
va cugetãri.
11 Octombrie 1920.
În sfârºit! Astã searã întorcându-mã spre casã am întâlnit la sta-
þia de tramvay o duduie drãguþã. Am luat acelaºi tram. ºi pe 11
Iunie am acostat-o. Am flirtat pânã la Bulevardul Mãrãºeºti.
Sã sperãm ºi altã datã. 
12 Octombrie
Existã un simþ al dragostei, existã telepatie, sugestie, hipnozã.
Un fapt pe lângã altele. Azi când mã întorceam acasã dela cur-
suri am luat 15 ºi am mers pânã la 11 Iunie. În tramvay erau mai
multe dudui drãguþe, cu cari aº fi putut uºor flirta, dar nu m-am
luat dupã ele. Ajuns la 11 Iunie nu am acostat nici o duduie, ci
am mers direct la N. Nedelcu. La un moment dat, în tram. fiind,
am conceput posibilitatea de a vedea pe Lisy, dar puþin. Ajuns la
Nedelcu am ºi gãsit-o. Am stat mult, ne-a cântat din Aida, am
discutat „Raþa“. Ne-am întors pânã acasã la ea, de acolo prin 33
la mine. Mama ºi tata erau cam supãraþi.
Existã un simþ.
Încã un fapt. Aºteptam azi la 10 la Vespremeanu, la Farmacie ca
Domnul sã termine sã mãnânce. La un moment dat concep posi-
bilitatea ca o duduie sã vie, etc. Imediat intrã o drãguþã duduie.
Existã telepatie, etc.
Februarie 1921
Am vãzut, am vorbit, am fl. cu drele A. L. este foarte bine, mai
ales foarte simpaticã. Nu prea frumoasã, cu ochi fãrã strãlucire,
cu gene ºi sprâncene imperceptibile, o gurã fãrã culoare. Foarte
modã veche: prea pudicã, flirteazã prea puþin, vorbeºte ºtiinþã,
artã, literaturã, metafizicã, laborator, prof. oarecum plictisitoare.
Cu toate acestea foarte interesantã.
Într-un carnet minuscul, amãnunte asupra flirtului cu
Mady.
18 Aprilie Duminica Tomii
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Am vãzut-o pe Mady care mi-a pãrut frumoasã. Pãrul, ochii cã-
prui, gura adorabilã. Se pudreazã puþin, aproape deloc.
Pãlãria îi era mare, roºie cu negru. Se îmbracã în culori închise.
Am vorbit mult ºi am stat uneori foarte aproape de Mady. La în-
ceput a fost ºi Dra Elisa. Ce urâtã e. Profilul ei e atât de lung.
Am întrebat-o pe Mady asupra cursurilor dela Conservator. Fac
numai recitãri, scene de teatru, etc. Marþi–Joi–Sâmbãtã dela
8½–12 (11). Mi-a zis: — De ce te intereseazã? Eºti feminist?
I-am zis. — Nu!
Mi-a spus cã ea crede cã femeia nu trebuie sã se amestece în po-
liticã fiindcã atunci nu mai vede de casã.
Mi-a spus cã nu crede în pãpuºeriile din bisericã ºi cã vine doar
pentru ca sã se liniºteascã. E nervoasã, plecasã de-acasã supãratã.
Un om ne-a spus sã nu mai vorbim ºi s-a supãrat.

*  *  *

Eram atât de aproape de ea. O priveam cum se miºca, cum zâm-
beºte. Îi aspiram parfumul ºi respiraþia. Era splendidã.
Îmi pare cã o iubesc, în felul meu: nu mã satur privind-o, o caut,
gândesc ºi visez la ea.

*  *  *

Când sã ne despãrþim îmi spune cã ea nu lasã sã i se sãrute
mâna.
— Celor bãtrâni le sãruþi mâna din respect, celorlalþi din admi-
raþie, mie de ce?
— Poate tot din admiraþie, i-am zis.
— Nu încã.
Duminica viitoare când o voi vedea.
Dar Mady nu era singura fatã de care se credea îndrãgos-
tit. O ciornã de scrisoare era adresatã cam în acelaºi timp
unei alte fele.

Dragã Lilly

Îþi scriu în timp ce Dl Frollo1 îºi începe lecþia. Îþi scriu cu un cre-
ion tare ca inima ta. Mã gândesc mereu la tine, încerc în fiecare
zi sã te vãd, sã-þi vorbesc, dar tu rãmâi inabordabilã. Sunt dezo-
lat. Nu ºtiu ce sã fac. Inima îmi bate când te vãd trecând prin faþa
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camerei mele. Sper cã astã searã n-ai sã rãmâi atât de rece ca pânã
acum.
Dorind sã vã vorbesc ºi sã vã fac confidenþele dragostei mele ºi a
suferinþelor mele pentru Dvoastrã, vã sãrut

Grigri

Vremelnicele îndrãgostiri care par a-i rãpi tot timpul, în rea-
litate nu-l împiedicã sã munceascã serios pentru ºi în afara
ºcolii. Aceastã îmbinare de viaþã mondenã ºi de timp consa-
crat studiului va rãmâne o trãsãturã, nu numai a adolescen-
tului, ci ºi a omului matur.

La Societatea „Înfrãþirea Românã“ þine o conferinþã al cãrei
manuscris existã. Subiectul îl interesa îndeosebi, fiind vorba
de grãnicerii nãsãudeni, strãmoºii familiei Moisil. Conferinþa
e intitulatã: Istoria regimenului II de graniþã cu Consideraþiuni
generale asupra istoriei Românilor din Ardeal în veacurile al
XVIII-lea ºi al XIX-lea“.

Are trei pãrþi: Capitolul I. Consideraþiuni generale asupra înfi-
inþãrii regimentelor de graniþã. Cap. II Þara Rodnei — Istoria regi-
mentului II de graniþã dela 1760–1791. Cap. III Epoca rãzboaielor
napoleoniene — Istoria regimentului II de graniþã 1793–1815.

Încheierea lipseºte. Lucrarea se terminã fãrã bibliografia
obiºnuitã.

I n t r o d u c e r e
Este evident cã cunoaºterea trecutului este ºi instructivã ºi înãl-

þãtoare; e instructivã, deoarece trecutul ne face sã înþelegem prezen-
tul ºi sã bãnuim viitorul; înãlþãtoare fiindcã ne înfãþiºeazã luptele
purtate timp mai mult sau mai puþin îndelungat, de acum încoro-
nate de succes, sau cari se vor termina în viitor.

„Sã adunãm ºi sã conservãm tot ce se reduce la dezvoltarea spiri-
tului ostãºesc ºi nici una din faptele de bãrbãþie, bravurã ºi eroism sã
nu rãmânã necunoscutã copiilor noºtri.“ Aºa zice Gh. Bariþ.

Societatea noastrã are un nume frumos: „Înfrãþirea românã“. O
înfrãþire însã presupune o cunoaºtere reciprocã a celor înfrãþiþi.
Aceastã conferinþã a mea are de scop povestirea unor evenimente
din istoria Ardealului în veacurile al XVIII ºi XIX ºi anume acele
evenimente ce sunt în legãturã cu regimentele grãniceºti. Regimen-
tele grãniceºti au avut o importanþã mare în viaþa socialã ºi cultu-
ralã a românilor din Ardeal ºi au contribuit mult la crearea spiritu-
lui militar la Ardeleni.
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Deºi, precum spuneam, instituþia regimentelor de graniþã are o
mare importanþã în istoria Ardealului, ea e puþin cunoscutã nespe-
cialiºtilor, ca de altfel o mare parte din istoria Ardealului.

Conferinþa mea are ºi acest scop de a complecta cunoºtinþele asu-
pra istoriei Ardealului.

C a p i t o l u l  I I
Þara Rodnei — Istoria regimentului II de graniþã 
dela 1760–1791

În nordul Ardealului, între þinutul muntos al Maramureºului ºi
þinutul secuiesc Trei Scaune, între Moldova ºi posesiunea moldove-
neascã Ciceiul se întinde teritoriul fostului regiment (al) II româ-
nesc de graniþã.

Din munþii Þibleºului spre rãsãrit, la apus de munþii Bãrgãului
se coboarã din munþii Cerna — hora crestele înalte ale masivului
Rodnei. Vârfurile Ineul ºi Ineuþul, Bãtrânul, Vârful Omului, Pie-
trosul îºi înalþã peste 2000 m piscurile albite, printre culmile acope-
rite cu bãtrâne pãduri de brad.

Someºul ºi Bistriþa transilvãneanã de aci-ºi adunã apele ºi pri-
mele douã se aruncã spumoase prin vãile cultivate cu cereale, mai
ales porumb. Munþii înalþi poartã în inima lor comori necunoscute
de aur ºi alte minerale scumpe, azi puþin exploatate, altãdatã însã,
pe vremea Romanilor ºi a Dacilor foarte cãutate.

Locuitorii lor, reci ºi puþin expansivi, au în inima lor comori
moºtenite dela strãmoºii lor Dacii, reînviate de grãniceri, de moºii
lor de cari sunt mândri.

Întotdeauna locuitorii din þara Rodnei au fost liberi…
Ca ºi în anul precedent, Gr. M. rãspunde la unele anchete

personale:

1. Asupra instinctului jocului ºi imitãrii.
În privinþa evoluþiei jocurilor la mine mai întâi s-au dezvoltat jo-

curile imitative, aproape paralel s-au dezvoltat jocurile de judecatã.
Din cauzã cã nu mi-a plãcut prea mult societatea, era natural ca

nici jocurile ce mi-au plãcut sã nu fie de acelea ce se joacã în socie-
tate.

De pe la 2–3 ani îmi plãcea sã mã joc mai ales cu pietrele de con-
strucþii ºi cãutam ca pe lângã modelele date sã fac ºi eu altele unele
mai complicate decât altele. Pe la 7–8 ani aceste jocuri le-am com-
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plectat prin mici maºinãrii fãcute din benzi ºi plãci perforate, de
fier1.

Paralel cu aceste jocuri s-au dezvoltat jocurile de imitaþie. Totuºi
pentru ele nu am simþit niciodatã o mare dragoste. ªi dacã m-am ju-
cat câteodatã în acest fel a fost fie pentru a face plãcere cuiva fie pen-
tru cã erau alte motive mai puternice. Dacã pentru jocurile imitati-
ve am simþit o mare neplãcere mult mai puþin mi-au plãcut jocuri-
le fizice ºi deloc cele de noroc.

Neexagerând ºi fãrã a mã lãuda pot spune cã acum nu-mi mai
place nici un joc ºi dacã adeseori mã joc e cã sunt motive mai puter-
nice, mã joc pentru cei cu cari mã joc, dar nu pentru joc.

………………..………………..………………..……………….

În privinþa muncii s-ar crede cã mã laud dacã aº spune cã am
muncit totdeauna cu plãcere. În privinþa ascultãrii am fost adeseori
contrariat…

I. Ce indiscreþie am comis, în urma cãreia am avut neplãceri?
Uneori când citeam scrisorile altora am fost dojenit.

II. Confidenþa am pãstrat-o în totdeauna.
III. Înjurãturile ºi vorbele urâte le-am înfrânat în totdeauna.
Gr. M. împlineºte 15 ani.
Aplicaþia ºi interesul pentru matematici devin tot mai evi-

dente. La un extemporal la matematici ia nota 10 cu distinc-
þie. La sfârºit de an, premiul I cu cununã. Simptomaticã pen-
tru activitatea lui de viitor propagandist al ºtiinþei matemati-
ce este adresa primitã de el de la ªcoala Politehnicã din Timi-
ºoara, cu care probabil s-a mândrit.
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Ministerul Lucrãrilor Publice
ªcoala Politehnicã Timiºoara

Nr. 505/20 1921
Domnului Moisil Gr.
Elev clasa V.R. 
Liceul Sp. Haret, Bucureºti

Vã trimitem alãturat chitanþele pentru cele 5 abonamente
fãcute de D.voastrã la Revista Matematicã.

Profitãm de aceastã ocazie pentru a vã mulþumi de râvna
ºi interesul lãudabil ce aþi depus de a rãspândi prin camara-
zii D.voastrã, Revista Matematicã din Timiºoara. Suntem feri-
ciþi cã putem constata cã în sufletul tineretului nostru dornic
de luminã, trãieºte cel mai însufleþit ºi entuziast interes pen-
tru tot ce priveºte propãºirea culturii ºi învãþãmântului nos-
tru scolastic.

Fapta D.voastrã este cea mai bunã dovadã cã scopul nos-
tru n-a rãmas fãrã ecou. Sperãm cã acþiunea D-voastrã va gãsi
alþi imitatori ºi va da în cel mai scurt timp rezultatele cele mai
îmbucurãtoare. Secretar

Constantin Nicolau

La vârsta de numai 15 ani, Gr. M. începe sã publice, în re-
viste pentru tineret, traduceri din francezã ºi mici articole de
popularizare. Subiectele sunt foarte variate, dar reliefeazã to-
tuºi obsesia rãzboiului. Atât de profund fusese traumatismul
suferit de el cu 3 ani în urmã, încât tema rãzboiului este me-
reu prezentã.

Prima revistã sãptãmânalã în care îi apare numele este:
„Ziarul ªtiinþelor Populare ºi al Cãlãtoriilor“, întemeiat de
Vasile Anestin, atât de admirat de Gr. M.

În 16 Noiembrie 1920, apare traducerea: Originea plantelor
noastre.

În 23 Noiembrie 1920, traducerea: Din trucurile rãzboiului.
În 7 Decembrie 1920, douã mici articole: Oul filozofic ºi Lo-

garitmii.
În 11 Ianuarie 1921, traducerea: Marmotele ºi ciuma.
În 18 Ianuarie 1921, traducerea: Întrebuinþarea dinamitei în

agriculturã; traducerea: Stãrile alotropice ale argintului.
Un articol: Valoarea unei bare de fier.
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A doua revistã care-l tipãreºte pe Gr. M. este cea a „Socie-
tãþii Tinerimea Românã“, sub conducerea lui Constantin Moi-
sil. Poate chiar tatãl lui sã-l fi încurajat la publicarea articole-
lor.

În lunile ianuarie ºi februarie 1921, Gr. M. publicã douã
traduceri din francezã: Creºtinarea Ruºilor ºi Rugãciune veche
egipteanã.

A pãstrat în arhiva lui douã manuscrise nepublicate, con-
sacrate unor lucrãri despre Religie ºi Despre cauzele rãzboiului.
Redãm începutul acestei ultime lucrãri al cãrei final lipseºte.

Marile evenimente, ca rãzboaiele, de pildã, sunt provocate de ca-
uze îndepãrtate ºi de cauze imediate. Pe cele dintâi le vom studia în
capitolul acesta ºi în cele ce urmeazã.

Printre cauzele îndepãrtate ale rãzboiului sunt unele adevãrate,
sunt însã ºi altele închipuite.

Totuºi cele mai puþin adevãrate, nu sunt numai decât cele mai
puþin importante dacã le privim ca mobile ale faptelor. Adesea am
spus cã rolul filozofului nu e sã studieze valoarea logicã a mobilelor
cari fac pe oameni sã lucreze, ci influenþele pe cari le-au exercitat di-
feritele feluri de mobile. Dacã am ºterge din istorie toate luptele cari
s-au dat pentru închipuiri fãrã nici o valoare raþionalã, desigur cã
n-ar mai rãmâne decât câteva.

Epoca în care s-a nãscut rãzboiul e de o jumãtate de veac, dacã
socotim cauzele îndepãrtate, numai de o sãptãmânã pentru cele ime-
diate. Cari au fost cauzele care în cinci zeci de ani au condus la ma-
rele rãzboi? Prima întrebare. Cine a voit rãzboiul, în timpul de pour-
parlers diplomatice? Altã întrebare.

Nici la una nici la cealaltã nu se poate rãspunde, deoarece parti-
dele actuale dau rãspunsuri contradictorii. De pildã toþi Germanii
sunt cu totul convinºi cã încã de demult Fran. ºi E. doreau acest
rãzboi. Din contrã francezii sunt ferm convinºi cã Ger. au profitat
de cel dintâi pretext ca sã le declare rãzboiul pe care-l doreau. Lã-
sând la o parte pentru un moment aceastã problemã ne vom ocupa
numai de factorii cari au preparat aceastã mare conflagraþie.

Deºi cu totul greºitã, pãrerea cã o cauzã însemnatã a rãzboiului
ar fi suprapopulaþia Germ. e foarte rãspânditã atât în Germania cât
ºi în Franþa.

Aceastã teorie se datoreºte faptului cã savanþii de peste Rhin
aplicã societãþilor omeneºti legile biologice. Bernhardi în special, se
bazeazã adesea pe teoriile lui Malthus ºi Darwin. Din aceastã cau-
zã multe din concluziile pe cari el le trage nu sunt deloc justificate,
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deoarece dacã speciile animale sunt cu totul supuse forþelor naturii,
cu care se pot lupta, sforþãrile continui ale omului i-au fãcut posi-
bilã lupta contra acestor forþe.

Teoria lui Malthus e cunoscutã…
Un carneþel minuscul redã în 6 pagini de însemnãri datate

dezordonat întâlnirile cu prietenii, cu fetele. Limbajul începe
sã devinã cifrat. Foloseºte litere greceºti, majuscule în loc de
cuvinte, prescurtãri numai de el ºtiute. Cuvântul „five“, des
întrebuinþat, referitor la ceaiurile de la ora 5 d.m. la care lua
parte, e scris când „Faiff“, când „fif“. No-Har-rhà în loc de Not-
tara. Teribilismele vârstei.

Pe coperta carneþelului data: septembrie 1921
Luni 3–5 pm Thévenin
Mierc. 5 Cinema
5½ Producþie
Ortodoxe, Negoescu
15 Aprilie ALA C.A
A 21a MF.C.D.
E.B.F.F.S.A.
29 Aprilie Mn. MM B
E.F.S. N
6 Mai Sf. Gheorghe
d.C. Gg Ch Nn T.
17 Mai Eroul necunoscut
N.N. Dd. I.L.D.
Luni 25 Iunie examen Matematici, rentré Puia, allé à G.N. à
E.B. avec lettre. Hm!
24 Martie
Faiff la Mimy
Carmen, Dra Vasilescu No-Har-rhà, Dodo Tanþa Faraudo,
Meun Lillette Oskar Cick, Bulz, Pandele Atanasiu, Virgil
6½–8
1 Martie
Faiff la Lilly
Puia Puica Didina Dora Lillette Tanþi J. Lily Zoe
Amza Ladiscaux1, Rizescu Silvia
7–12½
(ilizibil) Sterian Moisiu Grigri, Gigi
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1 În loc de Ladico.

www.ziuaconstanta.ro



4 Martie
Franþuzi Lebrun: L’art français au com. Du XIX-ème siècle
No-Har-rhà
Carmen
5 Martie Mica Litzica Baroncea, Lucy Vidraºcu Jeanne Deleanu
Meuþa Lenuþa Oprescu Dinescu
5½–10½
7 Martie Kean-Khá
Bergson
9 Martie
Conferinþã: polaritate poligonalã
11 Martie
Fif la Oscar
Melle Dedian, Doto Tanþi Lizette Gick, Nick Damian, Gicã Miºu

Antoniade.
5½–9½

Mai trece un an. Nu aduce schimbãri în viaþa lui Gr. M.
Sârguinþã la studii, absenþã de la ºcoalã, însemnãri, confe-

rinþe, lucrãri, traduceri ºi un lucru firesc pentru bãiatul de 16
ani: fete, flirturi nevinovate, dans, petreceri.

Într-un carnet cu scoarþe de pânzã neagrã a cãrui copertã
poartã jos iscãlitura Grigore Moisil gravatã în litere aurite, 56
pagini de jurnal în limba francezã, scrise cu cernealã roºie ºi
neagrã. Combinaþia de cerneli pare un joc menit sã înfrumu-
seþeze pagina.

Început în mai 1922, întrerupt în decembrie 1923, carnetul
cuprinde notaþii din 3 perioade distincte, despãrþite de douã
mari pauze: 28 mai — 6 iunie 1922, 1 martie — 6 iunie 1923,
1 septembrie — 3 decembrie 1923. Conform celor douã mot-
to-uri, carnetul e închinat bucuriilor vieþii. Gr. M. e mereu în-
drãgostit; relateazã cu minuþiozitate înfiriparea ºi declinul
unui flirt. Ca un reporter monden, face cronica numeroaselor
„five-uri“, logodne etc. la care ia parte. Este încrezut, snob ºi
cochet. În aceastã viaþã agitatã care pare centratã în jurul dis-
tracþiilor, apare brusc notarea unui articol de matematicã sau
de ºtiinþã.

Pe prima paginã, cu litere greceºti:

98
www.ziuaconstanta.ro



TEPPE ∑ATON
Bucurã-te cât eºti în viaþã
TOTE H∑ ODNH
Þelul e plãcerea
Dum vivimus, vivamus Carpe Diem.
Aprilie 1922

Din Cugetãrile unui om tuns1

Il ne faut pas trop aimer car on finit par trop hair.
Peut-on se relever après s’être beaucoup abaissé?
On peut ne pas s’abaisser plus.
Ne cherchez jamais la cause d’un mal ailleurs, elle est dans
vous-même.
Il ne faut s’emballer de rien qui ne soit pas bien, car on finira par
aimer tout ce qui est mal.
28 Mai 1922
Je me suis quand même bien amusé. Pas trop de monde, ça c’est vrai.
Parmi mes anciens amis seulement Radu Filimon, Pisoi, Nicu et
Oscar, qui sont partis, les premiers. Mais il n’y avait pas trop de
monde, on s’est bien amusé. J’ai vu aussi un capitaine très bien,
très joli, très gentil, je crois qu’il s’appelle Nicolau. Il a aussi une
femme insignifiante, Stela, probablement aussi Nicolau.
Mais le clou, ç’a été Dida Simionescu. Si je l’ai vue je ne me ra-
pelle pas. Peut-être au National, cet automne. Et je l’ai vue par-
tout, car elle est de celles qui se ressemblent toutes.
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1 La liceu elevii erau obligaþi sã se tundã. Spre dezolarea lui Gr.
M. care ºtia cã va cheli curând ca ºi tatãl ºi bunicul sãu.

Nu trebuie sã iubeºti prea mult cãci termini prin a urî prea mult.
Te poþi oare ridica dupã ce te-ai înjosit?
Poþi sã nu te înjoseºti mai mult.
Nu cãuta niciodatã cauza unui rãu în altã parte, ea este în tine însuþi.
Nu trebuie sã te entuziasmezi pentru nimic care sã nu fie bine, cãci vei
sfârºi prin a iubi tot ce e rãu.

28 mai 1922
Totuºi m-am distrat bine. Nu prea multã lume, este adevãrat. Printre
prietenii mei mai vechi numai Radu Filimon, Pisoi, Nicu ºi Oscar, care
au plecat primii. Dar nu era prea multã lume, am petrecut foarte bine.
Am cunoscut ºi un cãpitan foarte bine, foarte frumos, foarte gentil, cred
cã se numeºte Nicolau. Are o nevastã ºtearsã, Stela, probabil tot Nicolau.
Dar lovitura a fost Dida Simionescu. Dacã am vãzut-o, nu-mi mai aduc
aminte. Poate la Naþional, în toamna aceasta. ªi am vãzut-o peste tot,
cãci este dintre cele care se asemuiesc toate.
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Jolie, on ne pourrait pas le dire. Mais si le teint n’est pas mat, il
est frais, si la bouche n’est pas petite, elle este pleine, la lèvre est
charnue et tentante. La réplique est très forte. Je n’ai pas vu de
jeunes filles qui aient de si fortes répliques. Et avec elle on ne
s’embète pas. On peut parler des heures entières, sans se rendre
compte que le temps a passé si vite.
Elle m’a proposé de la conduire chez elle. Je l’ai refusée parce que
c’était trop tard. Je suis arrivé tout à fait quand il était nécessaire.
Je le regrette un peu: pas trop. Elle croit être irrésistible. Je ne
désire pas la rendre plus entichée.
29 Mai 1922
Si j’étais amoureux, j’aurai crié „Vive le hasard“ car il m’a ad-
mirablement servi, sans le vouloir, sans désirer, sans le penser.
J’ai revu Dida, quand j’ai été prendre mon abonnement. Elle a été
plus que charmante, quoiqu’aujourd’hui je lui trouve plus de
défauts que hier. Je la trouve surtout trop faubourienne, dirai-je
même que je la trouve pareille à d’autres que j’ai connues. Car çà
c’est sûr, je l’ai connue dans chaque élève du cours complémen-
taire. Elle est moins pédante qu’Olimpia, plus jolie mais moins
fine que Mimi, presque pareille à Marietta. Je ne vois pas de
différences, sauf de savoir bien parler le français, car il m’a sem-
blé qu’ elle le parle gentiment, de connaître un peu la littérature,
de jouer passablement au piano.
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Frumoasã, nu s-ar putea spune. Dar dacã tenul nu e mat, e proaspãt,
dacã gura nu e micã, e plinã, buza e cãrnoasã ºi ademenitoare. Replica e
foarte tare. Nu am vãzut fete tinere cari sã aibã replici atât de tari. ªi cu
ea nu te plictiseºti. Poþi vorbi ore întregi fãrã sã-þi dai seama cã timpul
a trecut atât de repede.
Mi-a propus sã o conduc acasã. Am refuzat-o pentru cã era prea târziu.
Am sosit tocmai atunci când era necesar. Regret puþin dar nu prea mult.
Se crede irezistibilã. Nu doresc s-o fac sã creadã mai mult.

29 Mai 1922
Dacã aº fi fost amorezat, aº fi strigat: „Trãiascã hazardul“, cãci mi-a slu-
jit admirabil, fãrã sã vreau, fãrã sã doresc, fãrã sã gândesc. Am revã-
zut-o pe Dida, când m-am dus sã-mi iau abonamentul. A fost mai mult
decât încântãtoare, cu toate cã astãzi îi gãsesc mai multe cusururi ca ieri.
O gãsesc mai ales prea mahalagioaicã, aº spune, cu toate cã o gãsesc la
fel ca altele pe care le-am cunoscut. Cãci, asta e sigur, am cunoscut-o în
fiecare elevã a cursului complimentar. E mai puþin pedantã decât Olim-
pia, mai frumoasã, dar mã puþin finã ca Mimi, aproape la fel ca Mariet-
ta. Nu vãd diferenþa, în afarã cã ºtie sã vorbeascã franþuzeºte, cãci mi
s-a pãrut cã vorbeºte drãguþ, cã ºtie puþinã literaturã, ºi cântã passabil
la pian.
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Quoique là, à l’abonnement elle m’a paru plus jolie, dans son
water-proof, qui lui faisait un corps plus reliefé, sous son capu-
chon qui convient fort bien à son teint.
J’ai vue ce matin Margareta Iliescu. Elle a été plus rasante que
jamais. Quand même, je préfère aller avec elle jusqu’au lycée que
de m’embêter seul pendant une bonne demie-heure.
Miercuri 31 Mai 1922
Ça va, ou en tous cas ça ira, ça doit aller, ou autrement on la pous-
sera. J’ai été chez Dida, cet après-midi, sans préméditation, ça
c’est sûr. Gicã a été très gentil, il nous a rendu plus intimes; con-
formément à sa théorie, elle m’appelle Grigri et je lui dis tout
simplement „Dido dragã“.
J’ai été chez elle avec Gicã, lui proposer le rôle de „Vacanþia“, pas
rasant, pas difficile. Elle était aux anges, quand même elle dût re-
fuser. Elle soutient n’avoir pas le temps. Je cherche à paraître le
moins emballé, et comme contrepoids à la trop bonne idée qu’elle
a sur elle-même, je joue le role d’un entiché. Ça me va, je le crois,
du moins.
Je vois d’autant plus, que je la connais mieux, qu’elle est faubourg.
Depuis sa manière de me saluer, „à l’attacco“, le premier jour
avec:
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Cu toate cã acolo la abonament mi s-a pãrut mai frumoasã, în haina ei
de ploaie care îi reliefa corpul, sub gluga care i se potrivea cu tenul.
Am vãzut azi dimineaþã pe Margareta Iliescu. A fost mai pisãloagã ca
niciodatã. Cu toate acestea prefer sã mã duc cu ea pânã la liceu decât sã
mã plictisesc singur timp de jumãtate de ceas.

Miercuri 31 Mai 1922
Merge, sau în orice caz va merge, trebuie sã meargã, altfel va trebui sã
împingem lucrurile. Am fost la Dida azi dupã masã, fãrã premeditare,
asta e sigur. Gicã a fost foarte drãguþ, ne-a fãcut mai intimi; conform te-
oriei ei, ea-mi spune Grigri ºi eu simplu „Dido dragã“.
Am fost la ea cu Gicã, sã-i propun rolul din „Vacanþia“, nu plictisitor,
nu greu. Era în culmea fericirii, cu toate astea a trebuit sã refuze. Sus-
þine cã nu are timp. Caut sã par cât mai puþin amabil ºi ca o compensa-
þie la prea buna pãrere ce o are despre ea, iau rolul unui încrezut. Mi se
potriveºte, cred, cel puþin.
Vãd, cu cât o cunosc mai bine, cã e mahala. Începând cu felul ei de a mã
saluta „à l’attacò“ din prima zi „V-aþi fãcut aºteptat, Domnule Moisil“,
pânã la faptele mai recente, acela de-a fi mâncat covrigi în curtea de aº-
teptare la abonamente, pânã la timbrul vocii ei ºi felul de-a spune
„Grigri dragã“, totul e mahala. Dar e drãguþã ºi face sã te ocupi de ea.
Astãzi i-am reînnoit propunerea de-a o vedea zilnic în timpul vacanþei.
Sper.
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„V’aþi fãcut aºteptat, Domnule Moisil“, jusques aux faits plus
récents, celui d’avoir mangé des coquelins dans la cour d’attente
pour les abonnements, jusqu’au timbre de sa voix et sa manière
de dire „Grigri dragã“, tout est faubourg. Mais elle est gentille
et elle vaut la peine. Aujourd’hui je lui ai renouvelé la proposi-
tion de nous voir quotidiennement pendant les vacances.
J’espère.
1 Iunie 1922
Mes habits sont prêts. Mon costume est adorable. Vu Margareta
en passant. La coupe du costume est tout à fait moderne, heureu-
sement j’ai des cols grands et chics. Ce sera bien. J’ai dû travail-
ler pour le dessin. Hier j’ai donné mon petit essai „O generaliza-
re în teoria polarelor“ à Mr. Baciu. Je ne sais pas quoi faire avec.
Je suis enchanté d’avoir de si jolis habits. J’espère.
2 Iunie 1922
Attente vaine. Je me suis presqu’embêté. Elle n’est pas venue, ou
elle est partie trop tôt. J’ai attendu Dida près d’une demie heure,
le soir près d’une heure. Je m’emballe. Je rève.
3 Iunie 1922
C’est rasant.
Matinée stupide. Marioara Negulescu exécrable.
Magda est adorable. Pourquoi est-ce qu’une femme mariée est
plus jolie que pendant le temps quand elle était jeune fille?
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1 Iunie 1922
Hainele mele sunt gata. Costumul e adorabil. Am vãzut-o pe Margare-
ta în trecere. Croiala costumului meu e, din fericire, cu totul modernã,
am gulere înalte ºi elegante. Va fi bine. A trebuit sã lucrez pentru desen.
Ieri am dat mica mea încercare „O generalizare în teoria polarelor“
D-lui Banciu. Nu ºtiu ce sã fac cu ea. Sunt încântat de a avea haine atât
de frumoase. Sper.

2 Iunie 1922
Aºteptare zadarnicã. Aproape cã m-am plictisit. N-a venit sau a plecat
prea devreme. Am aºteptat-o pe Dida aproape jumãtate de ceas, seara
aproape o orã. E prea mult, oricum. Mã ambalez. Visez.

3 Iunie 1922
E plictisitor. Dimineaþã stupidã. Marioara Negulescu execrabilã.
Magda e adorabilã. De ce oare o femeie mãritatã e mai frumoasã ca atunci
când era fatã?
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4 Iunie 1922
G. est venu chez moi cette après-midi. La conversation a roulé
très lentement, posément, adagio, sans entrain, sans verve, sans
rien. Je crois déjà que nous nous sommes trop vus. Demain chez
Nicu, j’attends le beau five.
15 Iunie 1922
Jour de Taþi1
Admirable five chez Taþi. Il y en avait du monde! J’y suis allé ha-
billé dans mon nouveau costume. Ça n’a pas eu tant de succès
que je le croyais auparavant. J’ai passé chez Bombonel qui est
venu avec moi. Nous trouvâmes Taþi seule. Oscar2 y était aussi,
quoiqu’il devait partir pour Comana, pour une levée de plans.
Dans une heure le cercle devint presque complet. Lisy était très
entourée par les étudiants: Virgil Zigura très sympathique, les
amis d’Oscar: Bãdulescu et Marcel Lac, qui a essayé un flirt avec
Tanþi3, l’aimable et flegmatique Titi Vlãdescu qui n’a pas tant
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1 Tatiana Nedelcu.
2 Oscar Nedelcu.
3 Tanþi Cocea, viitoarea artistã.

4 Iunie 1922
G. a venit la mine astãzi dupã masã. Conversaþia s-a pornit încet, aºe-
zat, adagio, fãrã antren, fãrã vervã, fãrã nimic. Cred cã ne-am vãzut
prea mult. Mâine la Nicu, aºtept frumosul five.

15 Iunie 1922
Ziua lui Taþi.
Admirabil five la Taþi. Era multã lume. M-am dus îmbrãcat cu costu-
mul nou. N-am avut atât de mult succes cât am crezut înainte. Am tre-
cut pe la Bombonel care a venit cu mine. Am gãsit-o pe Taþi singurã.
Oscar era ºi el, cu toate cã trebuia sã plece la Comana, pentru ridicarea
unor planuri. Într-o orã cercul a fost aproape complet: Lisy era foarte
anturatã de studenþi, Virgil Zigura, foarte simpatic, prietenii lui Oscar:
Bãdulescu ºi Marcel Lac care a început sã flirteze cu Tanþi, amabilul ºi
flegmaticul Titi Vlãdescu, care nu a fumat prea mult. Printre fete, Feli-
cia Istraty mi s-a pãrut n-aº spune mai frumoasã, dar încã mai dulce ºi
Tanþi aproape m-a îmbãtat.
De cum a intrat, aºezându-se foarte aproape între Dimescu ºi mine pe o
canapea, a început sã-mi propuie, ceea ce mi s-a pãrut aproape natural,
dar ºi aproape absurd din partea ei — sã-i promit cã în orice caz voiu in-
terveni la tata la examen pentru douã dintre prietenele ei. Am gãsit lu-
crul natural dat fiind cã am auzit un numãr destul de mare de aseme-
nea rugãminþi. Gãsesc absurd faptul cã ea vrea ca lucrurile sã se întâm-
ple exact cum vrea ea.
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fumé. Parmi les filles Felicia Istraty m’a parue ne le dirai-je pas
plus jolie, mais encore plus douce et Tanþi qui m’a presqu’enivré.
Dès qu’elle entrée, s’asseyant tout près de moi entre Dimescu et
moi-même sur un canapé elle commença une proposition que j’ai
trouvée presque naturelle, mais aussi presqu’absurde de sa part:
de lui promettre qu’en tout cas deux de ses amies passeront à
l’examen chez papa. Le l’ai trouvée naturelle, vu que j’ai enten-
du nombre de pareilles prières, je la trouve absurde, parce qu’elle
veut que cela arrive en tout cas.
Elle n’a pas été moins épatante et délicieuse l’après-midi, quoi-
qu’elle m’ait donné quelques répliques rasantes. Je ne crois pas
que le verre de vin que j’ai bu me rendit en cette disposition
enivrée, et je crois que ce serait plus logique, d’attribuer à Tanþi
seule tout cet élan, cet enthousiasme, toute la verve et le cynis-
me, tout le trouble que j’ai ressenti pendant les quatres heures
que nous fûmes ensemble, aussi pendant toute la nuit, quand je
ne réussis pas à fermer mes paupières.
Aimer Tanþi? Je ne le crois pas. Tout mon désir d’aimer, toute la
folie de mes sens et de mon esprit ne se sont concentrés que très
puissamment, très fortement vers Tanþi mais aussi je le crois,
pour une très petite durée de temps. Je sens bien que demain,
quand je reviendrai des examens, une autre femme occupera mon
esprit, peut-être cette Cocuþa que j’ai trouvée négligeable,
peut-être les deux amies de Tanþi, cette Mady Barber que je ne
connais pas encore, ou cette Paula Israilovici, que je connais un
peu et que j’ai trouvée interessante.
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N-a fost mai puþin grozavã nici mai puþin delicioasã dupã masã, cu toa-
te cã mi-a dat câteva replici tãioase. Nu cred cã paharul de vin pe care
l-am bãut mi-a dat aceastã stare de dispoziþie îmbãtãtoare ºi cred cã ar fi
mai logic sã atribui numai lui Tanþi acest elan, acest entuziasm, toatã
verva ºi cinismul, toatã turburarea ce am resimþit-o în timpul celor 4 ore
cât am fost împreunã, de asemenea toatã noaptea când n-am reuºit sã în-
chid ochii.
O iubesc pe Tanþi? Nu cred. Toatã dorinþa mea de a iubi, toatã nebunia
simþurilor ºi minþii mele s-au concentrat foarte puternic, foarte tare cã-
tre Tanþi, dar de asemenea cred cã pentru foarte scurt timp. Simt cã mâi-
ne când mã voiu întoarce dela examene, altã femeie îmi va ocupa min-
tea, poate aceastã Cocuþã pe care am gãsit-o foarte de nebãgat în seamã,
poate cele douã prietene ale lui Tanþi, aceastã Mady Barber pe care nu o
cunosc încã, sau aceastã Paula Israilovici, pe care o cunosc puþin ºi pe
care am gãsit-o interesantã.
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C’est un phénomène, je ne dis pas curieux, mais quelquefois en-
nuyeux, celui d’aimer toutes les femmes qu’on voit et de ne ja-
mais aimer aucune tant qu’on le lui dise qu’on la rende aimante
pour vous.
Nicu est venu très tard. La capitaine Nicolau a été charmant. La
nuit je n’ai pas dormi.
Un mic „Calendar Universal“ din anul în curs. Pe douã 

pagini în dreptul lunilor mai ºi iunie, Gr. M. a notat nume de
fete ºi zilele în care le-a întâlnit. În genere, numele sunt cu-
noscute din jurnalele anterioare. Apare însã un nume nou,
Ronca. E vorba de Veronica Brauner-Micznik, sora lui Victor
ºi Harry Brauner, pictorul ºi folcloristul, viitorul lui cumnat.
Vede atâtea fete, încât mai încurcã zilele, greºeºte data ºi co-
recteazã.

5 Iunie Tanþi
6 Iunie Cocuþa
7 Iunie Cocuþa Tanþi Stãnescu p.m. Cocuþa H.S.
8 Iunie a.m. Ronca El. J.N.

12 Iunie Cocuþa
14 Iunie Cocuþa
15 Iunie Conserv.
19 Iunie H.S.
20 Iunie Lili C.

Cocuþa
Melania

22 Iunie Melania
23, 25 Iunie Melania
Continuã sã publice în cele douã reviste menþionate. În

„Ziarul ªtiinþelor ºi Cãlãtoriilor“ din 6 decembrie 1921 un ar-
ticol original: Astronomia ca factor al civilizaþiei moderne; în 18
aprilie 1922 Sãrbãtoarea Sf. Paºti, articol de matematicã asupra
fixãrii datei Paºtelui.
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E un fenomen, nu spun curios, dar câteodatã plicticos, acela de-a iubi
toate femeile pe care le vezi ºi sã nu iubeºti niciodatã pe una într-atâta
încât sã i-o spui, sã o faci sã te iubeascã ºi ea pe tine.
Nicu a venit târziu. Cãpitanul Nicolau a fost fermecãtor. Noaptea n-am
dormit.
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Astronomia ca factor al civilizaþiei moderne

Oricine rãmâne uimit în faþa progreselor realizate de astronomie,
în faþa preciziunii neatinse de altã ºtiinþã, în faþa exactitãþii neîn-
chipuite. De aceea toþi considerãm astronomia ca cel mai mare ºi cel
mai frumos monument al civilizaþiei moderne. Cã astronomia ar fi
însã unul dintre factorii principali, cari au pus bazele acestei civili-
zaþii, iatã ce foarte puþini îºi închipuie.

Deoarece însã aceastã influenþã a astronomiei nu se exercitã asu-
pra gândirii, cât mai ales asupra chipului de a gândi, iatã de ce e
mai greu sã stabilim influenþa astronomiei asupra civilizaþiei. Mã
voiu încerca sã o schiþez în câteva cuvinte.

I
Sã ne amintim pentru aceasta, cum concepeau lumea oamenii

primitivi. Singur, înconjurat de atâtea forþe, contrare una alteia,
într-un haos de fenomene, omul trebuia s-o cunoascã. Mijlocul cel
mai simplu, cel mai natural, se bazeazã pe analogie. Prin analogie
deci, omul a explicat fenomenele naturii, considerându-le ca arme,
ca atribute ale unor fiinþe superioare lui ca forþã, dar asemenea lui
ca fire, ca sentimente, pe care le poate îmblânzi ºi pe care le poate în-
tãrâta.

Aceastã concepþie a lumii a stãpânit cugetarea omeneascã timp
de peste zece mii de ani. Roadele ei sunt, pe lângã o filozofie frumoa-
sã, dar lipsitã de orice importanþã realã, ºi o serie de evenimente po-
litice, care au turburat lumea timp îndelungat.

Astronomia a fost cea dintâi care a luptat contra ei, a învins-o ºi
s-a emancipat de sub ea.

Omul ºi-a ridicat ochii ºi a pornit spre cer, la acele puncte lumi-
noase ce se miºcã regulat în acelaºi chip ºi azi ºi mai târziu, cari nu
se sinchisesc de evenimentele pãmânteºti. Regularitatea miºcãrii lor
l-a frapat ºi acesta a fost primul exemplu de ordine pe care îl dãdea
natura.

De atunci ºi pânã la crearea astronomiei a trecut timp lung, epo-
ca de formaþie a astronomiei a fost lungã, drumul greu ºi încet, dar
rezultatele la care s-a ajuns rãscumpãrã aceste greutãþi. Ptolemeu,
Tycho-Brahe, Galileo-Galilei, Copernic au observat încetul cu înce-
tul miºcarea aºtrilor, Kepler a enunþat primele legi astronomice. De
aici ºi pânã la legea lui Newton a fost un pas, care însã a îndrumat
întreaga astronomie pe o altã cale: pe calea matematicã. ªi totuºi, de
la legea lui Kepler se poate trece la legea lui Newton printr-o expri-
mare mai simplã ºi mai generalã a unor aceleaºi adevãruri. Dar le-
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gea lui Newton e un adevãrat exemplu, un prototip pentru legile fi-
zice.

II
Ce e o lege fizicã? Nu e un prototip al Universului, un calapod

fix al lui, cum îºi închipuiau cei vechi, ci o relaþie necesarã între o
cauzã ºi un efect, între o stare a Universului ºi cea ce-i urmeazã
imediat. Generalitatea acestei legi ne atrage mai ales atenþia: dome-
niul pe care ea e suveranã e peste tot locul în sistemul nostru solar,
departe de alte stele, peste tot locul, unde luneta, telescopul, apara-
tul fotografic pot sã vadã, la distanþe pe care nu ni le putem închi-
pui ºi cari se mãresc pe zi ce trece.

Dar simplitatea ei e tot atât de uimitoare: un enunciu de douã
rânduri ajunge ca sã explice miºcãri atât de complicate, forma orbi-
telor, ce-s asemenea unor curbe încurcate, cãrora nimeni nu le-a
scris ecuaþia, evenimente astronomice care depind de zeci de cauze.

III
Dar oare, fãrã exemplul astronomiei, n-am fi rãtãcit mult, prin-

tre fenomenele fizice de pe pãmânt fãrã sã le putem descurca, descu-
rajaþi ori de câte ori vreo experienþã nouã venea sã ne dezmintã idei-
le ce le avem? Astronomia ne aratã mereu cã fenomenul, oricât de
complicat, poate fi explicat cu ajutorul unor legi simple, generale ºi
veºnice.

De aici pânã la explicarea fenomenelor fizice nu mai era decât
puþin. Fizica, matematica, nãscutã din astronomie, erau asemenea
ei în prima perioadã de dezvoltare. Apoi metodele s-au diferenþiat,
din cauza fenomenelor ce trebuiau studiate ºi astfel s-a creat o nouã
ºtiinþã, cel mai bine dezvoltatã, cea mai rodnicã în descoperiri.

Iatã cã tot astronomia, dupã ce a pus bazele fizicei matematice,
vine sã ajute ºi chimia. O razã de luminã ce cade pe prizma spectro-
scopului ne dezvãluieºte taine, pe care altfel nu le-am fi bãnuit. Ea
ne aratã cã oricât de departe, legile chimiei pãmânteºti sunt aceleaºi,
au aceeaºi valoare de legi fixe; cã toate astrele sunt compuse din
aproape aceleaºi materii din care e compus ºi pãmântul.

Mai mult! Corpuri care nu se gãsesc pe pãmânt le putem gãsi în
stele ºi le putem studia amãnunþit proprietãþile, fãrã sã le avem vreo-
datã aproape de noi.

ªi descoperiri ca aceea a heliului — gãsit întâi în soare (greceºte
helios = soare) ºi mai târziu abia regãsit pe pãmânt — vin sã ne
confirme pãrerile emise.
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IV
Mai trebuie sã insist asupra unui punct.
În concepþia anticã a lumii, omul era centrul naturii, pãmântul,

soarele ºi stelele era centrul universului, în jurul cãruia se învâr-
teau planetele. Deci o altã cauzã a concepþiilor greºite asupra lumii:
concepþia antropocentricã (dela greceºte antropos = om).

Însã, ca sã putem înþelege natura, trebuie sã ne dezbãrãm de noi
înºine ºi s-o privim din cât mai multe puncte de vedere. ªi cine oare
ne-a învãþat sã ne considerãm dupã dreapta noastrã valoare, dacã
nu astronomia; cine ne-a fãcut sã ne privim pe noi ca prin excelen-
þã ai naturii, dacã nu astronomia, care ne-a arãtat cã trãim pe una
din cele mai mici planete ce se învârtesc în jurul unuia dintre cei
mai mici sori?

Dar tot ea ne-a arãtat cât este de mare prin unitatea sa, care poa-
te sã înþeleagã mersul complicat al naturii ºi sã guste armonia ei
simplã, dar ascunsã.

Nu este oare adevãrat cã astronomia este unul dintre factorii
principali ai civilizaþiei moderne? Nu este oare adevãrat cã ea ne-a
învãþat sã pricepem universul? ªi dacã ea ne-a ajutat atât pânã
acum, nu trebuie sã sperãm cã ne va ajuta ºi de acum încolo?

Rãspunsul se impune de la sine.
Gr. C. Moisil.

Cl. VI R. Liceul Spiru Haret.

În revista „Tinerimea Românã“ publicã o singurã preluare
dupã Gustave Le Bon: Cum influenþeazã forþele sufleteºti viaþa
indivizilor ºi a popoarelor; pãstreazã manuscrisele câtorva lu-
crãri: Despre Dumnezeu, La valeur de la science, prelucrare dupã
H. Poincaré, traduceri cu subiecte exotice: Atleþii japonezi, Pre-
oþii budiºti, O legendã laponã: Sampo Lappelil.

O compoziþie sub formã de discurs, într-un caiet de limba
românã, e strãbãtutã de patriotism ºi dovedeºte maturitate.

Pentru unire (Discurs)

Fraþilor,
Unirea, unirea noastrã, unirea tuturor Românilor, unirea cea

atât de mult aºteptatã, unirea cea mare, unirea cea sfântã, unirea
cea veºnicã, s-a îndeplinit. Fost-a oare vreodatã un eveniment atât
de mare, fost-a întâmplare care sã ne producã o veselie mai mare ca
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cea de azi? Un vis de veacuri, un vis care credeam cã nu poate fi decât
un vis, astãzi e realitate!!!

Acolo unde înainte era un ocean de suferinþe, acolo unde pãmân-
tul era umplut de cruzimi sãlbatece, acolo unde vãzduhul gemea de
vaete înãbuºite, de plânsetele celor robiþi, acolo e azi sãrbãtoare
mare, o sãrbãtoare cum n-a mai fost, acolo vãzduhul rãsunã de lau-
de, de cântece de mulþumire, de imnuri de glorie, de strigãte de bu-
curie, de aclamaþii frenetice, prelungi, nesfârºite.

Dar, dupã ce sãrbãtoarea se va sfârºi, dupã ce toþi ne vom întoar-
ce la cãsuþa noastrã, la þarina noastrã, la munca ºi obiceiurile noas-
tre, atunci când entuziasmul nu ne va mai tiraniza spiritele, atunci
trebuie sã ne întrebãm:

Este, oare, ceea ce am fãcut, atât de trainic, încât sã ne putem
lãsa pe grija evenimentelor? Poate fi vreun lucru atât de stabil în-
cât sã nu mai fie nevoie sã ne ocupãm de el? Putem lãsa la
voia-ntâmplãrii ceea ce a fost visul nostru de veacuri, ceea ce a fost
idealul cãtre care ne-am îndreptat paºii?

Nu!
Unirea s-a întâmplat, dar nu e îndestul, ea trebuie întãritã. Ora-

ºele, districtele, provinciile s-au unit; mai trebuiesc unite sufletele,
cugetele, inimile, iatã ce avem de fãcut!

………………..………………..………………..……………….

Dupã ce avem o þarã întinsã ºi bine situatã, trebuie sã o lucrãm,
sã o îmbogãþim, sã o consolidãm.
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1922–1923

În cursul anului, Constantin Moisil este numit directorul
general al Arhivelor Statului. Familia Moisil se mutã în lo-
cuinþa din incinta Arhivelor de pe cheiul Dâmboviþei, unde
va locui timp de aproape douã decenii.

E un an care marcheazã viaþa lui Gr. M.; publicã în „Gaze-
ta Matematicã“ primul sãu articol original de matematicã: Te-
oreme asupra triunghiului. Matematica nu mai e una din mul-
tiplele pasiuni trecãtoare ale adolescentului, ci un joc al spiri-
tului la care el, dupã o plimbare sau o întâlnire cu o fatã, re-
vine permanent. Pasiune dominantã a lui Gr. M. pânã la sfâr-
ºitul vieþii.

Adolescentul se maturizeazã. O nouã problemã, cea a mor-
þii, apare în gândurile ce continuã sã le încredinþeze hârtiei,
pe lângã povestirile despre viaþa lui mondenã ºi amoroasã.

Ajuns în clasa a VII-a, având cunoºtinþe superioare elevilor
de o vârstã cu el, se hotãrãºte sã „dea douã clase într-un an“
— cum era posibil pe acea vreme — pentru a ajunge cu un an
mai devreme la facultate. Lipseºte mult în cursul anului, pre-
gãtindu-se pentru a da examenele în vacanþã. O scrisoare a
profesorului de zoologie, N. Moisescu, iscãlitã de colegii lui
de clasã ne-o confirmã:

„Cu regret constatãm cu toþii lipsa d-tale dintre noi. Nu ne
vine sã credem cã lipsind dela clasã, vrei sã o iai înainte pre-
parând clasa VIII. Vino cât mai ai vreme de te fortificã într-a
ºaptea ca sã poþi sta în picioare într-a opta.

Regretãm cã ne-ai lipsit de lucrarea lui Kropotkine ºi nu
credem cã din egoism ai fãcut aceasta. Am mai scri dar peni-
þa dlui Ahcearliu nu mai are vãpsea. N. Moisescu
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Dragã G., te aºteptãm, Emil ªtefãnescu, C. Borãnescu, iliz.,
iliz., R. Filimon, C.C. Mereuþã, George P. Nedelcu, iliz., Paul
Moscu, Andrei Zamfirescu, iliz., iliz., Singer Ign. Th. I. Dumi-
triu, V.I. Velciu, Spitzer Isac, Paul Jacob, M. Rãdulescu, H.
Schwartz, iliz., iliz., iliz. Ghidionescu, Georgescu G. Ghinea,
ªt. Balmez, Antoniade.

Cazul ar fi foarte grav
Dacã ai fi astãzi bolnav;
Dacã vei veni la ºcoalã
Ai sã scapi de orice boalã
Cãci dacã solid înveþi
Precum fac ceilalþi bãieþi
(Cari sunt mai nãtãfleþi)
Gândul bolii o sã treacã
ªi-o sã te-ntremezi oleacã

Ciorãnescu Ion1“

Cu toate absenþele repetate, ia din nou premiul I pentru
sârguinþã la învãþãturã ºi o menþiune la istorie. Concureazã la
concursul „Gazetei matematice“, scrie articole în aceleaºi
douã reviste.

În „Ziarul ªtiinþelor ºi Cãlãtoriilor“, 4 articole originale In-
troducere în istoria matematicilor; Achile ºi broasca þestoasã; Ce e
cu a patra dimensiune!; O cãlãtorie în Flatland.

În Revista „Tinerimea Românã“ publicã mai ales traduceri
ºi prelucrãri: Arta de a citi, dupã Emile Faguet; Reflexii cu pri-
vire la mãsurarea timpului, dupã H. Poincaré; Noile metode de
luptã întrebuinþate în rãzboiul european dupã Gustave Le Bon;
Asupra relativitãþii timpului, dupã Abatele Moreaux.

Opera lui Spiru Haret e singurul text original care-i apare în
revistã.

C o l a b o r a r e  º c o l a r ã
Opera lui Spiru Haret
Cuvântarea comemorativã þinutã la serbarea patronului liceului „Spiru Haret“
din Bucureºti, 25 Decemvrie 1922
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1 Unul din membrii familiei Ciorãnescu, care a dat pe matemati-
cianul Nicolae Ciorãnescu, profesor la ªcoala Politehnicã, pe Ecat.
Ciorãnescu-Neniþescu, chimistã, academicianã; Ion Nelu, poet ta-
lentat, a avut timp sã publice doar un volum de versuri Vestiri, mu-
rind la 21 de ani.
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Domnule Ministru,
Doamnelor,
Domnilor,

Vã rog sã mã credeþi cã-mi vine foarte greu, ca în faþa Dumnea-
voastrã, sã vorbesc despre Spiru Haret. Mulþi îl veþi fi cunoscut
personal, mai toþi veþi fi avut ocazia ca în chip direct sau indirect sã
simþiþi influenþa binefãcãtoare, îndrumãrile sãnãtoase pe care el le-a
dat în evoluþia culturii româneºti din ultimele decenii.

Nu! Nu mã mãgulesc! Nu-mi închipui cã voi putea reliefa puter-
nica personalitate a lui Haret, cã voi putea sintetiza într-o privire
repede, activitatea sa atât de mare, atât de vastã, atât de complexã,
atât de profundã.

Dacã totuºi vorbesc despre Haret e numai spre a vã evidenþia
idealul pe care el l-a urmãrit, ideal care trebuie sã fie întotdeauna ºi
idealul nostru al tuturor.

Se obiºnuieºte a se vedea în opera lui Haret trei direcþii: una a
matematicianului, o alta a profesorului, o treia a reformatorului
ºcolar. De fapt idealul lui Haret a fost acelaºi, continuu acelaºi,
având drept þintã supremã cultura româneascã naþionalã.

*  *  *

Încã de când, ca elev în clasa IV-a gimnazialã, Haret privea nopþi
întregi cerul, scrutându-i nemãrginirea; când, în urma vreunui en-
tuziast articol din „Natura“ lui Barasch, cãuta sã priceapã tainele
miºcãrii aºtrilor; sau când, aplecat deasupra unei pagini din manua-
lul de astronomie a lui Quétlet, traducea cuvânt cu cuvânt ºi cãu-
ta sã priceapã frazã de frazã, încã de pe atunci a înmugurit în spi-
ritul sãu problema pe care avea s-o studieze mai târziu, când era li-
ber sã lucreze în ce direcþie va fi voit, când avea armele de investi-
gaþie necesare, adicã atunci când, în urma luãri licenþelor în mate-
maticã ºi fizicã la Bucureºti ºi Paris, lucra la teza sa de doctorat.

A fost un adevãrat triumf. Publicul extrem de numeros, care a
asistat la expunerea tezei, l-a urmãrit cu atenþia mereu încordatã ºi
revistele ºtiinþifice din lumea întreagã aveau dãri de seamã elogioa-
se pentru tânãrul savant.

Teza de doctorat poartã titlul „Sur l’invariabilité des grands axes
des orbites planétaires“ ºi în ea Haret studiazã celebra problemã a
celor trei corpuri.
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Dacã n-ar exista decât douã corpuri cereºti, de pildã soarele ºi pã-
mântul, pãmântul, fiind atras de soare, ar descrie în jurul acestuia
conform legilor lui Kepler, o elipsã perfectã. Dacã însã intervine un
alt corp, de pildã luna, miºcarea pãmântului e mult mai complexã
ºi curba descrisã are o ecuaþie foarte complicatã.

În stabilirea ecuaþiilor orbitelor planetare, într-o primã aproxi-
maþie se pot neglija termenii în cari apar patratele masselor ºi cu
aceastã aproximaþie, Laplace ºi Legendre demonstreazã cã axele
mari ale orbitelor planetare sunt invariabile. Poisson, un alt mate-
matician, demonstreazã acelaºi lucru pentru cazul când considerãm
ºi termenii în cari apar patratele masselor, iar Mathieu crede cã a
demonstrat invariabilitatea axelor ºi pentru cuburile masselor.

Haret reia problema ºi, întrebuinþând o frumoasã metodã, dove-
deºte cã:

„Invariabilitatea axelor mari nu existã decât pentru prima ºi a
doua putere a messelor.“ Cu alte cuvinte, se poate întâmpla ca pã-
mântul sã se îndepãrteze de soare astfel cã la un moment dat el sã
iasã din sfera de atracþie a soarelui sau din contrã sã se apropie atât
de mult încât sã cadã în soare.

Succesul ºi faima ce a avut-o teza lui Haret sunt cu atât mai ex-
plicabile, întrucât contribuþia adusã în studiul problemei celor trei
corpuri a fost de naturã a rãsturna pãrerile pe cari le aveau astro-
nomii de pânã atunci: cã stabilitatea sistemului solar ar fi asigura-
tã, cã problema se poate studia numai prin aproximaþii. Când Poin-
caré a reluat aceeaºi problemã, teza lui Haret e mereu citatã pentru
progresul ce l-a însemnat în evoluþia studiului acestei chestiuni.
Problema n-a fost complect rezolvatã decât în urmã, de un matema-
tician finlandez Sundmau.

*  *  *

Dacã de atunci Haret n-a mai publicat decât puþine lucrãri mã-
runte de matematicã, disciplina ce i-o dãduse mecanica cereascã l-a
condus la aplicarea aceloraºi metode ºi în studiul oamenilor ºi al so-
cietãþilor, creând magistrala Mecanicã socialã.

Cum poate fi definitã valoarea socialã a unui om? Cum se poate
studia mai ºtiinþific o societate? Iatã problemele pe cari ºi le pune
Haret. ªi tripla înfãþiºare a omului: din punct de vedere economic,
moral ºi intelectual, ca ºi introducerea noþiunilor clare ºi precise ale
mecanicei în studiul pânã atunci confuz al sociologiei, vor marca
un progres evident în evoluþia ºtiinþelor sociale.
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*  *  *

Întors în þarã, Haret e numit profesor universitar, în curând in-
spector ºcolar, nu peste mult timp secretar general ºi apoi ministru
al ºcoalelor.

Pe atunci ºcolile o duceau îndestul de greu. Lipsa de localuri ºi
lipsa de corp didactic fãcea ca obligativitatea învãþãmântului pri-
mar sã fie o ficþiune.

Învãþãmântul secundar era într-o situaþie tot atât de grea. Pe
de-o parte el rãmãsese mult în urma progreselor fãcute de ºtiinþã ºi
de pedagogie, pe de altã parte corpul profesoral nu avea siguranþa
situaþiei, cãci de mult timp nu se mai þinuserã concursuri, aºa cã
posturile erau ocupate de suplinitori.

Pentru corpul profesoral Haret a luptat ºi a muncit tot atât cât
ºi pentru aducerea la curent a metodelor pedagogice întrebuinþate la
noi în þarã.

*  *  *

Dar Haret a mai fãcut ceva. El avea convingerea cã o fecundã
dezvoltare ºtiinþificã nu se poate face fãrã ca massele populare sã nu
fie pregãtite, ca sã-ºi poatã da continuu ºi proaspãta lor contribuþie.

În istoricul educaþiei masselor, Haret e cel dintâi care a jalonat
calea ce trebuia urmatã, e primul care a dat o pildã de cum ar trebui
sã se facã, primul care a fãcut aceastã educaþie a masselor. Haret a
apelat la învãþãtori ºi a pus principiul activitãþii extraºcolare. Bãn-
cile populare dãdurã o realã încurajare economicã, cooperativele
contribuirã la asigurarea procurãrii de instrumente ºi maºini sau la
desfacerea produselor þãranilor români.

Pe de altã parte ºcolile de adulþi cãutau sã dea cultura elementarã
acelora cari nu putuserã urma în vreo ºcoalã primarã. Se începu a se
þine ºezãtori, serbãrile ºcolilor rurale cãpãtarã un caracter educativ
naþional, se organizarã coruri sãteºti ºi bisericeºti, teatre, biblioteci,
cercuri culturale, toate cu aceeaºi þintã de educaþie naþionalã.

Cultura masselor populare, ridicarea lor atât din punct de vede-
re intelectual ºi naþional cât ºi din punct de vedere economic ºi mo-
ral, iatã ce a fãcut Haret.

ªi el credea cã o culturã, ca sã fie rodnicã, trebue sã fie originalã
ºi ca sã poatã fi originalã trebue sã se bazeze pe fondul sufletesc, pe
substratul psihologic al firii poporului. Astfel, în chip logic, Haret
a fost condus la problema culturei naþionale.

Geografia ºi istoria Românilor, limba ºi literatura românã nu for-
maserã obiectul special al studiului. Marea reformã ºcolarã pune ca
principiu al învãþãmântului: cultura ºi educaþia naþionalã.
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Obiectele de mai sus sunt prevãzute nu numai ca simple materii
de studiu, ci ca þinþã a învãþãmântului.

De aceea, oridecâteori naþionalitatea noastrã, apãsatã fiind de
forþa politicã sau economicã a vreunei alte naþionalitãþi, vãzându-ºi
periclitatã desvoltarea ei naturalã, liberã de orice piedici ºi influen-
þe strãine, a dat vreun strigãt de alarmã, pilda pe care va trebui s-o
urmãm e pilda pe care ne-o dã Spiru Haret: cultura naþionalã.

Nu numai ca pe un mare matematician ºi astronom îl serbãm as-
tãzi pe Spiru C. Haret. Nu-l serbãm numai ca pe un profesor devo-
tat, ca pe un reformator genial al ºcoalei. Nu-l sãrbãtorim numai ca
pe întemeietorul instrucþiei publice moderne în România.

Ci astãzi, când noi, elevii liceului „Spiru Haret“, îl sãrbãtorim,
înþelegem a-l comemora ca pe un apostol al culturii naþionale româ-
neºti, în care vedem cel mai bun exemplu de urmãrire al idealului
nostru comun: propãºirea naþiunei române, din punct de vedere
economic, cultural ºi naþional.

Gr. C. Moisil, elev cl. VII R

Gr. M. reîncepe sã scrie însemnãri în francezã, între 1 mar-
tie — 6 iunie 1923, în carnetul negru din anul precedent.

În perioada de vacanþã, 15 iulie — 16 august, noteazã pe
câteva foi volante, astãzi destul de deteriorate, în româneºte;
din nou în carnet între 2 septembrie — 3 decembrie 1923.

Je ne sais pas où ni comment avais-je égaré ces „notes“. J’aurais
voulu y décrire tout ce qui m’a passé par la tête, plutôt dans le coeur.
Puisque je le retrouve je conterai mon aventure, bien courte d’ailleurs,
qui est déjà finie, quoiqu’elle n’eut aucun dénoûement.

Jeanne Mavrodi, je l’ai connue un jour probablement d’Octobre,
par un beau soleil, à l’abonnement. Dida me la présenta. Elle ne de-
vait pas se procurer un abonnement1, elle en avait déjà. Elle était
venue rien que pour Dida. Quoique c’était le premier jour que je la
connaissais, elle fut très, même trop gentille.
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1 Abonament la tramvai.
Nu ºtiu nici unde nici cum am rãtãcit aceste notiþe. Aº fi vrut sã descriu

în ele tot ce mi-a trecut prin cap, mai curând prin inimã. Deoarece l-am re-
gãsit, am sã-mi povestesc aventura, foarte scurtã de altfel, care e deja ter-
minatã, cu toate cã nu a avut nici un deznodãmânt.

Jeana Mavrodi, am cunoscut-o probabil într-o zi de octombrie, pe un
soare frumos, la abonamente. Dida mi-a prezentat-o. Nu trebuia sã-ºi scoa-
tã abonament, avea deja unul. Venise numai pentru Dida. Cu toate cã era
prima oarã când o cunoºteam, a fost foarte drãguþã, chiar prea drãguþã.
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Je ne l’ai plus revue pendant quelques mois. Une fois je la vis str.
Regalã, un matin, quand j’allais à l’école. J’avais vu ce même matin
Lili C. Jeanne était avec un lycéen de Cantemir.

Une autre fois je l’ai vue Calea Victoriei, un Samedi, le premier
Samedi de Février: Samedi 3 Février. Elle allait au Cinéma avec une
amie. Le même jour j’avais vu Magda Corduneanu et ensuite Tanþi
Stãnulescu. Je lui avais envoyé un numéro de Z.C. avec mon „In-
troducere la istoria matematicilor“. Elle ne l’avait pas reçu, mais
elle l’avait lu, et il lui avait plu.

1 Martie
En allant à une conférence à l’Université libre, je vis dans le
tram Jeanne, qui vint vers moi. Je l’invitai à venir avec moi à la
„Fundaþia Carol“ ce qu’elle fit avec plaisir. Elle congédia son cou-
sin. Nous voulûmes téléphoner à Union mais on ne nous répon-
dit pas.
Nous sommes allés chez Hurmuzescu. Il parlait sur „La symétrie
moléculaire et la constitution de la matière“. Nous sommes allés
au parterre. On a attendu la fin, puis nous avons attendu le tram
bien longtemps. Nous voulûmes prendre une voiture, on n’en
trouva aucune. Nous primes un 15, nous sommes descendus à
Buzeºti. En attendant le tram elle m’avait donné la main, main-
tenant elle me prit le bras. Nous avons nagé dans le boue. Elle
demeure très loin.
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N-am revãzut-o timp de câteva luni. O datã am vãzut-o pe str. Regalã,
într-o dimineaþã când mã duceam la ºcoalã. O vãzusem în aceeaºi diminea-
þã pe Lili C. Jeana era cu un licean dela Cantemir.

Altã datã am vãzut-o pe Calea Victoriei, într-o sâmbãtã, prima sâmbãtã
din februarie: sâmbãtã, 3 Februarie. Se ducea la cinematograf cu o priete-
nã. În aceeaºi zi vãzusem pe Magda Corduneanu ºi apoi pe Tanþi Stãnules-
cu. Îi trimisesem un numãr din Z.C. cu „Introducerea“ mea „la Istoria
Matematicilor“. Nu-l primise, dar o citise ºi-i plãcuse.
1 Martie

Ducându-mã la o conferinþã la Universitatea Liberã, am vãzut-o în
tramvai pe Jeana, care s-a îndreptat spre mine. Am invitat-o sã vie cu
mine la „Fundaþia Carol“, ceea ce fãcu cu plãcere. L-a expediat pe vãrul
ei. Am vrut sã telefonãm la Uniune, dar nu ni s-a rãspuns.
Ne-am dus la Hurmuzescu. Vorbea despre „Simetria molecularã ºi con-
stituirea materiei“. Am aºteptat sfârºitul apoi am aºteptat foarte înde-
lung tramvaiul. Am vrut sã luãm o trãsurã, dar n-am gãsit nici una.
Am luat un 15, am coborât la Buzeºti. Aºteptând tramvaiul îmi dãduse
mâna, acum m-a luat de braþ. Am înotat în noroi. Locuieºte foarte de-
parte.
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Je suis quand même bien blasé. Elle est blonde, jolie, de beaux
yeux, elle me plaît beaucoup, elle m’admire, me témoigne de la
confiance, de la sympathie, peut-être plus, quand même je ne
sens pour elle rien. Elle ne me procure que du plaisir, un bien
tout petit plaisir. Je devrais la voir Lundi. Certainement j’irai à
l’Université Libre, mais sans entrain, sans amour, rien que par
curiosité. Je suis curieux si elle viendra ou non. Si elle viendra,
pourquoi viendra-t-elle. Je regrette que mon rendez-vous ne soit
fixé pour plutôt. Je regrette que je ne l’aie pas invitée à venir Sa-
medi avec moi à Achim. Ou qu’elle m’attende au tram. Je suis
curieux si elle m’a attendu l’autre jour pour Gazeta Matematicã,
ou non. Dimanche, conférence féministe.
3 Martie
Vraiment c’est plus plaisant d’attendre un grand plaisir que de
le sentir.
Hier j’eus presque le vertige quand Mme Costescu m’a invité
pour aujourd’hui, jour de fête de Lili. Je sentis le désir de tour-
ner, et vraiment j’ai sauté, j’ai tourné sur moi-même, comme un
petit enfant, jusqu’à ce que j’eus le vertige. Ce fût l’un des plus
grands plaisirs que j’aie jamais sentis. D’abord parce que ce sera
mon début dans le monde, comme danseur. Puis parce que je ne
croyais pas qu’on m’invite. Ensuite peut-être par vanité, par
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Sunt totuºi foarte blazat. E blondã, frumoasã, ochi frumoºi, îmi place
mult, mã admirã, îmi aratã încredere, simpatie, poate chiar mai mult, cu
toate astea nu simt nimic pentru ea. Nu-mi procurã decât plãcere, o
foarte micã plãcere. Ar trebui s-o vãd Luni. Cu siguranþã cã mã voiu
duce la Universitatea Liberã, dar fãrã tragere de inimã, fãrã dragoste,
numai din curiozitate. Sunt curios dacã va veni sau nu. Dacã va veni,
de ce va veni. Regret cã n-am fixat rendez-vous-ul mai devreme. Regret
cã n-am invitat-o sã vie sâmbãtã cu mine la Achim. Sau sã mã aºtepte
la tramvai. Sunt curios dacã dãunãzi mã aºteptase pentru „Gazeta Ma-
tematicã“ sau nu. Duminicã, conferinþã feministã.

3 Martie
Într-adevãr e mai plãcut sã aºtepþi o mare plãcere decât sã o simþi.
Ieri m-a apucat ameþeala când Dna Costescu m-a invitat pentru astãzi,
ziua de naºtere a lui Lili. Mi-a venit sã mã învârt, ºi într-adevãr am sã-
rit, m-am învârtit ca un copil mic, pânã când m-a apucat ameþeala. A
fost una din cele mai mari plãceri pe cari le-am resimþit. Întâiu pentru
cã va fi debutul meu în lume ca dansator. Apoi pentru cã nu credeam sã
fiu invitat. ªi, poate din vanitate, din dorinþa de a mã afirma, de a fi cu-
noscut, cãci m-am gândit cã acest ceai mã va face celebru.
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désir de paraître, d’être connu, car vraiment j’ai pensé que ce five
me rendra célèbre.
Ce fut quand même assez beau quoique pendant toute la soirée je
n’eus pas la sensation aussi forte que celle d’hier. J’ai dansé.
D’abord avec une demoiselle en mauve, puis je ne me rappelle
plus l’ordre, mais ce fut avec: Tanþi Stãnulescu, qui avait une jo-
lie robe en velours noir, Cocuþa Teodorescu, une robe „Style“ en
vert clair, avec des appendices blancs, Lili et Zoe Amza qui dan-
sent très bien, gentiment et aussi passionnément. Dora Baºtiu-
rescu, adorable brunette, très jolie, très souple, fine élégante, ga-
mine, un vrai petit diable. Silvia Chelaru, grande, belle, amicale.
Les deux Iliescu presque rasantes. La grande me dit des insultes.
J’eus l’air de ne pas comprendre. Tanþi refusa de danser deux fois
avec moi. La troisième je fis mine de l’inviter, elle allait se lever
mais j’ai dit tout simplement: „A, Dra Tanþi nu danseazã“.
En passant je dois me rappeler Didy Davidescu; je n’aurais pas
cru qu’une belle parure pût cacher tant de laideu.
Vers minuit j’ai beaucoup dansé avec une demoiselle inconnue,
très gentille, très fine, souple, qui danse peut-être mieux, la mieux
entre toutes les femmes. Qui est-ce? Elle m’intrigue. Je l’ai
peut-être vue, je ne le reverrai peut-être pas, en tous cas c’est un
joli souvenir.

Tanþi fut adorable, entourée, beaucoup d’officiers, etc., etc. Quoi-
qu’on dise, je n’ai pas eu le courage de danser avec elle tout d’a-
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A fost totuºi destul de frumos, cu toate cã seara n-am avut o senzaþie aºa
de puternicã precum cea de ieri. Am dansat. Întâi cu o domniºoarã în
mov, apoi, nu-mi mai aduc aminte în ce ordine, cu Tanþi Stãnulescu,
care avea o rochie foarte frumoasã de catifea neagrã, Cocuþa Teodorescu,
o rochie „stil“ verde deschis, cu atârnãturi albe, Lili ºi Zoe Amza cari
danseazã foarte bine, cu drãgãlãºenie, dar ºi cu pasiune. Dora Baºtures-
cu, o brunetã adorabilã, foarte frumoasã, copilãroasã, un adevãrat drã-
cuºor. Silvia Chelaru, înaltã, frumoasã, prietenoasã. Cele douã Ilieºti
aproape pisãloage. Cea mare m-a insultat. Am avut aerul cã nu înþeleg.
Tanþi a refuzat sã danseze cu mine de douã ori. A treia oarã am fãcut
gestul s-o invit, era sã se scoale, dar foarte simplu am spus: „A! Dom-
niºoara Tanþi nu danseazã“.
În trecere trebuie sã-mi amintesc de Didi Davidescu; n-aº fi crezut cã o
gãtealã frumoasã poate sã ascundã atât de bine urâþenia.
Cãtre miezul nopþii am dansat cu o domniºoarã necunoscutã, foarte drã-
guþã, foarte finã, suplã, care danseazã poate mai bine decât toate femei-
le. Cine e? Mã intrigã. Poate am mai vãzut-o, poate n-o s-o mai revãd,
în orice caz e o amintire frumoasã.
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bord, et ce fut bien fait, parce que dès que nous commençames à
tourner, elle dansa très vite, je sentis le vertige, je crus qu’elle a
commencé à rire, et je l’ai abandonnée tout d’un coup. Un peu
plus tard, après l’avoir un peu boudée, nous nous sommes récon-
ciliés.
Lilly est sympathique. Tout de même, en robe de bal elle n‘est pas
mieux qu’en uniforme, tout le contraire.
Parmi les jeunes gens: Miºulicã Stãnulescu, Mircea Vulcãnescu,
Nelu Ciorãnescu, Gicã Chelaru, le soldat Iliescu, Mr. Papacos-
tea.

*

Quand je suis arrivé on parlait et, heureusement, on n’a pas trop
causé, la danse commença assez tôt. Je n’ai pas dansé le premier,
mais, une demie heure plus tard. J’ai un peu parlé avec Puica Te-
odoru.

On nous a servi un buffet bien garni. J’ai servi Silvia Chelaru,
Cocuþa, Lili Amza.
C’est Iliescu qui a chanté.
Vers le commencement de la danse j’ai dansé surtout avec les
Dlles Amza et Puia Stãnulescu. Très peu avec Cocuþa et rien que
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Tanþi a fost adorabilã, anturatã, mulþi ofiþeri etc. etc. Orice s-ar spune
n-am avut curajul sã dansez cu ea la început de tot, ºi am fãcut bine cãci
de cum am început sã ne învârtim, ea danseazã foarte repede, m-a apu-
cat ameþeala. Am crezut cã a început sã râdã ºi am pãrãsit-o dintr-o
datã. Mai târziu am revãzut-o ºi dupã ce i-am fãcut puþine mutre ne-am
împãcat.
Lilly este simpaticã. Totuºi în rochie de bal nu e mai frumoasã ca în uni-
formã, din contra.
Printre tineri: Miºulicã Stãnulescu, Mircea Vulcãnescu, Nelu Ciorã-
nescu, Gicã Chelaru, soldatul Iliescu, Dl. Papacostea.

*
Când am sosit se vorbea ºi noroc cã nu s-a conversat prea mult, dansul
a început destul de devreme. N-am dansat primul dans, abia cu o jumã-
tate de orã mai târziu. Am conversat puþin cu Puica Teodoru.
Ni s-a servit un bufet bogat. Am servit pe Silvia Chelaru, Cocuþa, Lili
Amza.
Iliescu a cântat. La începutul dansului am dansat mai ales cu drele
Amza ºi Puia Stãnulescu. Puþin cu Cocuþa, ºi numai de douã, trei ori
cu Silvia Chelaru. E inestetic. Suntem o pereche caraghioasã.
Cãtre sfârºit, am dansat mai ales cu acea Domniºoarã necunoscutã ºi
am stat de vorbã cu Silvia Chelaru sau Puia.
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deux ou trois fois avec Silvia Chelaru. C’est inesthétique. Nous
faisons un drôle de couple1.
Vers la fin j’ai dansé surtout avec cette Demoiselle inconnue et
causé avec Silvia Chelaru ou Puia.
5 Martie 1923
Viendra-t-elle, ne viendra-t-elle pas? Il a plu. Elle n’est pas ve-
nue. Pourquoi n’est-elle pas venue? Pourrai-je jamais le savoir?
12 Martie 1923
Eternelle reconnaissance à Mme Jeanne Ulvineanu. Serais-je poète,
j’aurais vraiment envie de lui chanter un hymne de gloire éternelle.
Ce fut à Teatrul Naþional que nous sommes allés aujourd’hui.
„Când dracul petrece“. Très amusant. Vu aussi Lucica Vidraºcu
et les cousines de Mircea: Florica ºi Aniºoara Munteanu. Je re-
grette infiniment que je n’aie pas pu aller chez Oscar aussi.
15 Martie
Mi-a apãrut în Gazeta Matematicã nota: „Asupra curbelor“ ºi o
problemã rezolvatã a numerilor triunghiulare. A doilea articol
admis.
Vineri 16 Martie
Am aºteptat-o în Clemenþia, i-am arãtat nota.
18 Martie
Duminicã. A venit, precum îmi promisese la Eforie, la conferin-
þa lui Ionel Timuº, dar cu vãrul sãu.
19 Martie
A venit precum îmi promisese la Universitatea liberã la conferin-
þa lui Russo asupra cometei, cu vãrul sãu, care s-a plictisit. Am
bavardat tot timpul. Foarte simpaticã. Era ºi Nelu.
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1 Silvia Chelaru era înaltã, Gr. M. mai scund decât ea.
5 Martie 1923

O sã vie, n-o sã vie? A plouat. N-a venit. De ce n-a venit? Oare am s-o
aflu vreodatã?

12 Martie 1923
Recunoºtinþã eternã Dnei Jeana Ulvineanu. Dacã aº fi poet, aº avea
într-adevãr poftã sã-i dedic un imn de glorie eternã.
Astãzi am fost la Teatrul Naþional. „Când dracul petrece“. Foarte amu-
zant, vãzut de asemenea pe Lucica Vidraºcu ºi veriºoarele lui Mircea:
Florica ºi Aniºoara Munteanu. Îmi pare foarte rãu cã nu m-am putut
duce ºi la Oscar.
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Joi 22 Martie
Elle est venue Univ. Lib., la conférence d’un inconnu sur les bi-
lans, à ce qu’il parait, à 4 heures, au III-ème étage. Nous avons
causé et flirté. Très gentille. Des baisers dans le couloir. Condui-
te tramway, mais elle a attendu à ce que le mien vienne.
Sâmbãtã 24 Martie
Je l’ai vue par hasard au Magasin General. J’ai parlé un peu, elle
était avec sa mère que je n’ai pas connue.
Je suis allé chez Miron1 lui montrer mon article „Proprietãþi ale
fasciculului de cercuri“ dont elle est l’inspiratrice. Me suis at-
tardé avec Sandi2 et Fayon3.
Duminicã 25 Martie
Elle est venue Bis. Cretzulescu, comme elle me l’avait promis;
Nous sommes ensuite descendus jusqu’à Viitorul où elle devait
voir son frère.
Luni 26 Martie
Je l’ai vue à l’abonnement. Il faisait assez chaud et mal odo-
riférant. Mon article, Miron me l’a dit, n’est pas grand chose, ce
sont des choses connues. Nous sommes rentrés ensemble, Nelu
avec Dida. Elles ont attendu mon tram.
C’est fini; quand même je le regrette un peu, c’est la mélancolie
de toutes les chosent qui passent, qui sont passées. J’ai mon exa-
men „Gazeta Matematicã“.
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1 Miron Nicolescu, matematician, fost preºedinte al Academiei R.S.R.
2 Sandi Nicolescu, fratele precedentului, viitor matematician.
3 R. Fayon, viitor matematician.
A venit la Universitatea Liberã la conferinþa unui necunoscut despre bi-
lanþuri, dupã cât se pare, la ora 4, la etajul III. Am vorbit ºi am flirtat.
Foarte drãguþã. Sãrutãri pe salã. Am condus-o la tramvai, dar a aºtep-
tat sã vinã al meu.

Sâmbãtã 24 Martie
Am vãzut-o din întâmplare la Magazinul General. Am vorbit puþin, era
cu mama ei pe care nu am cunoscut-o.
Am fost la Miron sã-i arãt articolul meu „Proprietãþi ale fasciculelor de
cercuri“ a cãrei inspiratoare este. Am întârziat cu Sandi ºi Fayon.

Duminicã 25 Martie
A venit la biserica Cretzulescu, cum îmi promisese; am coborât apoi
pânã la ziarul „Viitorul“, unde trebuia sã-l vadã pe fratele ei.

Luni 26 Martie
Am vãzut-o la abonament. Destul de cald ºi rãu mirositor. Miron mi-a
spus cã articolul meu nu e mare lucru, sunt lucruri cunoscute. Ne-am
întors împreunã, Nelu cu Dida. Am aºteptat tramvaiul meu.
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Sâmbãtã 7 Aprilie
Je suis allé chez Jeanne avec mon article „O proprietate a fasci-
culelor de conice“1 et avec quelques autres qui devaient être pu-
bliés dans „Ziarul Cãlãtoriilor“. Nous nous sommes promenés
Calea Victoriei, nous sommes allés chez Popp.
J’ai fait beaucoup d’esprit, je me suis un peu moqué de nous deux
qui nous promenions un jour de fête, dans le tram. A propos de
mon article j’ai demandé „Où le mettras-tu?“ Elle s’est beau-
coup fachée, quoique je lui ai fait serment de n’avoir pas voulu
l’insulter. Dans le tram je lui ai dit que je l’aimais. Elle m’a
répondu évasivement.
Luni 10 Aprilie
Elle est venue Bis. Cretzulescu pour faire l’étude du trinôme, que
j’ai développé dans le tram. Suis rentré avec elle jusqu’ à la Cha-
ussée, puis nous avons pris le tram jusqu’à Boulevard.
Sâmbãtã 14 Aprilie
Le banquet de „Gazeta Matematicã“2. J’ai parlé avec Barbãlatt3

et fumé ensemble, aussi avec le professeur Dumitrescu. J’ai dit
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1 Dedicaþia lucrãrii este: A Jeanne Mavrodi, c’est à vous que je le don-
ne car c’est à vous que je le dois Grigri M. 7 Aprilie 1925

2 Gr. M. a pãstrat menu-ul banchetului. Pe verso, data: 14 Aprilie
1923 p. Gr. C. Moisil, apoi iscãliturile participanþilor. Printre cele 37
nume se descifreazã numele prof. Banciu, Tiberiu Popovici, I. Barbã-
latt. E prima oarã când apare acest obicei al lui Gr. M. de a aduna is-
cãliturile comesenilor la o masã sau banchet, întru amintirea eveni-
mentului, sau de a trimite de la o masã, de la o adunare, cãrþi poºta-
le colective unor prieteni comuni.

3 Barbãlatt, viitor matematician.
S-a sfârºit; cu toate astea regret puþin, e melancolia tuturor lucrurilor
cari trec, cari au trecut. Am examenul meu „Gazeta Matematicã“.

Sâmbãtã 7 Aprilie
Am fost la Jeana cu articolul meu „O proprietate a fasciculelor de coni-
ce“ ºi cu câteva care trebuiau sã fie publicate în „Ziarul Cãlãtoriilor“.
Ne-am plimbat pe Victoriei, am fost la Popp.
Am fãcut multe spirite, mi-am bãtut puþin joc de noi doi care ne plim-
bam, într-o duminicã, zi de sãrbãtoare, în tramvai. În legãturã cu arti-
colul meu, am întrebat-o „Unde o sã-l pui?“ S-a supãrat foarte tare, cu
toate cã am jurat cã n-am vrut s-o insult. În tramvai i-am spus cã o iu-
besc. Mi-a rãspuns evaziv.

Luni 10 Aprilie
A venit la Bis. Cretzulescu sã studieze trinomul — pe care l-am dezvol-
tat în tramvai. Am mers cu ea pânã la ªosea, apoi am luat tramvaiul
pânã la Bulevard.
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des couplets: „Hai Rachilã“, avec un très grand succès, „Consti-
tuþia“ qui a probablement faché Lalescu, „Încurcã-i drace“ qui
n’a pas trop plu.
Duminicã 15 Aprilie
Nous commençons à nous embêter ensemble. C’est fini!
Duminicã 15 Aprilie
Grand five chez Mme Aguletti1. J’ai suis allé avec Florica.
C’était le majorat de Cornica. Sauf la famille, c’est à dire Magda
avec son très sympathique mari, une demoiselle Aguletti, de Cã-
lãraºi, Mme Dimiu avec son fils qui ne parle pas trop et sa fille
qui ne danse que très mal, quoiqu’elle ait la prétention de danser.
Sâmbãtã 26 — Duminicã 27 Aprilie
Am fost la Turnu-Severin unde a þinut tata o conferinþã, apoi
aveam intenþia sã mergem la Mehadia însã am întâlnit-o pe Vichi
ºi am mers la Caran-Sebeº cu „Prietenii ªtiinþei“. În tren cam
plictisitor; la banchet la Pomul-Verde am fost la masã vis-à-vis
de Tanþi Constantinescu. Am plecat spre marele regret al Dlui
Vuia care a povestit frumos din timpul luptelor naþionaliºtilor
ardeleni înainte de rãzboi. Splendidã Valea Cernei, Dunãrea
noaptea, Rãsãritul soarelui.
Luni 28 Aprilie
Am redijat articolul „Studiul sistemului la trei cercuri din plan“
………………..………………..………………..……………….
………………..………………..………………..……………….

5 Iunie 1923
Ziua lui Taþi. Mare „five“ la Nedelcu. Printre invitaþi: Yvette
Renard, foarte drãguþã, mai drãguþã ca alteori, n-a dansat. Ada
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1 C. Aguletti, profesor de istorie, prieten cu C-tin Moisil.
Sâmbãtã 14 Aprilie

Banchetul „Gazetei Matematice“. Am vorbit ºi am fumat cu Barbãlatt
ºi cu profesorul Dumitrescu. Am spus cuplete: „Hai Rahilã“, cu foarte
mare succes, „Constituþia“, care probabil l-a supãrat pe Lalescu, „În-
curcã-i drace“, care n-a prea plãcut.

Duminicã 15 Aprilie
Începem sã ne plictisim împreunã. S-a terminat!
Mare five la Dna Aguletti. Era majoratul lui Cornica. În afara familiei,

adicã Magda cu foarte simpaticul ei bãrbat, o domniºoarã Aguletti din Cã-
lãraºi, Dna Dimiu, cu fiul ei, care nu prea vorbeºte, ºi fiica ei, care nu dan-
seazã decât foarte prost, cu toate cã are pretenþia sã danseze…
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Pãtraºcu, drãguþã, deºi nu aºa cum m-aº fi aºteptat, Nana Pã-
traºcu, foarte brunã, mai mult a tapat (la pian) decât a dansat,
douã domniºoare Bordenache, una subþire, alta grasã, cam plic-
ticoase, Vicky ºi Paula Athanasiu, apoi cei din „familie“, Dodo,
en flirt cu un judecãtor, Tanþi cu o siluetã clasicã, „Style“, într-o
rochie neagrã de taffetas, ovalul à la chipurile de prin „Gândi-
rea“. Danseazã foarte uºor.
……………….……………….……………….……………….

Uioara 10 Iulie — 9 August
Duminicã 15 Iulie seara am dansat cu dra Olteanu, etc.
Luni 16 Iulie. Am gãsit expresia distanþei unui punct la curbã ºi
consecinþele. Ideea dimineaþa, realizarea, calculul 4 p.m.
Marþi 17 Iulie. Aplicaþii: la o conicã
teoremele lui Newton
Carnot Mac-Lauvin = Proprietãþile cuadricelor (tot)
Miercuri 18 Iulie am Ideea raportului anarmonic a generaþiei
curbelor prin fasc. homogr.
p.m. Distanþa grupurilor
seara. Polarã, hessianã, jacobianã
Joi 10 Iulie am. Redijarea teoriei polarelor
pm. Am început transcrierea pe curat. Cap. I.
Vineri 20 Iulie. Am continuat transcrierea pe curat.
Sâmbãtã 21 Iulie. Am încetat cu transcrierea. Am ajuns p. la 55
incl.
Duminecã 22 Iulie. Am cunoscut pe singura fatã drãguþã de aci:
nu ºtiu cum o chiamã.
Marþi 24 Iulie. Am extins în spaþiu teoremele asupra reþelelor ºi
fasciculelor, suprafeþe armonic conjugate. p. la cap. V.
Joi 26 Iulie. Ieri ºi azi am redijat cap. V. Am terminat definitiv.
Sâmbãtã 28. Iulie am. Am vorbit cu dra drãguþã: e vara mea,
Gina Caloenescu.
pm. Ne-am plimbat prin promenadã, împreunã cu o altã drã drã-
guþã, Maricica, despre care eram sigur cã e… (hârtia e ruptã).
Duminicã 29 Iulie. N-am vãzut-o pe Gina. Regrete.
seara. Am fost la balul studenþesc, am dansat numai cu ea ºi cu
Marica.
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Luni 30 Iulie. Am fost cu Gina dupã întoarcerea lor dela fabr. de
ceramicã, am cântat la pian ºi vorbit.
Marþi 31 Iulie. Am stat toatã dimineaþa cu Gina. 
Dupã amiazã am fost la Tele (hârtia e ruptã).
Am dus-o pânã acasã.
Miercuri 1 August. Ne-am vãzut dimineaþã de tot la bãi. N-am
ajuns la timp la garã. A plecat. Am fost pe dealuri.
Sâmbãtã 4 Duminicã 5 August. Conicele bitangente. Dansez.
Marþi 7 August. Polara în rap D e polara trilinearã patrulateral.
Dupã amiazã am fost cu Marica. Am învãþat-o englezeºte Tell
me. Cluj 9–10 August
Joi 9 August. Ajuns la Cluj. Livia1 foarte drãguþã Lucia2 adora-
bilã. Dupã amiazã am stat împreunã. Spre searã am fost cu Livia
în Parc.
Vineri 10 August am. Am fost cu Livia la Universitate.
pm… Lucia la Grãdina Botanicã, apoi cu Livia pe deal ºi la Mme
Voiteºti.
Sâmbãtã 11 August. Am fost la garã Blaj 11–13 August
Sâmbãtã 11 August. Mã plictisesc Bucureºti
Marþi 14 August. Mi-am complectat articolul: teorema echidis-
tanþei grupurilor, cazul triunghiului, curba polarã strâmbã a
unei drepte.
Lucrat la alt articol: Curbele asociate unui punct în planul unui
patrulater I–XIV incl.
Miercuri 15 August. Terminat articolul despre patrulater
XV–XX. Lucrat la „Polaritate poligonalã“.
Joi 16 August. Lucrat la „Proprietãþi ale unor cuartice în legã-
turã cu câteva sisteme de drepte ºi conice“.
Din nou însemnãri în caietul negru:
21 Septembrie 1923
Ziua Verei. Credeam c-o sã fie mai bine. Destulã plictisealã.
Lume puþinã. Am ajuns pe la 10 seara.
………………..………………..………………..……………….
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1 Livia Bugnariu, varã.
2 Lucia Bugnariu, sora celei dintâi, viitoarea soþie a lui Constan-

tin Daicoviciu.
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23 Septembrie
Five la Coca…
Paul Dimo ºi Miºu Arþãreanu, flirturile actuale ale Cochii. Poly
mai fin, Miºu din contra. Coca… ca de obicei. Elle passe des bras
de l’un dans ceux d’un autre. Fãrã a face figuri de stil.
30 Septembrie
Capacitate. Spre norocul meu am ajuns ieri prea târziu, aºa cã
azi am intrat primul ºi am vorbit despre „Silogismul în ºtiinþã“.
Mi-am prezentat lucrãrile. Ianculescu cam chocat de faptul cã
am repetat cele deja publicate. Cu încetul însã s-a lãsat convins
de Gramma, mi-a admirat lucrãrile de matematici.
1 Octombrie 1923
Am fost la capacitatea Puii. Solul ºi subsolul din România — ºi
a Cochii — metale de iluminat.
Ne-am întors la Puia, am luat niºte prãjituri la Nestor, pe drum
Coca ºi-a vârât mâinile în buzunarele lui Gicã. Erau ca beþi pe
drum.
La Puia ne-am plictisit, la plecare am sãrutat-o pe Coca, ne-am
întors apoi împreunã.
7 Octombrie 1923
Five la Puia pentru Bacalaureat…
Cred cã am încheiat-o cu Coca. A fost destul de obraznicã. Am
invitat-o o datã la dans, a refuzat ºi a început sã danseze cu al-
tul. Am cãutat o explicaþie. Am invitat-o a doua oarã, a refuzat.
I-am spus:
— Te-am întrebat dacã nu dansezi, par acquit de conscience.
— Mã mir de ce insiºti. ªtii cã nu dansez cu tine, cã sunt obosi-
tã. Dansez cu alþii.
— Te-am întrebat din politeþe, fiindcã eu sunt om politicos. Am
învãþat politeþea dela tine, care puteai sã-þi pãstrezi puþinã, sã nu
mi-o transmiþi toatã.
— Eu nu sunt politicoasã cu tine. Et c’est tout.
C’est tout ce qu’il y a de plus amusant: comment on se lâche.
C’est vraiment une situation amusante. Surtout quand on n’est
pas la „laché“ mais le „lâcheur“.
Coca cherche à recommencer l’amitié entre nous deux. C’est vrai-
ment impossible. Je l’ai rencontrée le lendemain au lycée, je lui ai
donné son mouchoir et je suis parti.
Toute la semaine suivante je l’ai rencontrée partout: dans la rue,
chez Dan. Elle y venait avec la compagnie faire de la musique.
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J’apparaissais sur le seuil, saluais Puia et je m’en allais. La scène
s’est répétée bien des fois.
Nous nous sommes revus à la faculté. Je lui ai plusieurs fois tour-
né tout à fait le dos, bien des fois je me suis échappé et je sus l’évi-
ter avec une merveilleuse ingéniosité.
J’anticippe.
Elle m’a, plusieurs fois, dit bonjour, je dus ne pas lui répondre.
Je l’ai rencontrée dans le tram. Puis je lui ai fait savoir — parce
qu’elle soutenait être encore amie avec moi que je ne fus jamais
faché contre personne, car cela ne vaut pas la peine, que l’impo-
litesse qu’elle m’a faite est si grande, qu’aucune possibilité d’en
effacer les traces n’existe, qu’elle doit donc agir tout comme si
nous nous étions fachés.
Quand même, elle m’a paru, des fois, vouloir me parler.
14 Octombrie 1923
La Paul. Am fost dimineaþa la Bordenache, vernissage, cu Oscar,
Taþi, Amedeu, Felicia, Gicã, Dodo. Am cunoscut pe Margot Ver-
mont1.
La amiazã am fost la masã la Paul. Am stat cu el toatã dupã
amiaza. Tare simpatic bãiat. Pãcat cã stã aºa departe.
………………..………………..………………..……………….
………………..………………..………………..……………….
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1 Pictoriþã, fiica pictorului Vermont.
E tot ce poate fi mai amuzant: cum te desparþi. E într-adevãr o situaþie

amuzantã. Mai ales când nu eºti cel „lãsat“, ci cel „care lasã“.
Coca cautã sã reînceapã prietenia între noi doi. E într-adevãr imposibil.

Am întâlnit-o ziua urmãtoare la liceu, i-am dat batista ei ºi am plecat.
Toatã sãptãmâna urmãtoare am întâlnit-o peste tot: pe stradã, la Dan.

Venise cu toatã compania sã facã muzicã. Apãream în pragul uºii, o salu-
tam pe Puia ºi plecam. Scena s-a repetat de mai multe ori.

Ne-am revãzut la facultate. I-am întors spatele cu totul de câteva ori, de
mai multe ori m-am strecurat ºi am ºtiut s-o evit cu o minunatã ingenio-
zitate.

Anticipez.
Ea mi-a spus bunã ziua de câteva ori, a trebuit sã nu-i rãspund. Am în-

tâlnit-o în tramvai. I-am fãcut cunoscut — pentru cã susþinea cã e încã
prietenã cu mine, cã n-am fost niciodatã supãrat pe cineva, cã nu meritã sã
te superi, dar cã impoliteþea pe care mi-a fãcut-o e atât de mare, cã nu exis-
tã nici o posibilitate de a i se ºterge urmele, cã trebuie sã procedez ca ºi cum
am fi supãraþi.

Cu toate acestea, mi s-a pãrut de câteva ori cã vrea sã-mi vorbeascã.
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21 Octombrie 1923
Logodna lui Taþi. Preparativele au fost destul de lungi pentru
mine. Cãmaºã cu guler tare, pusã pentru prima oarã, cumpãrat,
încercat, repetiþii. Pantofi de lac, ciorapi demi-soie. În fine, am
fost „chic“. Dintre invitaþi: când am ajuns dans le flirting-room,
Méla, extraordinar de bine. O coafurã care o aranja de minune ºi
o rochie foarte bunã. Simpaticã ºi plãcutã, Zoica Antonescu a cã-
rei aniversare e astãzi, împlineºte „câþiva ani“…
11 Noiembrie 1923
La Aþi Busuioc1. This is my last flirt et je ne m’en félicite pas.
Quand même, parmi toutes les laideurs mathématiques, elle est
la mieux. Puis elle a je ne sais quoi d’excitant. Elle ne flirte pas.
Elle a la chair dure. Je l’ai connue à l’université. J’y étais venu
changer une quitance, elle aussi, je l’ai regardée avec insistance.
Je suis descendu et je l’ai trouvée parlant avec Miron. Puis je l’ai
conduite chez elle. Elle m’a conté m’avoir vu chez Moisescu; elle
a donné des examens chez nous. Elle y était insignifiante. Son
five, pas trop chic. Sa soeur, Sylvia, a des yeux qu’on n’oublie
pas. J’ai dansé.
18 Noiembrie 1923
La Ricu Stahl2. M-a chemat Gicã Þintã, azi dimineaþã. Oameni
simpatici. Dna ºi Dl Stahl; Gigi (Henriette)3 e plãcutã. Publicul
foarte plictisitor. Afarã evident de Nick ºi Oscar, Gicã Þintã.
Oricum, lipsã de „entrain“.
21 Noiembrie 1923
Miºu Stãnulescu. Azi m-am ars. Plictisealã crasã. Puica te
adoarme ºi Dra Capriel nu te scoalã din somn. Puis, ce fut le
comble, la plecare, 50 de lei maºina.
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1 Otilia Busuioc, studentã la matematici, viitoarea soþie a lui
Georgescu-Roegen, student ºi el la matematici în acea vreme.

2 Sociologul H.H. Stahl, fiul stenografului de la Camerã ºi frate cu
Henriette Yvonne Stahl.

3 Henriette Yvonne Stahl, scriitoare.
La Aþi Busuioc. Acesta e ultimul meu flirt ºi nu mã felicit pentru el.

Oricum, dintre toate urâþeniile matematice, e cea mai bine. ªi mai are un
nu ºtiu ce care excitã. Nu flirteazã. Are carnea tare. Am cunoscut-o la uni-
versitate. Venisem sã schimb o chitanþã, ea de asemenea; am privit-o insis-
tent. Am coborât ºi am gãsit-o vorbind cu Miron. Mi-a povestit cã m-a vã-
zut la Moisescu. A dat examene la noi. Nu s-a remarcat. Five-ul ei nu prea
ºic. Sora ei Silvia are niºte ochi pe care nu-i poþi uita… Am dansat.
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29 Noiembrie 1923
Taþi, pregãtire
Je suis arrivé un peu trop tard. Assez de monde: Mimi Drogea-
nu, bien sympathique. Nous avons causé un peu, sujets divers,
nos collègues, les anciennes élèves de Pompilian, puis nous nous
sommes rappelé l’adorable Gh. Dem-uþã Theodorescu. C’est Mr.
Rarincescu qui mit fin à notre causerie en discourant sur la lan-
gue latine. J’ai été appelé par Taþi près de Tatiana Vasilescu-Not-
tara, extrêmement laide mais sympathique, et près de la petite cou-
sine. J’ai fait nombre de théories, très bien „construites“, tout
aussi logiques que les plus logiques raisonnements. Je suis deve-
nu „Domnul cu teorii“ et je ne veux pas quitter, avec Melle Ta-
tiana etc. le domaine purement théorique. C’est mieux.
23 Decembrie
Nunta lui Taþi. Dimineaþa am fost la Concert, erau: Tatiana Not-
tara, cãreia i-am fãcut teoria teoriilor, Vichy Anastasiu, în lojã la
Nick, apoi Gigi Stahl ºi Ricu.
Seara. Nuntã foarte frumoasã. Taþi delicioasã. Era încântatã,
arareori cred cã se poate vedea o figurã atât de fericitã.
Care prietenie amoroasã sã fi inspirat urmãtoarea poezie

neterminatã?

Filã cu filã
Viers cu viers
Slovã cu slovã
Scris-am din scoarþã în scoarþã
Cartea iubirii

Dalbã
Cãzut-a pe blocul de marmurã-albastrã
Cioplitu-mi-am idol.
Filã cu filã
Viers cu viers
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Am sosit ceva mai târziu. Destulã lume… Mimi Drogeanu, foarte sim-
paticã. Am stat de vorbã puþin, subiecte diferite, despre colegii noºtri, fos-
tele eleve dela Pompilian, apoi ne-am amintit de adorabilul Gh. Dem-uþã
Theodorescu. Dl Rarincescu a pus capãt conversaþiei þinându-ne un discurs
despre limba latinã. Am fost chemat de Taþi lângã Tatiana Vasilescu-Not-
tara, extrem de urâtã dar simpaticã. Am fãcut o serie de teorii, foarte bine
„construite“, tot atât de logice ca ºi cele mai logice raþionamente. Am de-
venit „domnul cu teorii“ ºi nu vreau sã pãrãsesc, cu Dra Tatiana, dome-
niul pur teoretic. E mai bine.
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Slovã cu slovã
Scris-am din scoarþã în scoarþã
Cartea iubirii
Dalbã
Cãzut-a pe blocul de marmurã-albastrã
Cioplitu-mi-am idol.
Clãdit-am un templu
cu bolþi
cu portice, cu-ogive
ºi mândre coloane asemeni cu floarea de lotus.

Imnuri de slavã cântat-am în templu
cu fumul de tãmâe-al încrederii oarbe
Închinare
Aducând statuii zeiþei

Venit-a furtuna
Nãruit-s-a templul
Sub þãndãri
ºi aºchii
de piatrã
Durerea-ngropându-mi plânsul

ª-acum
Gârbov
Purtat de-a durerilor vrajã
Cânt printre ruine fãrâmi din…

Ce fapt, ce lecturã sã fi dat naºtere urmãtoarelor rânduri, scri-
se cu multe reveniri pe douã coli de hârtie, ca dintr-o nevoie
interioarã? Vãdesc obsesia morþii.

Où t’en vas-tu mortel inconnu, portant la croix de tes souffran-
ces sur tes épaules faibles? Où t’en vas-tu sur ce chemin incon-
nu, dans lequel, tu cours, plus vite, plus vite, vers un but incon-
nu, qui t’attire plus fort, plus rapidement?
Ton corps est courbé sous le fardeau trop pesant pour toi; ton
front est penché vers la terre, qui t’a fait naître et qui te désire de
nouveau. Ta figure est ridée, tes cheveux blancs content les
misères que tu as souffertes. Ta bouche entrouverte laisse échap-
per les cris de douleur, les prières de ton âme qui espère, toujours.
Tu es de ceux qui travaillent. Tu es de ceux qui remuent la terre,
qui arrêtent les cours d’eau, qui transforment la nature en un
immense laboratoire, en une immense fabrique. 
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Pourquoi? Une roue fait dix nouvelles roues qui tournent plus
vite, plus rapidement, ces dix nouvelles cent autres roues, qui tour-
nent dans un mouvement plus effréné, plus diabolique, plus im-
patient. 
Pourquoi?
Pourquoi tant de travail, tant de roues et de machines? Pourquoi
se dépense toute cette énergie, toute cette rapidité, plus vite, plus
vite? Où? Où t’en vas-tu mortel? Sais-tu que ce qui t’attire,
c’est la mort? Tu ne la vois pas, au bout du chemin, squelette
froid, qui te fait peur, te ne vois pas sa figure affreuse, tu ne sens
pas son odeur de pourriture? Regardes-la son marteau à la main,
elle conduit de son bras sec tout ce mouvement fou, toute cette
danse lugubre, au sons sinistres de toutes ces machines, de tou-
tes ces fabriques.
Tu ne la vois pas? Elle t’appelle, elle t’attire, plus fort, plus vite,
tu ne la sens pas. C’est elle!
C’est vers elle, c’est vers la mort que tu cours. Vas. 
Vas et ne ralentis pas ta marche, n’espaces pas tes pas, tu dois y
arriver le plus tôt. Vas.
N’y penses pas. Tes pensées sont trop lourdes pour te laisser courir
de toutes tes forces. Ne penses pas, la mort ne veut pas de pensées.
Laisses ton âme, ne t’en occupes pas. Si la machine ne l’a pas
tuée, tue-la toi-même. Tu n’as pas besoin d’âme. La mort ne veut
plus d’âme. Elle veut ton corps, elle le veut écrasé de fatigue, elle
le veut portant pour toujours le stigmate de la misère.
Comme les hyènes elle ne veut que des morts.
Va vers elle.
Va vers elle, car sa gorge veut boire ton sang, elle veut de ses
dents déchirer ta peau, elle veut de sa langue lécher ta chair.
Vas-y.
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Încotro te îndrepþi muritor necunoscut, purtând crucea suferinþelor tale
pe umerii tãi slabi? Încotro te îndrepþi pe acest drum necunoscut, pe care
alergi, mai repede, mai repede, cãtre un þel necunoscut, care te atrage mai
puternic, mai repede?

Trupul tãu e îndoit sub povara prea grea pentru tine; fruntea þi-e pleca-
tã spre pãmântul care te-a nãscut ºi care te doreºte din nou. Figura þi-e
zbârcitã, pãrul tãu alb povesteºte nenorocirile pe care le-ai suferit. Gura în-
tredeschisã lasã sã-þi scape þipetele durerii, rugãciunile sufletului tãu care
sperã încã, sperã mereu.

Tu eºti dintre cei care muncesc. Tu eºti dintre cei care scormonesc pã-
mântul, care opresc cursurile de apã, care transformã natura într-un vast
laborator, într-o imensã fabricã.
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Elle veut épuiser tes forces, briser tes espérances. Vas-y.
C’est ta mère qui te veut.
Un caiet de teze la filozofie conþine douã lucrãri cu subiec-

te care vor intra mai târziu în sfera de preocupãri a viitorului
om de ºtiinþã.

P r i m a  l u c r a r e Tezã pe tr. I
Folosul logicei nota 9

Ceea ce în primul rând trebuie sã ne întrebãm când începem stu-
diul unei ºtiinþe de acum formate e ce folos putem avea din studiul
acestei ºtiinþe.

E adevãrat cã o ºtiinþã o studiem, zice Poincaré, nu atât pentru
folosul ce ea l-ar putea aduce. Oamenii de ºtiinþã studiazã numai
pentru senzaþia de plãcere enormã pe care o produce cunoaºterea
adevãrului. „Travaillez pour la gloire“ zice Boileau ºi Poincaré sus-
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De ce?
O roatã face 10 alte noi roþi, cari se învârtesc mai repede, mult mai re-

pede, 100 alte roþi cari se învârtesc într-o miºcare mai neînfrânatã, mai dia-
bolicã, mai nerãbdãtoare.

De ce?
De ce atâta muncã, atâtea roþi ºi atâtea maºini? De ce se cheltuieºte toa-

tã aceastã energie, toatã aceastã grabã, mai repede, mai repede? Încotro? În-
cotro te duci tu muritorule? ªtii tu cã moartea e cea care te atrage? N-o
vezi la capãtul drumului, schelet rece, care te înspãimântã, nu-i vezi faþa
îngrozitoare, nu-i simþi mirosul de putregaiu? Priveºte-o, cu ciocanul în
mânã conduce cu braþul sãu uscat toatã aceastã miºcare nebunã, acest dans
lugubru, în sunetele sinistre ale tuturor acestor maºini, ale tuturor acestor
fabrici.

Nu o vezi? Te cheamã, te atrage, mai tare, mai repede, nu o simþi. E ea.
Cãtre ea, cãtre moarte alergi tu. Du-te.
Du-te ºi nu-þi încetini mersul, nu-þi tãrãgãni paºii, trebuie sã soseºti cât

mai curând. Du-te.
Nu te gândi la ea. Gândurile tale sunt prea grele, pentru a-þi permite sã

alergi cu toatã puterea. Nu te gândi. Moartea nu vrea gânduri.
Lasã-þi sufletul, nu te îngriji de el. Dacã maºina nu l-a ucis, ucide-l tu

însuþi. Tu n-ai nevoie de suflet. Moartea nu vrea suflet. Îþi vrea corpul, îl
vrea zdrobit de obosealã, îl vrea purtând pe vecie stigmatul mizeriei.

Ca ºi hienele nu vrea decât morþi.
Du-te spre ea, cãci gâtlejul ei vrea sã-þi bea sângele, dinþii ei vor sã-þi

sfâºie pielea, limba ei sã-þi lingã carnea. Du-te.
Vrea sã-þi sleiascã puterile, sã-þi distrugã speranþele. Du-te.
Mama ta te vrea.
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þine cã ºtiinþa trebuie studiatã „pour la gloire de l’esprit humain“.
De altfel în aceastã privinþã toþi savanþii sunt de acord.

Când însã un studiu e predat ca materie de învãþãmânt, el mai
are o valoare, a sa proprie numai ca atare: valoare educativã. ªi ia-
rãºi o ºtiinþã are o altã valoare, „valoarea istoricã“, rolul ce l-a ju-
cat în dezvoltarea gândirii omeneºti.

Din aceste puncte de vedere se pune problema asupra folosului
logicei. ªi acest folos e dublu: e un folos ce rezultã din studiul logi-
cei tot atât ca ºi studiul altor ºtiinþe, e un altul ce rezultã din obi-
ceiul special al logicei.

Ca oriºice ºtiinþã, logica ne dã încredere în noi înºine. Ea ne spu-
ne cã deºi în univers sistemul solar nu e decât asemeni unui bob de
nisip, cã deºi pãmântul e unul dintre cele mai mici astre ale siste-
mului solar, deºi omul e unul dintre cele mai slabe animale de pe pã-
mânt, totuºi prin cugetarea sa omul a reuºit sã înþeleagã viaþa de pe
pãmânt ca ºi mersul aºtrilor, astfel cã el „e mare fiindcã ºi-a înþeles
micºorarea“ (Poincaré „L’astronomie“, în trad. mea din Rev. Tin.
Rom. An II).

Logica însã aratã cã aceastã cugetare nu e liberã. Studiind legile
argumentãrii omeneºti, ea ne face sã „reintrãm în naturã“. Ca ori-
ce ºtiinþã, logica ne aratã cã totul e supus la legi fixe, pe cari dacã
nu le putem cunoaºte dintr-o datã, ne apropiem de ele printr-o se-
rie de „aproximaþii succesive“ (Bergson).

În fine, dându-ne încrederea în noi înºine ºi arãtându-ne cã toa-
te fenomenele sunt supuse la legi fixe, logica îndepãrteazã supersti-
þiile.

Însã, în afarã de aceste rezultate, la cari ajungem prin studiul
oricãrei ºtiinþe, sunt ºi rezultate speciale la cari ajungem prin stu-
diul logicei. În primul rând învãþãm sã judecãm just. Logica, arã-
tându-ne criteriile de deosebire a unei judecãþi juste de una falsã, ne
face sã ne ferim de „sofisme“, fie cã ele sunt voluntare, fie cã sunt
involuntare.

Dar obiºnuindu-ne sã judecãm asupra judecãþilor, logica ne dã o
mai mare agerime, obiºnuindu-ne sã pãtrundem subtilitãþile spiri-
tului uman. Pe de o parte diferenþiem subtilitãþile de înþeles ale
unui cuvânt. Majoritatea cuvintelor au mai multe înþelesuri ºi de-
osebirea acestor înþelesuri precum ºi precizarea lor e rezultatul ime-
diat al studiului logicei.

Aceasta e doveditã ºi de mulþi. De pildã Bain (citat de Maiores-
cu) susþine cã „nici o altã ºtiinþã nu i-a dezvoltat agerimea minþii
decât studiul logicei“. De altfel Bain a scris ºi o carte de logicã.
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Valoarea aceastã educativã a logicei nu poate fi totuºi generalã,
decât dacã studiul logicei e precedat de o serioasã educaþie intelec-
tualã.

În contra folosului logicei s-a obiectat cã ea e prea formalã, cã nu
garanteazã adevãrul material, cã putem argumenta ºi fãrã logicã.
Aceste afirmaþii însã cad, dat fiindcã logica, dacã nu descoperã ade-
vãrul, ne conduce la aceastã descoperire ºi pentru cã învãþând logi-
cã gãsim mai iute greºelile argumentelor.

A d o u a  l u c r a r e Tezã pe tr. II
Teoria limbajului Nota 10

Fenomenele atât de complexe cum sunt fenomenele sociale pot fi
studiate din diferite puncte de vedere: din punct de vedere psiholo-
gic, biologic, sociologic etc. Fenomenele limbajului pot fi ºi ele stu-
diate din aceste diverse puncte de vedere. Dar limba nefiind decât
(formã) exterioarã, sensibilã, în care se îmbracã gândirea noastrã,
limbajul poate fi studiat ºi din punct de vedere pur logic.

E un principiu ca studiul ºi clasificãrile ce se fac acum în diferi-
te ºtiinþe sã aibã la bazã consideraþii de evoluþie. Astfel cã ºi clasifi-
caþia diferitelor feluri de limbaj va trebui sã aibã la bazã aceleaºi
consideraþii. Într-adevãr, limbajul sub forma lui actualã, cea mai
perfectã, e ultimul termen al unei lente evoluþii începute încã di-
nainte de apariþia omului pe pãmânt. Aceastã evoluþie se poate stu-
dia atât la sãlbateci cât ºi la copii, conform principiului cã ontoge-
neza repetã filogeneza.

Diferiþi zoologi, cari au studiat societãþile animale (un rezumat
al acestor studii e în primele capitole a cãrþii lui Pierre Kropotkine:
„L’entr’aide“ au arãtat cã maimuþele, de pildã, în diferite împreju-
rãri la apropierea vreunui duºman, sau vulturii, când zãresc prada
scot strigãte caracteristice. În aceastã primã fazã limbajul e emotiv.
Emoþiile puternice ºi, în special, emoþiile stenice, provocând o creº-
tere a energiei psihice potenþiale individuale la un moment dat, ne-
cesitã descãrcarea acestei energii, ceea ce se întâmplã prin scoaterea
de strigãte nearticulate.

Aceastã fazã a limbajului emotiv se poate studia ºi la copiii mici,
cari, în primele luni nu fac alta decât sã plângã, când îi doare ceva.

O a doua fazã e limbajul numit interjectiv. Diferitele strigãte
spontane devin acum caracteristice unei anumite stãri psihice. De
unde înainte, în faza emoþionalã, un strigãt era mai mult un feno-
men fiziologic, acum în aceastã fazã interjectivã sunetele se specia-
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lizeazã. E o fazã care se poate cu uºurinþã observa la unele maimu-
þe antropoide ºi la copiii mici cari, atunci când sunt mai evoluaþi,
nu se mãrginesc sã plângã, ci exclamã: ah, eh, oh, etc., etc. Paralel
cu aceasta se dezvoltã un limbaj mimic, prin gesturi.

În fine, forma cea mai evoluatã e limbajul naþional, stare a evo-
luþiei în care se aflã omenirea în momentul de faþã. În aceastã fazã,
fiecãrei naþiuni îi corespunde câte un cuvânt care denumeºte ºi ex-
teriorizeazã noþiunea.

Aceastã teorie evolutivã a limbajului e relativ modernã. Ea nu
s-a putut dezvolta decât în veacul XIX, în urma studiilor multor
lingviºti de seamã, printre care ºi Max Müller. Înainte însã, pe vre-
mea lui Aristotel, chestiunea era mult dezbãtutã, dar în alt chip.
Douã teorii puternice cãutau sã explice naºterea limbajului. Una,
susþinutã ºi de marele Aristotel, era cea numitã „Thesya“ ºi susþi-
nea cã limbajul s-a nãscut dintr-o convenþie stabilitã între oameni.
Acestor raþionaliºti ºi metafizici à outrance, le rãspundea teoria ma-
terialiºtilor: Democrit din Abdera, Epicur, cari susþinea teoria con-
trarã: „Physis“. Dupã ei limbajul s-ar fi nãscut din firea însãºi a oa-
menilor, teorie care se apropie mai mult de cea modernã.

În legãturã cu limbajul, logica trebuie sã precizeze legãtura din-
tre cuvinte ºi noþiuni. Din punct de vedere logic, cuvântul trebuie
sã fie caracteristic pentru noþiune. Un cuvânt trebuie sã corespun-
dã unei anumite noþiuni ºi unei noþiuni date nu trebuie sã-i cores-
pundã decât un cuvânt. De asemeni oricãrei noþiuni trebuie sã-i co-
respundã câte un cuvânt. Existenþa sinonimelor ºi omonimelor de-
notã imperfecþiunea limbei faþã de primele cerinþe. Lipsa de cuvinte
caracteristice pentru unele noþiuni se raportã la ultima cerinþã. 

Tot în legãturã cu limbajul, psichologia are de studiat fenomene-
le patologice cari conduc la studiul localizãrilor.
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ANII 
STUDENÞIEI
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1923–1928

În vara anului 1923, Gr. M. dã examen particular de clasa 
a VIII-a la Liceul Ortodoxe din Bucureºti. Este absolvent.
Atunci ca ºi acum se punea problema alegerii meseriei. Ce sã
urmeze? 

Pe vremea mea, cine era „bun la matematici“, trebuia sã devinã
inginer. Eu am terminat liceul cu un an mai devreme decât se obiº-
nuia. Eram slab ºi atunci mama nu m-a lãsat sã mã înscriu la Po-
litehnicã unde se zicea cã e „mai greu“. M-am înscris la facultate,
la matematici. În toamna urmãtoare am dat examen la politehnicã,
am intrat, dar nu chiar cel dintâi, al patrulea. (Alm. Ed. 1969)

La Facultatea de matematici, Gr. M. a avut o pleiadã de
mari profesori ºi, în foarte multe ocazii, mulþi ani dupã, va
pomeni despre norocul de a fi început studiile cu profesori de
asemenea calitate. Formarea generaþiei matematice din care fac
parte coincide cu începuturile matematice abstracte româneºti. Ge-
neraþia mea a pãºit cu dreptul. Ea a profitat de faptul de a fi avut ca
profesori oameni de ºtiinþã, ºi ai cãror profesori au fost ºi ei oameni
de ºtiinþã. (Viaþa Studenþeascã XI. 1967)

Studentul Moisil a avut ca profesori pe D. Pompeiu, G. Þi-
þeica, A. Davidoglu ºi Tr. Lalescu. I-a admirat ºi stimat nu nu-
mai pe ei, ci ºi pe toþi matematicienii, începând cu David
Emanuel ºi neuitând pe Al. Myller, care creaserã în prima ju-
mãtate a secolului XX ºcoala matematicã româneascã. Noi
ºtim ºi nu uitãm ce datorãm înaintaºilor noºtri. Cursurile univer-
sitare ce le-am ascultat aveau un înalt nivel ºtiinþific. Profesorii
noºtri erau cunoscuþi în toatã lumea ºi noi ne mândream de faptul
cã Pompeiu ºi Þiþeica þineau cursuri în strãinãtate. Aceiaºi oameni
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au creat o societate de matematici care þinea regulat ºedinþe de co-
municãri în care ascultam expunerile fãcute de cercetãtorii formaþi
ºi expuneam ºi noi cu mândrie, dar nu fãrã oarecare temere, rezul-
tatele la care ajungeam. Au apãrut reviste de matematici în care se
publicau rezultatele cercetãrilor efectuate. Pe scurt, exista o viaþã
matematicã pe care o trãiam. Pornind de aici, datoria noastrã era sã
mergem mai departe. (Contemporanul, 17 Iunie 1955)

Profesorul D. Pompeiu este însã cel care i-a fost cu adevã-
rat mentor nu numai în ale matematicii, ci ºi în anumite re-
guli de viaþã. Pompeiu era prietenos cu studenþii, discuta cu
ei, le dãdea sfaturi, le povestea din viaþa lui. Într-un articol
Amintiri despre Dimitrie Pompeiu, apãrut în „Gazeta Matema-
ticã“ în martie 1965, Gr. M. scrie: Pompeiu a ºtiut întotdeauna sã
trezeascã interesul pentru lucrurile rare. Pompeiu a ºtiut într-o ex-
punere obiºnuitã sã introducã lucruri neobiºnuite. Pompeiu a ºtiut
sã ne facã nu numai sã înþelegem matematica, ceea ce e de datoria
oricãrui profesor, dar sã ºi fim obsedaþi de ceea ce pe atunci aveam
impresia cã am putea sã înþelegem mai mult… Marele merit al unui
om care creeazã o ºcoalã matematicã — ºi asta am învãþat de la
Pompeiu — e cã era uºor de gãsit, îl aºteptai uneori, dar ºtiai cã
vine. ªi în acest Seminar al lui Pompeiu puteai sã baþi oricând la
uºã ºi Pompeiu primea oricând. Tot astfel, Gr. M., devenit acade-
mician, primea oricând pe oricine venea sã-l caute. Elevilor ºi
cunoscuþilor le spunea: Începând de la ora 10 dimineaþa, poþi
sã-mi telefonezi când vrei, chiar ºi la orele de dupã masã când alþii
dorm. Uneori însã oameni totalmente strãini, necunoscându-i
obiceiurile neprotocolare, telefonau spre a-l întreba când poa-
te sã le acorde o audienþã. Nu acord audienþe, nu sunt ministru.
Veniþi acuma, spunea profesorul, speriind aproape interlocu-
torul, nepregãtit ºi adeseori ocupat în acel moment.

Studentul era mândru de profesorul sãu: Mi-aduc aminte
cât am fost de impresionat atunci când, acum patru decenii, la Pa-
ris, profesorul meu Pompeiu a fost invitat ca membru într-un juriu
de tezã de doctorat. Era o treaptã în plus faþã de invitaþia pe care
acelaºi Pompeiu o primise de la aceeaºi celebrã universitate de a þine
conferinþe acolo. (România Pitoreascã, 1973)

În toamna anului 1924, Gr. M. dã examen de intrare ºi la
ªcoala Politehnicã. Va urma cursurile ºcolii numai câþiva ani
ºi n-o va termina niciodatã.

Munca de inginer este cu totul alta decât aceea de a demonstra
teoreme (ºi mai ales era pe vremea aceea) astfel cã înaintând din an
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în an, la Institutul Politehnic din Bucureºti, în fiecare zi îmi dãdeam
seama cã nu voi fi bun inginer. (Almanahul Educaþiei, 1969)

Trei mici calendare universale pe anii 1925–26–27, comple-
tate în stil telegrafic, ne dau o idee despre felul cum îºi petre-
cea zilele ºi oamenii ce-i întâlnea. Numele de fete, în majori-
tate, alterneazã cu nume de profesori, Fundaþia cu Grãdina
Botanicã, „five-urile“ cu comunicãrile.

Dacã excludem numele fetelor rãmânem cu urmãtoarele
notaþii din primul calendar:

27 Ianuarie Fundaþie
3 Februarie Teorema Abel
14 Februarie Cristalografie
20 Februarie Comunicare Poligoane armonice
23 Februarie Caiete Bizetz1

25 Februarie Ghiþã2 Conferinþã
27 Februarie Caiete Bizetz
1 Martie Construcþia conicelor pt. diser
4 Martie Bizetz
12 Martie Ghiþã Popescu
15 Martie Fundaþie
20 Martie Fundaþie
22 Martie Fundaþie
27 Martie Bot
31 Martie Sportul Politehnic
8 Aprilie Bizetz, zãbrele
11 Aprilie ªosea
16 Aprilie Blaj
17 Aprilie Cluj
21 Aprilie Dl Sergescu3, Teatru
22 Aprilie Dl Sergescu
30 Aprilie Bot
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1 Ion Ionescu — zis Bizetz — profesor de poduri, la ªcoala Poli-
tehnicã. Unul din fondatorii ºi conducãtorii „Gazetei Matematice“.

2 Ghiþã Popescu, profesor de navigaþie la ªcoala Politehnicã.
3 P. Sergescu, profesor la Facultatea de Matematici din Cluj.

www.ziuaconstanta.ro



12 Mai Expus lui Pompeiu cap. I
17 Mai Pompeiu
5 Iunie Soc. de matematicã
25 Iunie Ghiþã navigaþie

Întâlnim foarte des cuvântul Fundaþie. E vorba de actuala
Bibliotecã Centralã Unitersitarã din calea Victoriei, în a cãrei
aulã aveau loc în acea vreme cursuri de istorie a artei cu pro-
iecþii, þinute de prof. Tzigara-Samurcaº. În toþi anii de faculta-
te, Gr. M. îºi completeazã cultura generalã audiind nu numai
aceste cursuri, ci ºi pe cele ale lui Iorga, Gusti, Vianu; am gã-
sit printre hârtii ºi legitimaþia No. 27/7/924, prin care stu-
dentul Gr. C. Moisil, auditorul cursurilor de varã din Vãlenii
de Munte, beneficiazã de o reducere de 75% pe C.F.R. în cla-
sele a II-a ºi a III-a, valabilã de la 10 Iulie 1924 pânã la 25 Au-
gust 1924. Citea zilnic la Biblioteca Fundaþiei, filozofie, logi-
cã, romane. Sunt mulþi cei care îºi aduc aminte. Din când în
când se oprea din citit, ieºea pe culoar, îºi aprindea câte o þi-
garã ºi nu rãmânea multã vreme singur. Gãsea întotdeauna
câte o fatã pe care încerca s-o cucereascã.

Când eram student, toatã facultatea încãpea într-un local. Toate
ºtiinþele astea — matematicã, fizicã, filozofie, istorie — se fãceau în
localul în care este acum chimia-fizicã. ªi atuncea, dacã întârziam
la un curs la care dãdeam examen, intram alãturi, la un curs la care
nu dãdeam examen. ªi mã învãþasem sã urmez mai ales cursurile la
care nu dãdeam examen. Fiindcã celelalte tot trebuia sã le învãþ
pentru examen. ªi în timpul ãsta am urmat cursurile lui Iorga, de
exemplu, care erau deosebit de frumoase, de încãlzitoare, de energi-
zante. ªi am urmat cursuri de filozofie. Unele le înþelegeam, altele
mai puþin. Am urmat ºi cursuri de sociologie; cursul lui Mihail
Dragomirescu care avea loc în marea aulã a Fundaþiei. Urmam ºi
cursul de istoria artelor. Nu zic cã la toate mã duceam foarte regu-
lat. Din cauza acestei structuri geografice a facultãþii, oamenii
aveau contacte cu alte facultãþi. ªi învãþau ºi lucruri care nu trebu-
iau sã le înveþe. (Conferinþã la Casa Universitarilor din Bucu-
reºti, martie 1970, reprodusã în „Viaþa Studenþeascã“ 1 apri-
lie 1970).

Un caiet de notiþe la Istoria Artei, cu multe desene, minu-
þios executate, rãmâne mãrturie a interesului ce-l purta cursu-
rilor lui Tzigara-Samurcaº.
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Era însã ºi un pasionat dansator.
Eu am dansat foarte mult. Pe atunci se dansau tangouri, oneste-

puri, foxtroturi… Mie mi-a plãcut sã dansez ºi am dansat multe
valsuri. Îmi place sã aud unul din acele valsuri care sunt legate de
oraºul meu de naºtere, Tulcea, ºi despre care pãrinþii mei spuneau
cã a fãcut repede ocolul lumii: valsul „Valurile Dunãrii“. E un vals
românesc care s-a rãspândit mult.

Am auzit recent cã noi vindem o maºinã, care pe piaþa occiden-
talã are sau va avea un mare succes. Eu ºtiu despre succesele în toa-
tã lumea ale cercetãrilor de matematicã. Ideea aceasta de viabilitatea
internaþionalã a unei maºini, a unei cercetãri ºtiinþifice am cãpã-
tat-o probabil mult mai de tânãr atunci când auzeam în copilãrie
valsul „Valurile Dunãrii“. (Emisiune Radio 1970)

În afara dansului nu avea atracþie pentru nici un fel de
sport. Încercãrilor neizbutite din copilãrie de a învãþa sã pati-
neze, sã joace tenis, le-au urmat tot eºecuri atunci când ado-
lescentul a încercat sã înveþe cãlãria sau omul matur mersul
pe bicicletã.

Mult mai târziu, atunci când tinerii matematicieni vor veni
la el dupã sfaturi, îndrumãri, cu nedumeriri ºi probleme per-
sonale, când va sta prieteneºte de vorbã cu ei, uneori chiar
ore întregi, va insista asupra necesitãþii de a citi nu numai
cãrþi de ºtiinþã, ci ºi de poezie, literaturã, filozofie, beletristi-
cã, de a vizita muzee, expoziþii, de a audia concerte, de a în-
vãþa limbi strãine pentru formarea culturii generale.

Omul de ºtiinþã nu este pur ºi simplu o fiinþã curioasã, redusã la
un intelect care gândeºte. El este mai perfecþionat decât o maºinã de
calcul, este o fiinþã vie, iubeºte ºi urãºte, are bucurii artistice, îºi
pune probleme de eticã etc. De aceea el nu se poate închide în spe-
cialitatea sa, uitând munca poeþilor ºi romancierilor, a pictorilor ºi
sculptorilor, a arhitecþilor ºi muzicienilor… Formarea unei culturi
generale este o problemã care urmeazã diferite nivele. În primul
rând, se pune problema formãrii culturii generale în propria ta spe-
cialitate. În al doilea rând, se pune problema culturii filozofice ge-
nerale. În al treilea rând, se pune problema formãrii culturii artisti-
ce generale. Toate duc la marea culturã generalã, aºa cum ar trebui
sã fie înþeleasã de toatã lumea. (Gânduri despre anii de studenþie,
Ed. Politicã, 1966, p. 167)

În aceºti ani de studenþie, Gr. M. cãuta instinctiv sã capte-
ze prin toate tentaculele cunoºtinþe de tot felul, pentru a-ºi
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atinge idealul de a fi un om de culturã. Dar, în primul rând,
lucra multã matematicã, propria lui specialitate. Pe câteva foi
volante, cu grijã, frumos ºi citeþ scrise, îºi enumerã ºi clasificã
lucrãrile, realizând astfel primul aºa-zis „memoriu de titluri
ºi lucrãri“ din viaþa lui. Lucrãri precum se vede avea. Titluri
încã nu.

Am pomenit mai înainte de unele din aceste lucrãri. Re-
dãm însã clasificarea lor in extenso:

Prelucrãri

1° Cum influenþeazã forþele sufletului viaþa indivizilor ºi a po-
poarelor (d. G. Lebon) T.R. II 7–8

2° Noile metode de luptã întrebuinþate în rãzboiul european 
(d. G. Lebon) T.R. II 9–10

3° Arta de a citi (d. E. Faguet) T.R. II 1–10
4° Astronomia (d. H. Poincaré) T.R. III 1–4
5° Reflexii cu privire la mãsurarea timpului (d. H. Poincaré)

T.R. III 5–6
6° Asupra relativitãþii timpului (Ab. Moreux) T.R. IV-a

Matematicã popularizatã

1° Astronomia ca factor în evoluþia ºtiinþelor (Ziarul cãlãtoriilor)
2° Introducere la istoria matematicilor (ib)
3° Calculul sãrbãtoarei Sf. Paºti (ib)
4° Achile ºi broasca þestoasã (ib)
5° Ce e cu a patra dimensiune (ib)
6° O cãlãtorie în Flattland

Matematicã purã

1° Teoreme asupra triunghiului
I  Proprietãþile conicelor
II Transformãrile potenþiale
III Inversiunea generalizatã
IV Puncte complimentare generalizat.

2° Puncte potenþial generalizat
3° Proprietãþi geometrice ale curbelor algebrice I
4° Proprietãþi geometrice în legãturã cu curbele algebrice II
5° O proprietate a conicelor cu d. M. Niculescu
Asupra conicelor (G.M. XVII, 7°)
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I. (1922–23)
O generalizare în teoria polarelor

Iunie–Iulie 1922 DAS. MN.
Trimes G.M. refuzat

Curbele Septembrie 1922
Trimes G.M. Ianuarie publicat
cu M. Niculescu

Teoreme asupra triunghiului
Octombrie–Noiembrie 1922 (P.S.)
(L.C.)
Trimes G.M. admis, publicat
G.M.
XXIX 5, 6, 8

Câteva însumãri algebrice
Noembrie–Decembrie (P.S.)
Trimes R.M.T. refuzat

Teoreme din geometria triunghiului
Decembrie 1922
retrimes

Proprietãþi geometrice ale curbelor algebrice I
Ianuarie–Februarie 1923
Trimes G.M. admis
II
Februarie–Martie 1923
Trimes G.M. admis
II (1923)

Proprietãþi în legãturã cu fasciculele de cercuri
Martie 1923 J.M.
netrimis transformat în

O proprietate a fasciculelor de conice
Martie–Aprilie J.M.
înmânat dlui Ghermanescu
trimes R.M. F.E. în Septembrie 1923

Douã proprietãþi ale conicelor în legãturã cu triunghiul
Aprilie 1923 J.M.
înmânat Dlui Ghermanescu

Asupra curbelor remarcabile ale unui sistem de trei cercuri din plan
Mai 1923 E.B.
transformat în
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O încercare de generalizare a noþiunilor de distanþã ºi coordonate
Iulie–August 1923 Ol.

Câteva proprietãþi ale cuadricelor id.
trimes R.M. y F.E.

Curbele asociate unui punct în planul unui patrulater
transformat în L.L.B.

Despre polaritatea poligonalã
August 1923 L.L.B.
Vorbit Soc. st. 1923
admis Bul. Mat/pur apl.
III (1923–24)

Proprietãþi ale sistemelor de cercuri
Octombrie 1923 CT. OB.
Noembrie

Familii lineare
Decembrie 1923

Familii patratice de drepte ºi conice
Decembrie 1923

*  *  *

Asupra punctelor conjugate faþã de o conicã sau cuadricã
Martie 1924

O generalizare a jacobienei
Aprilie

În jurul unei chestii de examen
Mai

O clasã de concomitenþi în legãturã cu determinaþii polidimen-
sionali

Iulie–Octombrie 1924
Proprietãþi ale sistemelor de cercuri

II articol
Septembrie–Noembrie P.S. O.M.

Poligoanele semiregulate
Aprilie 1923 S.P.
devenit

Aplicarea ecuaþiilor cu diferenþe finite la studiul poligoanelor
S.P. Aprilie 1925

Miºcarea unui punct cu conservarea asemãnãrii
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SP Aprilie 1925
Despre poligoanele autoproiective Len. Mih. Mai 1925

devenit

Articole remarcabile

1. Teoreme asupra triunghiului P.S. g. tr. L C.
2–3. Propr. geom. ale curbelor algebrice L.C.
4. O propr. a fasciculelor de conice J.M.
5–6. O încercare de generalizare cercuri E.B.

curbe Ol.
7. Câteva cuartice L.L.
8. Polaritatea poligonalã L.L.
9. O propr. a cercului principal J.M.

Note
………………..………………..………………..……………….

1. Polaritate în raport cu o conicã D.A.S.
2. Curbele
3. P. te pct. generalizat
4. Douã propr. ale conicelor sup. tr. J.M.
5. O propr. a cubicelor
6. O cubicã circularã remarcabilã

Preocupãrile literare continuã ºi în anii de facultate: un
teanc de manuscrise conþine poezii, încercãri de prozã, eseuri
mai serioase ºi pamflete. Poeziile sunt simboliste, proza este
realistã, eseurile vor sã fie hedoniste.

Inginerul Fred Antonescu povesteºte:
„Am dat cu Grigore Moisil examen de a 8-a în vacanþã. Eu

urmasem la Liceul Lazãr, el, la Spiru Haret. Întâmplãtor am
intrat amândoi la matematici ºi peste un an amândoi la Poli-
tehnicã, unde eu am rãmas. Am fost deci la început colegi.

Mi-l amintesc înconjurat de un pâlc de fete, pe culoarul fa-
cultãþii, scoþând din buzunar o foiþã ºi recitând versuri de Mi-
nulescu. Mi-a rãmas cu claritate urmãtorul fragment pe care-l
spunea cu predilecþie:

Eu ºtiu c-ai sã mã-nºeli chiar mâine
Dar fiindcã azi mi te dai toatã,
Am sã te iert
E vechiu pãcatul
ªi nu eºti prima vinovatã!…
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Mi se pãrea totalmente aiurit. Mã întrebam: care e preocu-
parea lui de bazã? Matematica? Politehnica? ªi-mi spuneam:
cum poate face ceva serios ºi când are timp sã facã ceva se-
rios, când toatã vremea citeºte ºi recitã versuri? Pe ce oare se
bazeazã siguranþa lui? E desigur bãiatul tatii!“

În douã poezii, prima din 1924, a doua din 1925, influenþa
lui Minulescu apare clar.

S i m f o n i e  h i b e r n a l ã ,  f i n a l
Cerul a desvirginat zãpada matã
ºi imaculatã
ca un corp superb de fatã.
Cerul a desvirginat zãpada
ºi-a lãsat-o pradã
soarelui capricios ca un amant;
iar pãmântul, cu masele de diamant
muºcã
din zãpada albã
caldã
ºi vibrantã ca un coribant.

Vântul mângâie troenii
tainici ºi diafani
ca sânii
de fecioarã
Vântul mângâie troenii
ºi-i frãmântã ºi-i doboarã
Iarna cântã
ca un disc stricat de ariston
iar casele
înveselite cã ºi-au expulzat povara
de zãpadã, se ridicã
ºi vorbesc la telefon
sã vinã vara.

Cerul a desvirginat zãpada matã
care plânge;
ºi-a lãsat la asfinþit o patã
ca de sânge

Decembrie 1924

Aº vrea sã-þi scriu ºi-n viersu-mi sã pun melancolia
Castelului de piatrã-al unui lord englez
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Aº vrea sã-þi scriu ºi-n viersu-mi sã pun copilãria
ªi incomprehensiunea palatului burghez

Aº vrea sã pun albastrul albastrelor virgine
ªi roºul de cadavru al soarelui polar
ªi purpura din mantia bãtrânelor regine
ªi negrul creaþiunii ºi albul funerar.

Sã prind timiditatea din ultima iubire
Sã prind inconºtienþa din ultimul pãcat
Sã prind eternitatea din prima fericire
ªi vagul de senzaþii al primului oftat.

Aº vrea în viersu-mi sã presar parfumul ce coboarã
Pe razele de lunã ºi tremurul de vânt
ªi-aº vrea sã torn otrava ce-mbatã ºi omoarã
A primului dezastru ºi-a primului avânt

Aº vrea sã prind în viersu-mi fantoma argintie
Rãsfrântã pentru-o clipã de-o cupã de cristal
Aº vrea sã prind surâsul pe buza viorie
A bajaderei dintr-un basm oriental

Aº vrea sã-þi scriu, dar gândul mi-i un cavou de piatrã
ªi un schelet trosneºte-n coºciugul plin de praf
ªacalul roºu urlã, hiena neagrã latrã
Am vrut sã-þi scriu un cântec, ºi-am scris un epitaf.

Eseurile despre Literalizarea gândirii, Inteligenþã ºi culturã,
Spre o desliteralizare, Originalitatea, Tot despre originalitate,
Scientismul, Fenomenul dublei gândiri, Fenomenul instrospecþiu-
nii, Scepticismul I–II–III, Dadaysmul, vor sã fie originale în sen-
sul urmãtoarei definiþii datã într-o paginã din Tot despre origi-
nalitate:

Cã nu eºti original când ai ca principiu a fi altfel decât ceilalþi,
iatã un lucru de care numai puþini îºi dau seama. Cãci originalita-
tea înseamnã independenþa gândirii mele de gândirile celorlalþi. Ori
dacã eu gândesc mereu tocmai contrariu de cum gândesc alþii, gân-
direa mea e tot atât de mult tributarã ca atunci când aº gândi la fel
cu ceilalþi. Dacã oricãrei afirmãri ale unei majoritãþi, originalul îi
opune o negaþie, urmeazã cã cugetarea acestuia e solidar legatã de
aceea a mulþimii; nu putem sã spunem cã e originalã.
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Originalitatea, independenþã a gândirii noastre, cere în primul
rând existenþa unei Gândiri unitare, conºtiente ºi puternice. Forþa
cu care se impune o idee ºi fecunditatea ei, iatã bazele originalitãþii.

E caracteristic faptul cã multe din ideile filozofiei ºi ºtiinþei mo-
derne au fost regãsite în scrierile anticilor; acolo nu erau decât or-
namente, la noi ele sunt pietre fundamentale.

*

Iatã în ce sens voim sã fim originali.
Sã reliefãm în sufletul nostru ideea cea mai puternicã, cea mai fe-

cundã ºi sã iluminãm cu ea colþurile cele mai ascunse ale eului.
Sã distrugem, în focul sacru al originalitãþii, toate resturile im-

productive ale trecutului…
Fragmentele ce urmeazã sunt aproape toate autobiografi-

ce. Tânãrul de 20 ani, snob, pedant, încrezut, cult, inteligent
peste mãsurã, paradoxal, încã nedecantat de experienþa vie-
þii, se vrea cinic ºi irezistibil.

Bulevardul se întindea înaintea lui, lung, lung, ca un covor ne-
gru ce urca spre cer, brodat pe margini cu lãmpi sonore ca niºte pi-
cãturi de chihlimbar. Era atâta liniºte încât avea impresia cã asistã
la o predicã. Era atât de departe încât se credea plecat. Numai bule-
vardul, ca o trenã lungã de mireasã, era prins de cer cu gãmãliile
aurite ale stelelor ºi i se colora în suflet ca un puhoi de apã. Depar-
te, bulevardul îl reîntorcea la micul salon oriental. Titlul: scena des-
pãrþirii. Deco: o sofa largã cu o grãmadã de perne de un colorit stins,
hermetic, printre care ºedea Niniº. La picioare, el luându-i mâna
calm, un calm voit, prelungit sensual: „Niniº, peste douã ore plec“.
Avu impresia cã ceva în piept i se frânge, era sã devie liric, dar, ac-
centuându-ºi pãrerea de rãu, cãutã sã parã teatral. Cu un sentimen-
talism reþinut, oricine altul afarã de Niniº l-ar fi putut crede sincer;
cu gesturi sobre, cu tonul înecat de lacrimi, repetã câteva fraze, pe
cari le terminã cu un: „Storin în «Aimer»“, spus pe tonul unui re-
gisor ce vrea sã indice nuanþa justã. El, în smocking, la picioarele
lui Niniº, se vedea declamând fraze pe cari le ºtiau amândoi factice.
ªi el pe bulevard se vedea pe el — cel în smocking — strângân-
du-i-se ceva în piept, simþind o mânã perversã cã-i strânge sufletul
sã-l stoarcã de sânge în timp ce se privea jucând scena. Avu impre-
sia cã gândul sãu face un pas înapoi ºi se vãzu ca la cinematograf:
un om umblând pe bulevard ºi privind pe un amãrât dintr-un sa-
lon oriental ce se uita la un actor dibaci. Avu impresia cã gândul i
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se resfrânge nesfârºit între douã oglinzi, cã gândul i se balanseazã
rapid ca un metronom. Îºi aminti de un paradox de altãdatã.

La un ceai la Niniº, plictisitor ºi obligator, fuma într-un larg fo-
toliu de piele, moþãind indiferent în faþa unui tânãr pitic, grãsuþ,
pedant ºi filozof ce conferenþia despre o problemã moralã. Prinse în
zbor o pãrere despre înþelepciunea greceascã ºi eternul cunoaºte-te
pe tine însuþi ºi se zburli brusc.

— Îþi închipui cã introspecþiunea e posibilã? Vrei sã o analizãm?
Mã analizez: Eu, sã-i zic Eu1, trãiesc ºi la un moment dat am im-
presia cã eul meu se desprinde de acest Eu1, se aºazã în fotoliu ºi-l
priveºte; El1 e analizat de mine, de Eu, de ceea ce numesc Eu2. Pânã
aici suntem de acord. Vreau sã merg mai departe. Vreau sã analizez
pe Eu2. Atunci iau loc într-un folotiu ºi Eu1 îl analizez pe Eu2; Eu3
analizeazã pe Eu2. Vezi care e mecanismul? E un mecanism prin re-
curenþã, Eu=

n fiind analizat de un Eu=
n2. Iatã cum înjghebez o teorie

a introspecþiunii. Observi imediat cã procedeul nu se opreºte ci ca-
pãtã o mulþime infinitã de euri.

— De aici deduci neputinþa introspecþiunii. Cu aerul de paradox
teoria e totuºi foarte viabilã.

— Din contra. Dacã m-aº opri aci aº fi mai repede condus la po-
sibilitatea introspecþiunii. Mulþimea eurilor, Eu1, Eu2, Eu3…,
Eu=

n… se prezintã ca termenii unei serii, infinitã evident. Dacã o
cunoaºtere complectã e imposibilã, totuºi procesul de aproximaþii
succesive ar putea fi aplicabil ºi am avea un procedeu, Bergsonian,
de autoanalizare.

Convorbitorul rãmase puþin supãrat. Scãparea aceasta neprevã-
zutã de el ar fi vrut sã o fi gãsit ca sã se susþinã. Grigri însã conti-
nuã:

— În cazul acesta, postum ai avea dreptate. Deºi raþionamentul
acesta n-a fost pânã acum fãcut, totuºi el n-ar veni decât ca o micã
precizare criticã în ajutorul introspecþiunii, stabilind-o pe baze si-
gure. Iatã însã ce se întâmplã.

Se privi în oglindã, aºezându-ºi cravata, începând sã-ºi ia aerul
de gravã superioritate pentru câþiva ascultãtori curioºi sã-i auzã
paradoxele.

— Din simplu fapt cã eu pot analiza întreagã aceastã serie de
euri, Eu1, Eu2, Eu=

n, deduc un nou eu, în afarã de ea, un eu care o
analizeazã toatã, un eu de ordin infinit, aº întrebuinþa un langaj
prea special, dar cred necesar, Euw. Acest Eu w analizeazã ºirul
Eu1--, Eu=

n --. Dar el poate fi analizat de un nou eu Eu w + z ºi aºa
mai încolo. Acest procedeu nou întrebuinþat în matematici a impus
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constatarea: având o mulþime infinitã de euri, existã un eu care sã
o analizeze. Mulþimea eurilor e transfinitã. Numãrul lor e cu mult
mai mare decât o infinitate. Aci metoda aproximaþiilor e imposibilã;
iatã problema introspecþiunii.

În mijlocul bulevardului, avea impresia cã mulþimea aceasta de
euri îl apasã. Infinitatea de euri se cobora din afarã în el, în spre el
ºi-i înþepa sufletul. Stele îi trimiteau raze subþiri de luminã ca niº-
te pumnale de aur. Întinse mâna sã se apere. Avea impresia cã de-
getele îi sunt strãpunse. Tot sufletul îi intra în suflet ca o floretã ve-
neþianã ºi de-a lungul ei se prelingea o picãturã amarã de narcotic.

Se vedea, vãzându-se, vãzându-se… ºi asta în el din ce în ce mai
în el, ca o spiralã care se apropie de el, care se resfrânge în jurul lui,
îºi simþea durerea strânsã din ce în ce mai tare, gâtuitã, neîngã-
duindu-i sã se plângã. Respiraþia i se filtra anevoie, ca printr-o pla-
sã prin care ca sã treacã avea nevoie sã fluiere. Sufletul voia sã-i iasã
din suflet în semnale lungi, ascuþite, stridente, ca þipãtul de alarmã
al arsenalului. În faþa lui Bulevardul ºerpuia ca un chiot. Simþea
nevoia sã strige, sã urle, pomii se întindeau departe cu mâini vân-
joase, urlând, bulevardul întreg pornea departe sã ducã vestea ºi
ecoul strigãtului grozav, tumultos care se-nfigea în cer ca o stea
nouã.

ªi pielea îi tremura încã de înþepãturile perverse ale luminilor
galbene.

Un manuscris al cãrui început lipseºte, presãrat de parado-
xuri, preconizeazã o concepþie regizoralã foarte originalã
pentru acei ani în Bucureºti.

— Nu vãd altã formã a teatrului viitor decât circul.
— Eºti modernist, vrei sã pari în ritmul vremii.
— Din contra, sunt colecþionar. Îmi plac gândurile vechi, uzate,

cu zimþii roºi ca o monedã anticã. Îmi plac sentimentele vechi, par-
fumate ºi tari ca un vin de rasã. Îmi plac vorbele vechi, sonore ca o
vioarã ofilitã. Adun într-o casetã cu geamuri de sticlã poleite, cu co-
loritul viu ºi pur al unui Rafael.

— Eºti istoric.
— Iartã-mã sunt inginer. Gãsesc absurd sã garniseºti un pod de

fier cu coloane ionice ºi sã lipeºti de zidurile unui sky-scrapper un
mozaic bizantin. Cred cã e nepotrivit sã þii conferinþe într-un bu-
duar oriental ºi sã fumezi într-o catedralã goticã.

Singurul lucru care intereseazã pe un regisor într-o piesã de tea-
tru e armonia între decor ºi structura personagiilor. Nu-mi închi-
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pui cã Iliada poate fi cititã altfel decât plimbându-te în sandale în
apropierea unei mãri calme ºi cã Corneille poate fi înþeles dacã nu
aºtepþi într-o anticamerã elegantã „le petit réveil“ al marelui rege.

— Te influenþeazã atât de mult costumul?
— Iarna sunt tradiþionalist fiindcã port cãciulã. Vara sunt para-

doxal fiindcã umblu cu capul gol, primãvara sunt socialist din cau-
za naturii, toamna sunt burghez din cauza umbrelei. Un militar e
voinic fiindcã poartã spadã, un profesor savant din cauza ochelari-
lor. Interviewul s-a sfârºit. Note biografice: fumez þigãri fãrã carton,
îmi plac femeile oxigenate; n-am avere, nici intenþia sã mã însor.
Peste douã ceasuri plec la Mehadia. Ajuns în faþa casei dumitale îþi
doresc noapte bunã.

ªi pãrãsindu-ºi convorbitorul îºi luã la braþ pe bunul sãu amic
cu care mai avea de umblat: „Îmi placi fiindcã mã asculþi, eºti inte-
ligent fiindcã mã crezi genial. Taci: e ceea ce te face sã te crezi fin ºi
sã te creadã prost. De fapt nu eºti nici una nici alta. Eºti bun cau-
seur fiindcã ºtii sã taci. Eºti filozof fiindcã îi laºi pe ceilalþi sã gân-
deascã, eºti bun dansator fiindcã te laºi dansat. Þi-am gãsit câteva
titluri pentru viitoarele tale romane: Numai pentru domni ºi doam-
ne, Eingang verbotten, C’est du jazz-band partout…“

………………..………………..………………..……………….

Fragment dintr-un dialog:
………………..………………..………………..……………….

— Îmi eºti indiferentã ºi îmi placi.
— Îmi placi ºi-mi vei deveni indiferent.
— Mã ierþi cã încep printr-o obrãznicie. Nu vreau sã-þi închipui

cã-mi eºti mai mult decât un capriciu. Am impresia cã-mi eºti alt-
ceva.

— Nu-mi dai impresia cã-mi vei fi decât un capriciu. Îmi place
însã sã cred cã-þi voi fi mai mult.

— Continui prin a fi pedant: Montaigne spunea cã atunci când
se joacã cu pisica e tot atât de posibil ca pisica sã se joace cu el.

— Nu te ºtiam dresor de pisici. Sper cã vom petrece câteva mi-
nute plãcute.

— Nu mi s-a spus cã eºti domesticã, bãnuiesc cã te crezi felinã.
Oricãrei femei îi place sã dea impresia cã-ºi ascunde ghiarele ca sã-i
convingã pe ceilalþi cã le are.

— Constat cã nu mi-ai vorbit nimic de lunã. Dupã tonul la care
ai ajuns ar fi momentul sã începi.
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— Bag de seamã cã mã insulþi. Pe stradã e destul de întuneric ca
sã începem sã facem dragoste în loc de a ne închipui cã nu vorbim
de ea. Braþul meu îþi cuprinde talia, þi s-a spus cã sunt omul care
sãrut cel mai dulce…

Snobismul lui Gr. M. de la aceastã vârstã nu era numai de
naturã intelectualã. Se simþea mândru cã face parte dintr-o
veche familie de grãniceri nãsãudeni. Cu timpul, snobismul a
trecut aºa „precum coada de la broascã“, expresie ades citatã
de Gr. M. ºi auzitã de la mama lui. Dar mândria a purtat-o
toatã viaþa. Printre manuscrise se aflã copia fãcutã de mâna
lui privind genealogia familiei Moisil, din volumul „Date is-
torice privitoare la familiile Nobile Române“ de Cav. de Puº-
cariu — Sibiu, Sibiu 1895.

Genealogia familiei Moisil e formatã din douã pãrþi: pri-
ma, începând din anul 1471, a doua din 1638.

Cu toatã dorinþa tânãrului Gr. M. de a ºti cã familia sa fi-
gureazã în documente încã din veacul al XV-lea, aceastã pri-
mã parte a genealogiei e contestatã de istorici. Partea a doua
este însã autenticã ºi umorul lui Gr. M. pare sã descindã di-
rect de la strãmoºul sãu Vasile Moisil II (1790–1850, numit
„caplan în 1812–1823“), despre care se relateazã urmãtoarele:

nãscut în Rodna nouã 17 Febr. stil vechiu 1790, preoþit 1812, +
1850.

Tatã lui Grigore Moisil
Poruncã vicãsãreascã dela împãratul 1812:
Ca copii de mici sã se înveþe, sã porunceºte ca cantorii sã scrie

pânã la s. George catehismul ºi sã înveþe pe copii. Prezentându-se
la s. George ºi cantorul de aci, V. Moisil ºi examinându-l vicariul
Nemes ºi neputând da rãspuns din catehism a fost dojenit aspru. La
aceste cantorul, ce din feliul lui era batjocoritor a zis cãtre vicar: Nu
mã sfãdi, cã Dta ai poruncit ca toþi pânã la Sângeorziu sã înveþe ca-
tehismul, eu însã din Sanþ care e din sus de Sângeorziu ºi aºa am
crezut cã n-am sã înveþu. (Pagina 112)
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1929–1931

În anul 1926 Gr. M. îºi dã licenþa în matematici ºi rãmâne
student numai la ªcoala Politehnicã: Mi-am dat în paralel exa-
menele ºi la Facultatea de Matematici ºi la Politehnicã. Ceva mai
târziu, am cãzut la multe examene la Politehnicã ºi când cãdeam la
examene la Politehnicã, îmi dãdeam examenele la Facultatea de ªti-
inþe; aºa am terminat-o. Am lucrat la matematici dar îmi conti-
nuam ºi Politehnica. În 1929, cãzând la multe examene la Politeh-
nicã, pentru a nu avea un bilanþ negativ, mi-am dat seama cã aveam
gata o lucrare de matematici care poate s-ar fi potrivit ca lucrare de
doctorat. Profesorii Pompeiu ºi Þiþeica au fost de acord cã lucrarea
putea fi prezentatã la doctorat. (Inf. 19 Martie 1970)

Nelipsitul Calendar Universal pe 1929 ne pune la curent
aproape zi de zi cu aceastã perioadã. Conþine aceeaºi înºirui-
re de întâlniri cu prietenii ºi prietenele, plimbãri la ºosea sau
grãdina Botanicã, participãri la five-uri ºi baluri. Numele de
fete apar ºi dispar ca meteoriþii. Interesante sunt notaþiile pri-
vind activitatea lui ca student, pe care le redãm în întregime.

27 Ianuarie Cãzut la Bizeþ
16 Februarie Asistent la Pompeiu
18 Februarie Examen la Economie Politicã
seara Comunicare grupe funcþionale
19 Februarie Trimis scrisoare Paul Lévy
18 Martie nuit travaillé jusqu’à 3½ heures
19 Martie Prezentat teza
21 Martie Primit manuscrisul
25 Martie Dat la tipãrit
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13 Aprilie Þinut curs Universitate Statica analiticã a firelor
15 Aprilie Bun de impr. I-a ºi II-a
20 Aprilie curs universitar suprafeþe
27 Aprilie am Seminar Universitate
2 Mai Curs Universitate Statica mediilor continui plane
8 Mai plecat Cluj Conf. Sierpinsky seara la tanti Lucrezia1

9 Mai am. Conf. Sierpinsky Primirea Congresiºtilor
pm. Volterra aºteptat garã inutil
10 Mai am. Oradea pm. Volterra Montel la Ep. Bihor
Cluj seara Operã, la Dna Kasterska2

11 Mai am. Conferinþa Volterra pm. conf. Pompeiu Karamata,
etc.
comunicare eu. Dejun la Bratu
seara masã la parc; Costy3 cu banda
12 Mai am. conf. Montel pm. vizite adio seara plecat Buc.
13 Mai am. pm. aranjat pt. conferinþã
14 Mai pm. la Observator Dupã Volterra cu Mimi Elefterescu
15 Mai am. Volterra conf: „dans une remarquable thèse de M.
Moisil“4. Dejun Volterra p.m. Volterra Acad. vorbit cu tata.
Pompeiu. Seara condus Volterra la garã cu Mimi Elef.
16 Mai pm. strâns bani cu M. Elef. p. Volterra cadou
17 Mai am. cumpãrat
1 Iunie am. Bijou la Observator pm. Docenþa Cãlugãreanu
2 Iunie am. La Davidoglu, Pompeiu, Þiþeica p. fixarea datei
3 Iunie am. Tipografie Pompeiu; Teza gata; la Pompeiu Þiþeica,
Tz. Teodorescu, Davidoglu
4 Iunie am. la Coculescu
5 Iunie am. Susþinerea Tezei la Picadilly
10 Iunie Comunicare asupra suprafeþelor minima
22 Iulie Ecuaþiile lui Lagrange
9 Septembrie pm. Geometrie diferenþialã fun.
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1 Lucrezia Bugnariu, sora lui Constantin Moisil, mãtuºa lui Gr. M.
2 Soþia matematicianului Petre Sergescu.
3 Constantin Daicoviciu.
4 Într-o remarcabilã teza a Dlui Moisil.
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12 Septembrie pm. Grupa funcþionale
13 Septembrie am. Pompeiu
14 Septembrie am. Pompeiu
13 Octombrie Scris. P. Lévy
16 Octombrie Trimis scrisoare P. Lévy
20, 21, 22, 23 Octombrie Travaillé Cinematica firelor definitiv
22 Octombrie Recrutarea
26 Octombrie Primit rãspuns P. Lévy am. Ginel pm. Pompeiu
29 Octombrie Geometria dif. a varietãþilor funcþionale P: deschi-
de un grup de cercetãri… a primit aprobarea celor ce se ocupã de
o asemenea chestiune
15 Noembrie Causé avec Pompeiu accepté
19 Noembrie Comunicare „Asupra unor sâmburi frânþi“; mi s-a
spus la Popovãþ cã mi s-a publicat nota
20 Noembrie Pompeiu consiliu am. Desconcentrarea
23 Noembrie Pompeiu causé sem. an. III accepté
26 Noembrie seara plecat Cluj
27 Noembrie Cluj Abramescu
28, 29 Noembrie Sergescu 28 primit extrase
30 Noembrie plecat seara Bucureºti

Rezumatul acesta al activitãþii lui Gr. M. pe anul 1929 este
mult prea succint. Importanþa anumitor evenimente ºi întâl-
niri cere o mai amãnunþitã expunere.

Între 9–21 mai 1929 are loc la Cluj: „Cel dintâi Congres al
matematicienilor români“. La acest congres, al cãrui preºe-
dinte al comitetului de organizare era Pompeiu, participã ºi
patru savanþi strãini: J. Karamata din Belgrad, P. Montel de la
Paris, W. Sierpinski de la Varºovia ºi V. Volterra de la Roma.

ªi Volterra ºi Sierpinski au înrâurire asupra orientãrilor ºti-
inþifice ale tânãrului matematician. Sierpinski, creatorul ºco-
lii poloneze de matematici moderne, era directorul revistei
„Fundamenta Mathematicae“, orientatã spre o matematicã
modernã, foarte abstractã. Volterra era creatorul analizei
funcþionale de care Gr. M. se ocupa în teza de doctorat la care
lucra ºi care se afla la tipar în acel moment.

Tânãrul este însãrcinat de prof. Pompeiu sã-l aºtepte la
garã pe Volterra ºi sã-l însoþeascã în timpul ºederii lui în þarã.
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Astfel se creeazã legãtura dintre ei, cu repercusiuni asupra vi-
itorului lui.

În 5 iunie, Gr. M. îºi susþine teza de doctorat la Facultatea
de ªtiinþe din Bucureºti, cu lucrarea „La mécanique analyti-
que des systèmes continus“, având în comisie pe profesorii
Pompeiu, Þiþeica ºi Davidoglu, tezã în care studiazã unitar di-
ferite sisteme de ecuaþii cu derivate parþiale ce intervin în fizica ma-
tematicã, cu o metodã unitarã, ce extinde metoda derivatei areolare
a lui D. Pompeiu. În aceastã tezã de mecanicã, Gr. M. foloseºte
anumite ramuri ale matematicilor foarte abstracte ºi puþin cu-
noscute la acea epocã, ca analiza funcþionalã, pentru a rezol-
va probleme foarte concrete, în speþã, ale mecanicii firului.
Aceastã trãsãturã de a folosi matematicile foarte abstracte la
aplicaþii practice a caracterizat mai târziu toatã activitatea lui
ºtiinþificã.

Îndatã dupã susþinerea tezei, Gr. M. o trimite unor mate-
maticieni. Scrisorile urmãtoare sunt dovada bunei aprecieri
de care teza s-a bucurat în strãinãtate.

PARIS 9 RUE CHERNOVIZ
LE 19 JUIN 1920

Cher Monsieur,

Laissez-moi vous féliciter bien vivement pour l’achève-
ment de votre belle thèse, que je viens de recevoir. D’après ce
que j’ai pu voir par un premier examen, vous avez fait un tra-
vail du plus grand intérêt, qui doit subsister dans l’avenir
tant par sa propre valeur que par les recherches nouvelles
qu’il doit susciter; car, bien que je ne voie pas encore ce que
peuvent être ces recherches, il n’est pas possible que vous
ayez tout dit du premier coup sur ce domaine nouveau que
vous venez d’explorer.

J’ajoute que c’est pour moi un plaisir particulier de voir
une si belle application de l’analyse fonctionnelle. Si pour ma
part j’ai contribué aux progrès de cette science, au point de
vue théorique, je n’ai pas eu le succès que j’aurais voulu dans
l’étude de ses applications; mais je suis toujours resté con-
vaincu que, quand son esprit aurait davantage pénétré dans
l’enseignement des mathématiques, on s’apercevrait de l’im-
portance de ses applications. Vous m’apportez une première
confirmation de cette idée.

160
www.ziuaconstanta.ro



En vous remerciant pour l’envoi de ce beau travail, je vous
adresse mes voeux pour l’heureuse continuation de votre car-
rière scientifique, et vous prie de croire à mes sentiments les
plus dévoués. P. Lévy1

PADOUE LE 20 SEPT. 1929
M.LE DOCTEUR GR. C. MOISIL
4 STR. ARHIVELOR

Cher Monsieur

J’ai reçu avec grand plaisir ici, où je finis les vacances, vo-
tre remarquable thèse, ainsi que les lignes bien aimables par
lesquelles vous m’en avez accompagné l’envoi. Je me félicite
avec vous pour l’extension systématique des équations géné-
rales de la dymanique au champ fonctionnel à laquelle vous
êtes heureusement parvenu en ayant recours avec une sou-
plesse bien digne d’éloge, aux ressources les plus élevées de
l’analyse. Agréez avec les meilleurs souhaits de brillant ave-
nir scientifique mes sentiments distingués. T. Levi-Civita2
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1 Dragã Domnule,
Daþi-mi voie sã vã felicit cu multã cãldurã pentru ducerea la bun

sfârºit a frumoasei dvs. teze pe care tocmai am primit-o. Dupã cât
mi-am putut da seama la un prim examen, aþi realizat o lucrare de
cel mai mare interes, care trebuie sã rãmânã în viitor atât prin pro-
pria ei valoare, cât ºi prin noile cercetãri pe care trebuie sã le antre-
neze; cãci cu toate cã nu vãd încã ce ar putea fi aceste cercetãri, nu e
posibil ca dvs. sã fi spus totul într-o primã lucrare în acest domeniu
nou pe care l-aþi explorat.

Adaug cã pentru mine e o plãcere deosebitã sã vãd o atât de fru-
moasã aplicaþie a analizei funcþionale. Dacã am contribuit din par-
te-mi la progresele acestei ºtiinþe, din punct de vedere teoretic, n-am
avut succesul pe care l-aº fi dorit în studiul aplicaþiilor ei; dar am rã-
mas totdeauna convins cã atunci când spiritul ei va pãtrunde mai
mult în învãþãmântul matematic, se va vedea importanþa aplicaþiilor
ei. Dvs. îmi aduceþi confirmarea acestei idei.

Mulþumindu-vã pentru aceastã frumoasã lucrare, vã trimit urãri-
le pentru continuarea fericitã a carierei Dvs. ºtiinþifice ºi vã rog sã
credeþi în sentimentele mele cele mai devotate. P. Lévy

2 Dragã Domnule, 
Am primit cu multã plãcere, aci, unde îmi termin vacanþa, remar-

cabila dvs. tezã, cât ºi amabilele rânduri care o întovãrãºesc. Mã 
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Urmãtoarea carte poºtalã, înmânatã de profesorul Pom-
peiu, cãruia îi era adresatã, trebuie sã-l fi bucurat:

MONSIEUR LE PROFESSEUR
D. POMPEIU
SEMINAIRE MATHÉMATIQUE
UNIVERSITÉ
BUCAREST (ROUMANIE)

Mon cher collègue et Maître,

On ne signale, comme étant du plus haut intérêt, la thèse
de M. Gr. C. Moisil, soutenue à Bucarest le 4 juin 1929 et rela-
tive à la Mécanique analytique des milieux continus. Puis-je
vous demander de me rendre un éminent service en disant à
l’Auteur combien je serais désireux de connaître son travail.

Merci d’avance, mon cher collègue, bonnes vacances et
bien affectueusement votre Bouligand1

Între timp funcþioneazã ca asistent onorific la catedra pro-
fesorului Pompeiu. Þine cursuri ºi seminarii cu studenþii de
la specialitate. Îºi pregãteºte cu conºtiinciozitate ºi migalã
cursurile. Înainte de a le þine, le scrie pe niºte caiete extrem de
ordonate, cu douã culori de cernealã. Introducerea cursului
despre „Definiþia coordonatelor“ conþine urmãtoarea prefaþã:

1°. Atunci când v-aþi hotãrât sã urmaþi aceste cursuri aþi avut li-
bertatea de a alege specialitatea. Dacã aþi zis „Vreau sã fac ºtiinþele
matematice“, apoi face-þi-le cu toatã inima, cu toatã convingerea.
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felicit odatã cu dvs. pentru extensia matematicã a ecuaþiilor genera-
le ale dinamicii în câmpul funcþional, la care aþi ajuns, folosindu-vã,
cu o supleþe demnã de laudã, de cele mai înalte posibilitãþi ale ana-
lizei. Primiþi, odatã cu cele mai bune urãri de strãlucit viitor ºtiinþi-
fic, distinsele mele sentimente. T. Levi-Civita

1 Dragã coleg ºi maestru,
Mi se semnaleazã ca fiind de cel mai mare interes teza dlui Gr. C.

Moisil, susþinutã la Bucureºti în 4 iunie 1929, relativã la Mecanica
mediilor continue. Pot sã vã rog sã-mi faceþi marele serviciu de a
spune autorului cã aº fi doritor sã-i cunosc lucrarea.

Mulþumesc dinainte, iubite coleg, vacanþã bunã. Cu afecþiune, al
d-tale Bouligand
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Fiindcã ele cer, nu altceva, ci stãruinþã ºi un mod special de a ju-
deca.

2°. Sã munciþi, cãci ºtiinþa nu vine de la sine, fãrã eforturi con-
tinue. Învãþãtura cere o muncã de fiecare moment. Munciþi câte pu-
þin, în fiecare zi.

3°. În afarã de curs citiþi ºi altceva. Nu-nvãþaþi cursul pe dinafa-
rã. Cursul depinde de modul meu de prezentare. Obiºnuiþi-vã ºi cu
alte moduri de a vedea.

4°. Cãutaþi sã vã faceþi o întinsã culturã generalã. Cãutaþi sã
aveþi perspective asupra întregii gândiri omeneºti. Nu vã lãsaþi su-
fletul cu o singurã ferãstruie.

Pentru ce aceste sfaturi?
Desigur cã faceþi critica timpurilor de astãzi.
Sunteþi datori sã vã pregãtiþi ca lucrurile sã meargã mai bine.
Statul, profesorii, pãrinþii, toþi cei ce vã înconjoarã fac jertfe.
Rãspunderea generaþiilor viitoare este mai mare ca a celei pre-

zente.
Altfel, eu am convingerea cã vom pieri.
Vã vorbesc astfel, deoarece aceasta este convingerea mea, poate

naivã, dar sper cã ºi printre d-voastrã e o bunã parte de naivi.
A rãmas consecvent acestor idei toatã viaþa sa de profesor.
Pentru moment însã Gr. M. este încã student la politehnicã

ºi, în cadrul ei, în anul 1930, îºi face armata. Este atât de con-
ºtiincios în îndeplinirea obligaþiilor lui de elev cu termen re-
dus, atât de pasionat în cunoaºterea noilor discipline legate
de militãrie, încât pãrinþii lui au uneori impresia cã ar putea
rãmâne în cadrul armatei.

Lipsa lui de atracþie pentru sport se face resimþitã. În
schimb se manifestã veselia sa ºi umorul.

Încercând sã înveþe cãlãria, la una din primele ºedinþe i se
aude deodatã vocea groasã, gravã, strigând: Domn’ plutonier,
domn’ plutonier, mi se isprãveºte calul!

Cuvintele lui de spirit, iuþeala cu care gãsea rãspunsul cel
mai neaºteptat, anumite întorsãturi de fraze cu totul persona-
le au fãcut, ca mai târziu, elevii lui sã creeze cuvântul „moisi-
lism“ aplicat unui umor care-i era specific: Nici o problemã nu
are graniþe. Orice rãspuns are multe. Sau: Dacã toþi îl iubesc ca
mine, ºi eu îl iubesc ca toþi ceilalþi.

Proaspãt doctor, Gr. M. începe sã se gândeascã la viitoarea
lui carierã, la postul ce-l va ocupa.
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Dupã ce mi-am luat doctoratul au trecut doi ani ºi jumãtate pânã
când am avut un post. Pe atunci nu exista „repartizare“. Postul ce
credeam cã mi se cuvine (erau ºi alþii de aceeaºi pãrere) era cel de
conferenþiar de matematici. ªi am cãutat la Politehnica din Bucu-
reºti ºi la ªcoala de arhitecturã din acelaºi oraº, la Universitate la
Cluj dar ºi la Academia Comercialã tot de acolo; la Politehnica din
Timiºoara. Cred cã ºi la Academia Comercialã din Bucureºti. Am
fost, dupã doi ani ºi jumãtate de încercãri, numit conferenþiar la
Iaºi, dar totodatã cãpãtasem o bursã a Fundaþiei Rockefeller pentru
a studia cu profesorul Volterra la Roma. Am fost numit la Iaºi ºi am
plecat la Roma. (Sec. XX. 10.1973)

Iatã ce scria Gr. M. unchiului sãu, Constantin Drãgan, pro-
fesor la Universitatea din Cluj:

Dragã unchiule,

Am sã-þi fac o mare rugãminte. Mi-ai promis dumneata cã
atunci când voi avea nevoie, te vei interesa mata de posibili-
tatea de a lua eu vreun post pe la Facultatea din Cluj. Acum
doctor, am început sã mã gândesc serios la acest lucru. Am
constatat în primul rând cã o totalã inaptitudine de a practi-
ca ingineria ºi o realã plãcere cât ºi mult spor în lucrãrile mele
de matematicã trebuie sã mã facã sã nu caut în zadar de a face
prost ºi greu ingineria când uºor ºi folositor aº putea face ma-
tematica. Numeroase scrisori primite în ultimele luni dela di-
feriþi matematicieni strãini ºi în special dela marii matemati-
cieni strãini cãrora le-am trimis teza mea m-au fãcut sã mã
conving cã e bine sã perseverez în aceastã direcþie. Aºa cã, re-
nunþând la aºa zisa „bãnoasa meserie de inginer“ care, prac-
ticatã de mine, teamã mi-e cã nu va reuºi sã fie bãnoasã, ne-
gãsind — poate cu regret — nici cea mai vagã urmã de acel
spirit negustoresc absolut necesar, prefer, ºi o prefer din tot
sufletul, sã mã dedic matematicei.

Aici în Bucureºti, însã pânã acum nu prea sunt locuri. Mai
precis, nu existã decât o singurã conferinþã, la ªcoala Politeh-
nicã, pe care au tãbãrât 8 doctori în matematicã, toþi câþi sun-
tem. Deºi faþã de mulþi dintre ei, atât cât poþi fi obiectiv faþã
de tine însuþi, am impresia cã aº avea mai numeroase drep-
turi ºi calificãri, dar, pe de o parte imposibilitatea, mãcar teo-
reticã, a unei cântãriri exacte, pe de alta influenþe fie politice,
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fie de simpatie, pot foarte uºor sã facã sã se încline balanþa cã-
tre un altul. Mai ales cã în Consiliul ªcoalei Politehnice acti-
vitatea pur matematicã e departe de a fi complect apreciatã
de majoritatea membrilor. Ori, majoritatea decide.

De aceea te-aº ruga pe dumneata sã te interesezi dacã la
Facultatea de ºtiinþe din Cluj nu se face vreo conferinþã libe-
rã. Profesorii secþiei de matematici mã cunosc în mare parte,
existã la Cluj o apreciere pare-mi-se mai justã asupra valorii
ºtiinþifice, aºa încât sper cã la acea facultate aº avea mult mai
puþine greutãþi. E acuma o mare miºcare în corpul profesoral
matematic. D.A. Angelescu a fãcut cerere de transferare la
Bucureºti la o catedrã liberã. Dacã în locul lui se intenþionea-
zã numirea lui D.V. Ionescu atunci ar rãmâne liberã conferin-
þa acestuia ºi aº putea fi eu numit.

Dacã se creeazã la facultatea de ºtiinþe anul preparator, e
iarãºi probabil cã se va crea o conferinþã nouã. În fine, dacã
facultatea vrea sã creeze o conferinþã de matematicã, poate sã
o facã fãrã aceste motive.

Þi-aº fi foarte recunoscãtor dacã dumneata te-ai putea in-
teresa de aceste lucruri ºi totodatã mã bizui pe dta ºi pentru
a evidenþia în faþa profesorilor faptul cã numirea mea nu ar fi
în nici un caz o alegere greºitã. Mulþumindu-þi anticipat, Vã
sãrutã pe Duta, pe Tanti Pia ºi pe bãieþi Grigri

Gr. M. n-a obþinut nici postul din Cluj, nici vreunul din ce-
lelalte posturi vacante. În schimb, primeºte în cursul anului
1930 urmãtoarea scrisoare de la Vito Volterra cãruia continua
sã-i trimitã cu regularitate lucrãrile.

HOTEL LUTÉTIA
43, BOULEVARD RASPAIL
SCUARE DU BON MARCHÉ
PARIS, 20 FÉVRIER 1930

Cher Monsieur,

Je viens de faire quelques conférences à l’Institut Henri
Poincaré sur les équations intégro-différentielles et fonction-
nelles. J’ai exposé parmi les applications qu’on en a faites vos
belles recherches sur la mécaniques des corps continus. Je
pense qu’elles ont beaucoup intéressé.
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J’ai eu l’occasion de parler de vous aux membres de l’Insti-
tut Rockefeller pour les intéresser à vous donner une bourse
d’études. Il faut que vous soyez proposé officiellement par
un professeur de l’Université de Bucarest. J’en ai parlé à
Monsieur Tzitzeica. Je pense que votre candidature ne nuirait
pas même à une autre parce que les Roumains pourraient très
bien aspirer à avoir deux bourses d’étude pour les mathéma-
tiques. M. Tisdale de l’Institut Rockefeller est justement en
voyage en Roumanie et il pourrait s’intéresser à cela.

Veuillez accepter, cher Monsieur, l’expression de ma
sincère sympathie et de mon estime Vito Volterra1

Tânãrul sperã deci cã va cãpãta o bursã de studii la Roma
pentru a studia cu maestrul timp de un an de zile. Gr. M. va
purta toatã viaþa o adâncã recunoºtinþã ºi admiraþie profeso-
rului Volterra. Admiraþie mai târziu ºi pentru atitudinea po-
liticã a acestuia. Vito Volterra a preferat sã fie destituit decât
sã presteze jurãmânt guvernului fascist al lui Mussolini. Dar
pânã atunci va mai trece un an. Între timp, în decembrie 1930,
Gr. M. pleacã la Paris cu o bursã de 800 fr. lunar, acordatã de
Ministerul Învãþãmântului ºi completatã de pãrinþii sãi. Va
sta în capitala Franþei între 1 ianuarie — 31 august 1931. Aco-
lo ia contact cu marii matematicieni ai Parisului din acea vre-
me: prof. Jacques Hadamard, Paul Lévy, Henri Villat, Paul
Montel, Elie Cartan, cãrora le trimisese teza sa de doctorat. Îºi
dã seama cã începe sã fie cunoscut în lumea matematicã, ceea
ce-i procurã o vie satisfacþie. Povesteºte cu regularitate, prin
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1 Dragã Domnule
Am þinut câteva conferinþe la Institutul Henri Poincaré asupra

ecuaþiilor integro-diferenþiale ºi funcþionale. Am expus printre apli-
caþiile care s-au fãcut, interesantele dvs. cercetãri asupra mecanicii
corpurilor continue. Cred cã au interesat foarte mult.

Am avut ocazia sã vorbesc despre dvs. cu membrii Institutului
Rockefeller pentru a-i determina sã vã dea o bursã de studii. Trebuie
sã fiþi propus oficial de un profesor al Universitãþii din Bucureºti.
Am vorbit cu Dl Þiþeica. Cred cã candidatura dvs. n-ar dãuna alteia,
pentru cã românii pot foarte bine aspira sã aibã 2 burse de studiu
pentru matematici. Dl Tisdale, de la Institutul Rockefeller, e tocmai
acum într-o cãlãtorie în România ºi s-ar putea interesa.

Primiþi, dragã Domnule, expresia sincerei mele simpatii ºi stime
Vito Volterra
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scrisori, pãrinþilor ºi fraþilor tot ce i se întâmplã; cu aceeaºi re-
gularitate, aceºtia îi rãspund. Aceastã corespondenþã formatã
din 185 de scrisori a fost pãstratã în întregime de tatãl sãu.

Douã teme revin obsedant în aceste scrisori: posibilitatea
de a obþine o catedrã la înapoierea în þarã ºi dorinþa vie de a
cãpãta bursa Rockefeller pentru a mai studia încã un an la
Roma.

Descrierea plinã de savoare ºi umor a vieþii zilnice, impre-
siile provocate de Paris, stãrile sufleteºti puþin exaltate de
noua viaþã, de noile lui trãiri fac din aceste scrisori documen-
te vii, pline de interes. Emoþionante se dezvãluie relaþiile lui
cu pãrinþii. Grija mamii pentru sãnãtatea bãiatului, pentru
partea materialã a vieþii lui, a tatãlui pentru latura intelectu-
alã, toate par scoase dintr-o carte moralã de poveºti pentru
copii. De asemenea, recunoºtinþa fiului pentru sacrificiile lor
bãneºti. Modestia lui vestimentarã, pomenitã deseori de-a
lungul scrisorilor, aratã cã lefurile de profesori ale pãrinþilor
nu erau prea mari ºi cã altã avere nu aveau. Înduioºãtoare
sunt ºi scrisorile pline de dragoste ale nepotului pentru buni-
cã ºi permanenta lui grijã faþã de sãnãtatea ei.

Prima scrisoare e adresatã mamei:

LE MAUBEUGE HOTEL
70 RUE DE MAUBEUGE
PARIS X, 23 DECEMBRIE 1930

Mico dragã,

V-am lãsat câteva rânduri grãbite din Veneþia. Sã vã tele-
grafiez de aici mi-a fost complect imposibil. Societatea, scu-
tindu-mi toate dificultãþile debarcãrii, mi-a impus aceastã
obligaþie.

Drumul l-am fãcut bine. A fost tot timpul cald, chiar prea
cald în vagon. Peisagiu nul: în Jugoslavia ziua, nimic de vã-
zut. În Elveþia noaptea.

………………..………………..………………..……………….

Venezia am vãzut-o în pripã: 2 ore. E incontestabil foarte
puþin.

………………..………………..………………..……………….

Azi dimineaþã am umblat singur ºi dupã cercetãri îndelun-
gate — camerele fiind foarte scumpe ºi foarte rare — am reu-
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ºit sã gãsesc: deocamdatã în avenue des Gobelins 54 (Hotel
du Progrès) o camerã onorabilã ºi, pare-se, cãlduroasã cu 16
frs pe zi.

Deocamdatã, disearã rãmân cu societatea, dormim aici —
hotel Maubeuge —, mâine dimineaþã mã mut ºi încep sã stu-
diez ºi mâncarea cea mai ieftinã ºi onorabilã. Am jos un fel de
debit în care se poate bea ºi mânca în picioare, ceea ce pare a
fi foarte util.

………………..………………..………………..……………….

Sãrutãri de mâini bunichii, sãrutãri tatii, tuturor sãrutãri —
lui Zoe complimente variate dela excursioniºti — ºi pe mata
te sãrut mult Grigri

Într-un mic carnet, lista cheltuielilor din primele zile, din
care redãm:

2 Ianuarie 1931
8½–9½ toilette, déjeuner 1,35 ºocolatã
9½–10½ corespondenþã 0,65 carnet

10½–12 redijat Grupe 9,75 perii
12–4 masã, casã Nae;1 1,75 wax
4–7½ Nae 7,50 masã

7½ masã 2,00 þigãri
21–23 lucrat. 3,00 scrisori

2,50 ºocolatã
2,00 þigãri
7,50 masã
2,50 hârtie împachetat fumat

scris acasã 27 þigãri
Aniºoara lucrat 3½ ore

Mama, tatãl, fratele cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, 29 Decembrie 9,30 dimineaþa

Îþi închipui cu câtã bucurie am primit veºtile dela tine. Bine
cã ai putut face drumul în condiþiuni mai lesnicioase ºi ai
ajuns cu bine la Paris. Nãdãjduiesc ca mai târziu sã-mi scrii
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mai mult despre impresiile asupra Parisului. Ca orice mamã
care se respectã, voi începe cu sfaturile, cari acum sunt de altã
naturã. Sã bagi de seamã camera sã fie sãnãtoasã, sã n-aibã
vreun perete prea aproape de closet sau fereastrã, undeva de
unde deschizând-o sã vie cine ºtie ce mirosuri urâte.

Ieri citeam Candide ºi mi-am adus aminte sã-þi atrag aten-
þia sã nu mãnânci stridii decât cu mare atenþie, deoarece când
sunt vechi dau intoxicaþie gravã, iar proaspete nu poþi mânca
mai mult de 3, 4 cãci sunt indigeste. ªtiu eu cã pânã la o masã
cu stridii mai e mult! Dar pentru cã mi-a venit în minte þi-o
spun.

………………..………………..………………..……………….

ªi acum dragã Grigri sã revin la tine. Ca sã nu te coste prea
mult corespondenþa, îmi scrii ºi pe cãrþi poºtale, numai sã am
veºti dela tine. Sã vedem cum te poþi aranja, cât te costã, cum
îþi merge ºi dacã te acomodezi cu noua ta viaþã. În primul
rând cautã sã-þi pãzeºti sãnãtatea. Ca sã ai cald în odaie, cau-
tã cã nu fii prea sus. În sfârºit eu de departe multe pot spune,
tu ºtii însã ce poþi gãsi. Sã-mi scrii cât te costã ca sã vedem
cum te ajungi cu banii. Dacã ai nevoie de galoºi nu neglija
sã-þi iei, ca sã nu rãceºti. Elena

Dragã Grigri

Ajuns cu bine în capitala Franþei, cautã sã profiþi cât mai
mult de toate bunurile intelectuale pe cari în altã parte nu le
poþi gãsi. Pune-te în contact cu marii matematicieni; intrã în
societãþile savante cari se ocupã de problemele ce te intere-
seazã; colaboreazã la revistele lor. Dar nu neglija nici cultura
generalã: viziteazã muzeele, pinacotecile, expoziþiile etc. Se
înþelege, fã-le toate cu sistem ºi nu te obosi. Gândeºte-te cã ai
timp deajuns pentru toate ºi cã surmenajul fizic ºi intelectual
sunt pericolele cele mai mari într-un oraº ca acesta, unde la
fiecare pas ai de vãzut ceva nou ºi interesant.

De aceea ca sã poþi profita de toate, gândeºte-te în primul
rând la sãnãtatea trupeascã ºi sufleteascã ºi în acest scop în-
trebuinþeazã metoda de a preveni bolile ºi surmenajul
printr-o muncã raþionalã, nu lãsa, cum ai obiceiul, de-a se în-
cuiba în tine ºi apoi a le scoate cu tot felul de doctorii. Cautã
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sã ai mai întâi casã ºi masã bunã ºi celelalte le laºi pe planul
al doilea.

Eu cred cã ai sã profiþi foarte mult din contactul cu lumea
ºi din studiile ce-o sã le faci ºi astfel vei putea obþine o situa-
þie potrivitã cu munca ºi meritele tale.

Îþi doresc, ca ºi mama, an nou fericit, spor la muncã ºi toa-
te succesele ºi te sãrut cu dor ºi drag. Costicã

Pãpuºã scumpã,

Prin R.A.P.T.T. îþi trimet peste sute de km. mii de sãrutãri
ºi urãri de bine de Anul Nou. Sã dea Dumnezeu sã-þi ajungã
francii pentru toate plãcerile ºi sã te întorci cât mai impreg-
nat. Gicã1

Gr. M. cãtre pãrinþi

Dragii mei, Paris 2 Ianuarie 1931

În fine am primit scrisoarea Voastrã colectivã. E recoman-
dabil însã sã-mi scrieþi ce face bunica. Eu sper cã e sãnãtoasã
ºi voinicã, îmi face însã plãcere dacã o aflu dela Voi.

Eu aici sunt bine acomodat. Pentru a mã simþi cât mai la
mine, o mãsuþã din camera mea a început sã capete serios fi-
gura mesei mele dela bunica din odaie. Ceia ce cu siguranþã
pare un gen de a-þi transporta ºatra ºi culoarea localã.

Seara de anul nou am petrecut-o solo ºi anume dormind.
Odaia mea e luminoasã, atunci când Parisul e luminos.

Ceia ce de altfel se întâmplã foarte rar. Azi e o zi foarte fru-
moasã, a doua de când am venit. Altfel, plouã, o ploaie care
nu te udã ºi nu face noroi. Aºa cã ziua e întunecos din cauza
ploii. Seara Parisul e mizerabil luminat. Afarã de strãzile cu
mari reclame luminoase, pe celelalte strãzi e perfect întune-
ric. E exact cã sunt felinare electrice la 5 paºi unul de altul dar
nu reuºesc sã dea lumina de care ar fi nevoie. Particularii nu
aprind lumina la ei în odaie decât rar în orice caz inutil pen-
tru stradã. Marile clãdiri noaptea sunt de o întunecime aproa-
pe înfricoºãtoare.

Eu, cu începere dela 7 ianuarie mã mut la Hotel du Cèdre
1 bis, rue Lacépède (Paris V). Aici e bine, acolo sunt avantagii
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foarte mari pentru timpul de iarnã: în odãi e foarte cald, e as-
censor — ceia ce pare a fi necesar — e restaurant foarte bun
jos — restaurantul la care mãnânc acuma ºi cãruia amuzant îi
zice „Cocorico“.

Mâine încep cursurile la Facultate. Tot mâine mã duc la
Paul Lévy.

Seara întotdeauna mã culc devreme. De altfel n-am ce sã
fac. Cinematografele aici sunt impracticabile dacã nu eºti do-
tat cu o rãbdare de mãgar sau de menajerã pariziancã. Se face
o coadã enormã ºi care dureazã — pare-se — peste o jumãta-
te de orã. Ceia ce nu e mult, fiindcã am admirat o grãmadã de
parizieni-parizience fãcând o coadã de o dimineaþã întreagã
la o vânzare de solduri. Ceia ce e extrem de educativ.

Am vãzut pe A. care a fost foarte drãguþ ºi Turnul Eiffel,
care stã alãturi.

Ieri am fost sã vãd Soc. „Turismul“. Dupã masã am fost cu
ei într-o maºinã la Bois de Boulogne, care e foarte frumos ºi
plin de noroi. La întoarcere am avut ocazia sã admir excursio-
niºtii fãcând cumpãrãturi: cameloþii1 îºi dau cunoscuta oste-
nealã ca sã punã în relief calitãþile a o grãmadã de obiecte in-
utile. Oamenii ascultã verbiajul lor, extrem de amuzant ºi
pleacã. Excursioniºtii cumpãrã: metru-ruletã flexibil dar ri-
gid, cu care se poate mãsura în picioare, culcat, în unghiu
drept, etc.; aparate de prins cravate, fãrã s-o mai treci prin gu-
ler — la paix du ménage, la paix universelle — halviþã înve-
litã în hârtie sugativã, lampioane japoneze, praf de lipit por-
þelanurile, broaºte de cauciuc, cãþei de sticlã, º.a.

Seara am fost la garã ºi mi-am prezentat respectuoase oma-
gii la toþi cei cu cari am venit pe drum ºi cari regretau lipsa
mea, a bomboanelor ºi prãjiturilor mele, în celelalte pãrþi ale
lumii. Sãrutãri de mânã bunichii ºi pe voi vã sãrut pe toþi de
multe ori Grigri

Mama cãtre Gr. M.

Mult iubite Grigri, 30 Decembrie 1930

Am primit acum scrisoarea ta2 ºi tata care se grãbea sã ple-
ce la Academie mi-a spus sã-þi scriu imediat pentru a-þi atra-
ge atenþiunea asupra dezavantajului care prezintã o locuinþã
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fãrã ascensor. Urcatul scãrilor oboseºte inima. Cum însã zici
cã ai luat odaia numai pentru 2 sãptãmâni, nu e mare lucru.
Acum desigur a venit lume de sãrbãtori ºi de aceea nu ai gã-
sit; dupã Anul Nou se va fi normalizând ºi te aranjezi mai
bine.

Zoe zice cã acolo unde te-ai aranjat trebuie sã fie destul de
departe.

Eu îþi trimit niºte adrese, ºi acum când încã nu ai ce face sã
te interesezi ºi sã încerci, fiindcã tata doreºte sã mãnânci mai
biniºor ºi sã nu te oboseºti prea mult.

Alãtur aici o cartã cu adresã unde se mãnâncã foarte bine:
ea are adresa cu preþuri de înainte de rãzboiu, dar casa existã
ºi acum cãci e o instituþie a cinci donaþii americane. E situatã
în dosul Sorbonei.

Deºi vorbisem sã nu te vezi mult cu Rom. totuºi mai ales la
început cred cã þi-a fãcut mare plãcere ºi oricum gãseºti ºi
multe informaþii necesare unui începãtor.

Þi-am spus eu cã Parisul nu þi se pare necunoscut, chiar
dacã intri prima oarã într-însul?

M-a bucurat mult cã dela început ai avut veºti bune asupra
activitãþii tale matematice. ªtiu cã pentru tine acest lucru e un
mare îndemn. Ne bucurãm ºi noi cu tine de toate succesele
tale ºi Dzeu sã-þi fie într-ajutor în toate.

ªi fiindcã toatã dispoziþia depinde de stomac, îþi reamin-
tesc de „Grand Hotel Le Peletier“, rue Le Peletier 27–29 arr.
care dã în preþul camerei ºi cafeaua cu lapte. Aºa cã e nevoie
sã socoteºti preþul camerei cu laptele împreunã ºi dacã nu e
diferenþã, e mult mai avantajos sã ai laptele în hotel. Zice cã
la acest hotel când tocmeºti acolo îþi dã fripturã bunã, lucru
care e mai rar în Paris.

Îmi pare bine cã ai gãsit curând pe Dna Kasterska1 care
cred cã îþi poate da multe lãmuriri.

ªtiu cã lucrul nu se va repeta prea des, dar am avut o ne-
spusã bucurie când a doua zi cum m-am sculat am primit din
nou scrisoare dela tine. Ia auzi ce zice bunica: cã are sã înve-
þe sã scrie, ca sã-þi scrie ºi dânsa.

………………..………………..………………..……………….

Ziceai cã eºti curios sã vezi ce o sã uiþi?
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Osul de pantofi ºi planul oraºului, dar se vede cã nu-þi tre-
buiesc deoarece nici n-ai pomenit de ele. Sã-mi scrii ce anume
lucruri îþi trebuiesc. Dupã socoteala mea, eºti destul de echi-
pat. Numai galoºi îþi lipsesc acum, iar mai târziu cred cã o sã
ai nevoie de un pardesiu.

Deºi mi-ar fi dor de tine, dar bucuria ºi mulþumirea ce o
am cã ne-am hotãrât sã te trimitem în strãinãtate e aºa de
mare încât pot sã mã liniºtesc ºi sã-mi astâmpãr dorul. Nu pã-
reai prea încântat de plecare, dar acum cred cã þi-ai schimbat
pãrerea. În tot cazul tu sã-mi scrii de tot ºi de toate: cum o
duci, cum te simþi, ce lipsuri ai.

Cred cã ar fi mult mai bine sã fii în acelaºi hotel cu Nae Th.
Oricum e bine cã ai ºi pe cineva cunoscut. Nu veþi impieta
unul libertatea celuilalt.

Mie mi-a trecut rãceala, începusem sã tuºesc serios, însã
ceaiul de frunze de eucalipt (5 linguriþe pe zi) pe care l-am
luat douã zile a fost de un efect miraculos. Îmi pare rãu cã
tocmai asta am uitat sã-þi pun în pachet. 50 gr. ar fi fost sufi-
cient. Am uitat complectamente!

Dragã Grigri, urându-þi tot binele, petrecere bunã, sãnãta-
te ºi poftã bunã la lucru, te sãrut atât eu ºi copiii cu toatã dra-
gostea ºi tot dorul.

Mama ta iubitoare Elena

Iubite Grigri, 

Din toate ce-ai ales un lucru nu-mi place: cã trebuie sã urci
scãrile pânã la al 5-lea etaj. Deci pânã vei gãsi altã odaie, la
care sã ai lift, cautã cã nu abuzezi cu urcatul scãrilor.

Sãrutãri Costicã

Gr. M. cãtre fratele sãu:

Dragã Ionel, Paris 3 Ianuarie 1931

Cu ocazia zilei tale…
Azi am început contactul cu Parisul intelectual. Azi aveam

rendez-vous cu Paul Lévy. Îþi imaginezi, de ieri searã am
cumpãrat o foiþã de hârtie subþire în care am înfãºurat arta ro-
mâneascã1, o foiþã de hârtie groasã în care am legat pachetul,
ºi aºa mai încolo pânã a devenit un pachet impermeabil.
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Azi dimineaþã mi-am fãcut douã ore toaleta, mi-am schim-
bat gulerul ºi cãmaºa, m-am ras cu îngrijire demnã de scopuri
mai bune, mi-am luat periile cumpãrate ieri pentru eveni-
ment ºi mi-am periat hainele, am vrut sã-mi vãcsuiesc panto-
fii, mi-a alunecat cutia de-a rostogolul în balcon, din balcon
în stradã unde s-a strivit în faþa unui cetãþean indignat.

Dupã toate aceste peripeþii am reuºit sã fiu la staþia de des-
tinaþie, cu metroul, cu trei sferturi de orã, noteazã bine: trei
sferturi de orã… înainte de ora trebuincioasã.

În rezumat evenimentul a fost amplu pregãtit.
Paul Lévy este un om uscãþel, brun, extrem de timid ºi care

scrie multe lucruri bune dar nu prea ºtie sã le spunã. La figu-
rã e exact ca Ionel Vespremeanu. Dupã primele secunde am
început sã terminãm. Ca variaþie am deschis pacheþelul, am
desfãcut o hârtie, apoi altã hârtie, pe urmã alta ºi i-am expli-
cat cã e un sistem românesc de a-þi manifesta gratitudinea
faþã de cineva. Lucrul l-a fãcut pilaf, a exprimat cã „ce n’en
est pas l’usage“ ºi a adus aminte de un alt Lévy dela Salonic.

Dupã care conversaþia a rulat asupra bogãþiilor miniere ale
þãrii româneºti, despre transportul petrolului cu cisternele ºi
cu pipeline. Bagã însã de seamã cã toate hârtiile în cari adu-
sesem instrumentul românesc, tot acest timp au stat la mine
în poalã fiindcã n-aveam unde sã le pun. Cu hârtiile, pãlãria
ºi mãnuºile în mânã, am alunecat pe scarã în jos precipitân-
du-mã în faþa Doamnei Lévy. ªi tot cu hârtiile în mânã am
plecat ºi am coborât câteva etaje.

În rezumat am început sã mã impregnez.
Am primit a doua scrisoare dela voi. În privinþa scãrilor fiþi

pe pace. Poimâine mã mut în rue Lacépède, nr. 1 bis (Ve), la
entresol, adicã I-ul etaj de-asupra rez-de-chaussée-ului, aºa cã
am de urcat maximum doi metri. Vã sãrut mult pe toþi; þie îþi
repet urãrile ºi le amplific. Grigri

Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, 2 Ianuarie 1931

Azi dimineaþã am primit o scrisoare dela Volterra pe care
þi-aº fi trimis-o, dar vreau s-o dau tatii ca s-o arate Dlui Doc-
tor Ang. care sã intervie direct la Dl T. ºi P. pentru ca raportul
sã fie cât mai favorabil pentru bursa Rockefeller.
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Iatã ce spune Volterra1:
………………….………………….………………….…………

Dragã Grigri, bagã de seamã cu mâncarea; sã nu-þi strici
stomacul. Cât te costã o masã mai bunã? Ai mai încercat ºi la
alte adrese? Abia aºtept sã vãd ce ai mai fãcut.

Cum te împaci cu tutunul? Vezi nu-þi face rãu? Nu-þi iritã
gâtul prea tare?

………………….………………….………………….…………

Mã gândesc mereu la tine, ºi aº vrea sã-þi scriu o mulþime
de lucruri ºi când iau condeiul mã prostesc ºi nu ºtiu ce sã
scriu.

Eu aº trimite o tezã a ta la Roma, dar nu ºtiu cum sã pun
adresa. De altã parte nu ºtiu, ai trimis-o tu bãiatului aceluia
dela Roma, care þi-a cerut-o? Dacã-mi spui unde sunt scriso-
rile, eu pot sã-þi fac comisionul ºi te scutesc de cheltuielile de
transport. De gãsit scrisorile, le-aº gãsi, dar nu vreau sã comit
indiscreþii, ºi sã nu trimitem amândoi. Dragã Grigri, ce sã-þi
mai spun? Sãrutãri multe, sãnãtate ºi toate cele bune. A ta
mamã iubitoare Elena

Vito Volterra cãtre Gr. M.:
VIA IN LUCINA 17
ROMA

Cher Monsieur, 27 Decembrie 1930

Je ne veux pas tarder à répondre à votre aimable lettre qui
est arrivée à Rome avant mon retour qui a eu lieu très en re-
tard.

Je vous remercie beaucoup de ce que vous m’écrivez. Pen-
dant mon séjour à Paris en juin passé j’ai parlé de vous avec
le plus grand intérêt à l’Institut Rockefeller. Je ferai de nou-
velles recommandations à la fin du mois prochain et en févri-
er lorsque je retournerai à Paris, et, j’espère qu’alors elles se-
ront couronnées de succés, car vos travaux vous rendent à
mon avis parfaitement méritable d’avoir la bourse Rockefel-
ler. Il faut que les recommandations partent aussi en même
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temps de Bucarest. Veuillez en parter à M.M. Titzeica et Pom-
peyu.

Je ferai dans l’hiver quelques conférences à l’Institut Henri
Poincaré et j’ai pensé de m’occuper justement de quelques
sujets qui se rapportent aux fonctions conjuguées. J’ai lu vos
intéressants travaux parus dans les C.R.1 qui se rapportent
aux idées de Dirac2. Mon ouvrage sur les fonctionnelles a été
publié récemment en Anglais. Si vous aurez l’occasion de la
voir, vous trouverez que j’ai exposé brièvement les belles re-
cherches de votre thèse.

Notre bibliothèque serait heureuse d’en posséder un
exemplaire car j’en ai conseillé la lecture à quelques étu-
diants. Je pense qu’on doit vous avoir déjà écrit à ce sujet.

Veuillez accepter les meilleurs voeux pour la nouvelle
année pour vous et pour votre Famille et veuillez présenter
mes hommages à Monsieur votre Père.
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cii cuantice.
Dragã Domnule,
Nu vreau sã mai întârzii cu rãspunsul la amabila Dvs. scrisoare,

care a sosit la Roma înaintea reîntoarcerii mele care a avut loc cu
mare întârziere.

Vã mulþumesc mult pentru ceea ce-mi scrieþi. În timpul ºederii
mele la Paris, în iunie trecut, am vorbit despre Dvs. cu cel mai mare
interes la Institutul Rockefeller. Voi face noi demersuri la finele lunii
viitoare ºi în februarie când mã voi reîntoarce la Paris ºi sper cã
atunci vor fi încununate de succes, cãci lucrãrile Dvs, vã fac, dupã
pãrerea mea, sã meritaþi pe deplin bursa Rockefeller. Trebuie ca re-
comandãrile sã plece în acelaºi timp ºi de la Bucureºti. Vorbiþi de-
spre aceasta cu D-nii Þiþeica ºi Pompeiu.

Voi þine, la iarnã, câteva conferinþe la Institutul Henri Poincaré ºi
m-am gândit sã mã ocup tocmai de câteva subiecte care se referã la
funcþiunile conjugate. Am citit interesantele Dvs. lucrãri apãrute în
C.R., care se raportã la ideile lui Dirac. Lucrarea mea asupra funcþio-
nalelor a fost publicatã recent în englezeºte. Dacã o sã aveþi ocazia
s-o vedeþi veþi gãsi cã am expus pe scurt interesantele cercetãri ale
tezei Dvs.

Acceptaþi urãrile mele cele mai bune de Anul Nou pentru Dvs. ºi
Familia Dvs. ºi prezentaþi omagiile mele Tatãlui Dvs.

Primiþi, dragã Domnule, expresia consideraþiei ºi sincerei mele
afecþiuni. Vito Volterra
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Veuillez agréer, cher Monsieur l’expression de ma con-
sidération et de ma sincère affection. Vito Volterra

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Mico dragã, tatã dragã, Paris, 6 Ianuarie 1931

Ieri, întorcându-mã seara acasã, am primit scrisoarea prin
care mã informaþi de scrisoarea lui Volterra. A fost cea mai
mare bucurie pe care am avut-o în vremile din urmã. Era
complect neaºteptatã. Venea atunci când câteva minuscule
mãgãrii ale oamenilor de pe aici ºi de aiurea începuserã sã mã
indigneze. Vorbele lui Volterra, poate cel mai indicat sã apre-
cieze lucrãrile mele, venind în acelaºi timp dela un om care
înseamnã atât de mult, au fost un prilej de bucurie atât de
mare încât îmi venea sã alerg pe stradã ºi sã sãrut abstract Pa-
risul.

Cinstea pe care mi-o face Volterra mã face sã mã bucur în
primul rând pentru Dumneavoastrã. Îmi aduc aminte cã pri-
mul meu premiu la „Tinerimea Românã“ l-am luat într-o zi
de Sf. Constantin ºi Elena ºi cã V-am adus coroana ca dar de
ziua dumneavoastrã. Consideraþi laudele ºi aprecierile lui
Volterra ca un cadou pentru Anul Nou din partea mea care
ºtiu cât mã iubiþi ºi câte sacrificii aþi fãcut pentru noi toþi. E în
acelaºi timp ºi o cinstire a numelui pe care de multã vreme
mi-am dat seama cã sunt dator sã-l port aºa cum l-au purtat
toþi cei dinaintea mea.

Anul Nou calendaristic a trecut atât de fãrã importanþã în-
cât abia acum mi-am dat seama cã în nici o scrisoare nu V-am
fãcut cuvenitele urãri. Anul nou pentru mine am impresia cã
a început ieri. ªi pentru toate cele ce le-aþi fãcut pentru mine
în anii trecuþi þin sã Vã mulþumesc, iar pentru anii care vor sã
vinã sper cã n-am sã Vã fac decât bucurie ºi Vã doresc ca de
peste tot locul numai bucurii sã aveþi.

Sunt poftit la masã la Paul Lévy miercurea viitoare. Mâine
sunt invitat împreunã cu alþi câþiva de cãtre Montel la o cafea.
Ieri au început cursurile. Mâine mã mut la Hotel du Cédre (1
bis rue Lacépède) cum V-am scris. Scrieþi-mi ce face bunica. Îi
doresc multã sãnãtate ºi Vã sãrut de multe ori pe toþi.

Grigri
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Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, 3 Ianuarie 1931

Desigur vei fi primit în urmã scrisori dela mine, nu þi-am
putut scrie mai devreme, deoarece n-am avut adresa.

Ultima mea scrisoare cred cã te-a dispus mai mult, cãci
pentru moment Volterra îþi dã speranþe de viitor.

………………..………………..………………..……………….

Mi s-a pãrut cã eºti puþin descurajat din cauza Clujului. Îþi
trebuie puþinã rãbdare, dar o sã ai situaþie, dotat cum eºti nu
se poate sã nu te poþi aranja.

………………..………………..………………..……………….

Nu mi-ai scris nimic cum ai ieºit cu socotelile: ai început
sã-þi dai rufele la spãlat? Cu ciorapii cum faci? Eu am noroc
cã nu mi se aplicã reducere la pensie. Ceilalþi însã se cam re-
simt. Legea cumulului a rãmas baltã constatându-se cã ar fi
cheltuialã mai mare, scoþându-se funcþionarii cu 2 slujbe.

Dragã Grigri, mi se pare cã þi-e cam urât.
Te-ai obiºnuit cu þigãnia.
Sã încerci sã mãnânci câteodatã ºi la un restaurant mai

bun. Sau sã mãnânci mai de multe ori pe zi.
………………..………………..………………..……………….

Eu, dragul meu, îþi urez bunã dispoziþie ºi sãnãtate. Pentru
moment suspendã grija situaþiei, cãci se va aranja.

Eu sunt mulþumitã cã ai putut sã pleci. Numai cautã sã fii
sãnãtos. Vãd cã nu-þi place tutunul!

Scrie-ne ºi sã auzim de bine.
A ta mamã Elena

Tatãl cãtre Gr. M.:

Dragã Grigri, 5 Ianuarie 1931

În Monitorul Oficial dela 27 Dec. 1930 s-a publicat concurs
pentru catedra de mecanicã raþionalã dela Universitatea din
Cluj. Termenul depunerii cererilor ºi lucrãrilor este de 2
luni…

………………..………………..………………..……………….

Cred cã ai primit toate scrisorile noastre ºi mai ales cea cu
privire la bursa Rockefeller. Spre a o putea obþine ar fi bine sã
scrii din timp ºi lui Þiþeica ºi lui Pompeiu ca sã facã rapoarte-
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le necesare. Dacã e nevoie sã ai o „situaþie“ spre a o putea
primi, roagã-l pe Pompeiu sã te facã asistent onorific.

………………..………………..………………..……………….

Dorindu-þi tot binele, te sãrut cu dor ºi drag Costicã

Gr. M. cãtre mamã:

PARIS
1 BIS RUE LACÉPÈDE
8 IANUARIE 1931

Nu ºtiu ce s-a fãcut cu bursa dela statul român. Pe aici nu
s-a primit absolut nimic. Ar fi foarte bine sã Vã interesaþi de ea.

Cu drag Grigri.
Mico dragã,

M-am mutat azi dimineaþã la Hôtel du Cèdre, hotel cu as-
censor, cu apã caldã ºi apã rece. Hotel în care se aflã Nae Te-
odorescu cu care facem o lucrare.

Ieri am fost la cafenea cu Montel, Sergescu ºi alþii ºi am stat
de vorbã. Am început sã mã duc regulat la cursuri. Azi am
luat masa la un d. Neculcea1 care îl cunoºte pe tata ºi crede cã
te-a cunoscut ºi pe Dumneata pe la minister sau aºa ceva. E
fost profesor universitar de fizicã pe la Iaºi ºi Bucureºti, iar
acum se ocupã cu problemele mecanice, etc.

Aceastã scrisoare meritã o deosebitã atenþie fiindcã în ea
pentru prima oarã e vorba de parale. Deocamdatã nu duc lip-
sã însã trebuie sã plãtesc chiria pe o lunã întreagã. Banii fiind
pe þanc îmi lipseºte plata pe douã sãptãmâni. În plus am avut
douã cheltuieli extraordinare: 100 fcs taxa la poliþie pentru
carnet de identitate ºi 100 fcs pe care trebuie sã-i plãtesc pen-
tru înscrierile la facultate pentru acces la bibliotecã.

Cheltuielile generale sunt cam în felul urmãtor: aproxima-
tiv 16 fcs pe zi odaia (cred cã aici o sã-mi vie mai ieftin) masa
costã aproximativ 10–11 fc., cafeaua cu lapte — exact ºocola-
ta fiindcã cafeaua e neconsumabilã — cu cornurile ei 1,50 fcs.
Din când în când metro-ul (0,70 fr. cursa oricât de lungã).
Sper însã sã pot face oarecari reduceri cu timpul.
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În rezumat v-aº fi mulþumitor dacã mi-aþi trimite la primi-
rea scrisoarei aproximativ 500 fcs.

Vã rog sã mã iertaþi de caracterul pur financiar al rânduri-
lor de mai sus. E o dare de seamã exactã a felului de viaþã. Su-
prapus peste celelalte scrisori, cãpãtaþi un gen de sintezã a
traiului de aici.

Am primit mai multe scrisori de la voi (ieri ºi azi nimic).
Sper cã frecvenþa scrisorilor mele e satisfãcãtoare.

Nu mi-aþi scris ce face bunica. Sper cã e sãnãtoasã. Ru-
gaþi-o sã nu se oboseascã cãci vreau s-o vãd sãnãtoasã la în-
toarcere.

Am fost pe la institutul Rockefeller. Bursa nu s-a dat pe
anul acesta, cel cu care am vorbit nu ºtia ce s-a fãcut. Aºtept
scrisoarea lui Volterra. I-am scris lui Pompeiu. Grigri

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, 12 Ianuarie 1931

Eu am primit o scrisoare recomandatã dela tata despre ca-
tedra de Mecanicã din Cluj. Cred cã e mai bine sã nu fac ni-
mic…

Existã la Cluj o conferinþã, pe care o þinea Sergescu ºi pe
care au de gând s-o dea unuia Tiberiu Popovici, bãiat bun,
dar care abia anul acesta o sã-ºi susþinã teza…

………………..………………..………………..……………….

Pe de altã parte îl rog pe tata sã se intereseze la minister ce
e cu numirea care s-a fãcut la Iaºi la conferinþa pe care o avu-
sese Vrânceanu…

În acelaºi timp V-aº ruga sã Vã interesaþi dacã e adevãrat
zvonul cã pentru ocuparea Catedrei de Mecanicã dela ªcoala
Politehnicã din Timiºoara se cere titlul de inginer, conform le-
gii. Ar fi bine sã avem precis aceastã informaþie…

………………..………………..………………..……………….

Ca lucruri agreabile: am primit vizita dlui Paul Lévy care
venea sã se intereseze de o anume invitaþie a lui la masã, dacã
am primit-o sau nu. M-am fãcut pilaf când l-am vãzut la mine
în odaie, odaia bineînþeles deranjatã, ca a oricãrui om cãruia
servitoarea nu-i putuse face paturile. Vizita a avut loc dimi-
neaþa. M-am fâstâcit ºi nu m-am gândit sã-l poftesc în salonul
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hotelului… Am primit ºi o scrisoare dela d. Hadamard care
zice, chemându-mã sã-l vãd, cã lucrãrile mele îl intereseazã
„particulièrement“. Sper ca în curând sã Vã comunic ºi alte
lucruri bune.

N-am primit dela Voi decât scrisori relativ rare. Nu-mi
spuneþi ce face bunica. Sãrutãri de mâini ºi sãrutãri multe cu
dor ºi drag Grigri

Ciornã neterminatã a unei scrisori a lui Gr. M. cãtre Vito
Volterra:

PARIS (VE)
1 BIS RUE LACÉPÈDE
13 JANVIER 1931

Monsieur le Professeur,

A la faveur d’une petite bourse de l’état roumain et avec
les sacrifices de mes parents j’ai pu venir à Paris travailler quel-
ques mois.

J’ai reçu la lettre que Vous m’avez envoyé. J’avais craint de
paraître trop insistant en Vous écrivant de nouveau. Je ne sau-
rais jamais Vous remercier pour l’attention que Vous avez
bien voulu accorder à mes travaux et je suis confondu par tou-
tes les appréciations que Vous m’avez fait l’honneur de me
prodiguer.

Je Vous envoie ci-jointe une Note pour les „Rendiconti Lin-
cei“1. Je crois plutôt que ce sera deux Notes. On peut évidem-
ment diviser ce travail d’après les nécessités typographiques.

L’étude des systèmes d’équation aux dérivées partielles
dont les intégrales sont des fonctions harmoniques est, je
crois, le premier exemple de systèmes d’équations aux
dérivées partielles à plus de deux variables pour lesquelles
on peut développer une théorie régulière et presque simple.

Je viens de m’apercevoir d’une nouvelle application de
l’Analyse fonctionnelle. Si on veut créer pour l’étude des
champs d’ondes ou des champs électrodynamiques une
théorie qui soit pour eux une espèce de mécanique ondulatoi-
re on doit nécessairement introduire l’Analyse et la géométrie
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des espaces fonctionnels dans lesquels la propagation de ces
champs se manifeste par une espèce d’optique de l’espace
fonctionnel.

En ce qui concerne les systèmes sur lesquels je vous envoie
cette Note, je Vous annonce, qu’avec un jeune mathématicien
roumain M. N. Théodorescu, que Vous avez connu pendant
Votre voyage en Roumanie, j’entreprend maintenant une
étude plus approfondie. Je crois que nous pourrons dans peu
de temps Vous annoncer les résultats de nos travaux.

Je ne saurais Vous remercier, Monsieur le Professeur, de
Vous intéresser à me faire donner la bourse Rockefeller. Ce
serais pour moi une aide très importante qui me permettrai
d’étudier sans trop penser à me faire une situation rapide.
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Domnule Profesor,
Cu ajutorul unei burse a statului român ºi prin sacrificiile pãrin-

þilor mei am putut veni la Paris sã lucrez câteva luni. 
Am primit scrisoarea pe care mi-aþi trimis-o. M-am temut sã nu

par prea insistent scriindu-vã din nou. N-am sã pot sã fiu niciodatã
capabil sã vã mulþumesc pentru atenþia pe care aþi binevoit sã o
acordaþi lucrãrilor mele ºi sunt copleºit de toate aprecierile pe care
mi-aþi fãcut onoarea sã mi le aduceþi.

Vã trimit alãturat o Notã pentru Rendiconti Lincei. Cred mai cu-
rând cã vor fi douã note. Aceastã lucrare poate fi evident împãrþitã
dupã necesitãþile tipografice.

Studiul sistemelor de ecuaþii cu derivate parþiale ale cãrei integra-
le sunt funcþii armonice este, cred, primul exemplu de sistem de
ecuaþii cu derivate parþiale cu mai mult de douã variabile pentru
care se poate dezvolta o teorie în toatã regula ºi aproape simplã.

Mi-am dat tocmai seama de o nouã aplicaþie a Analizei funcþio-
nale. Cine vrea sã creeze, pentru studiul câmpurilor de unde sau a
câmpurilor electromagnetice, o teorie care sã fie pentru ele o specie
de mecanicã ondulatorie, trebuie în chip necesar sã introducã stu-
diul Analizei ºi a geometriilor funcþionale în care propagarea aces-
tor câmpuri se manifestã printr-o specie de opticã a spaþiului func-
þional.

În ceea ce priveºte sistemele cuprinse în Nota ce v-o trimit, Vã fac
cunoscut cã întreprind acum un studiu mai aprofundat, împreunã
cu un tânãr matematician român dl. N. Theodorescu pe care l-aþi cu-
noscut în timpul cãlãtoriei Dvs. în România.

Nu ºtiu cum sã Vã mulþumesc, Domnule Profesor, pentru cã vã
interesaþi sã mi se dea bursa Rockefeller. Ar fi pentru mine un ajutor
important care mi-ar permite sã studiez fãrã sã mã gândesc sã-mi
fac rapid o situaþie.
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Mama cãtre Gr. M.:

Iubite Grigri Duminicã, 11 Ianuarie 1931

Am primit vreo 2 scrisori acum în urmã, una era aºa cum
îl ºtiu eu pe Grigri — glumeþ ºi puþin ironic, ºi a doua încân-
tat cu o pronunþatã nuanþã de melancolie. Reiese din scrisori
cã ai cunoscut ºi „nostalgia“.

………………..………………..………………..……………….

Sã vezi ce bucurie e în toatã casa când primim vreo scrisoa-
re dela tine. O citim de câte 2, 3 ori ºi la urmã trebuie sã mã
duc la bunica în odaie s-o citesc numai pentru ea. Tu ne scrii
mult ºi noi parcã cãutãm sã-nþelegem ºi mai mult.

Cautã sã mãnânci ºi fructe, ca sã fii mai complect alimen-
tat. Poþi mânca ºi ouã la lãptãrii, ca sã înlocuieºti alte lipsuri.
Sã dea Dzeu sã fii sãnãtos, sã te pãzeºti ºi sã munceºti cu so-
cotealã. Sã dormi regulat, ºi sã nu te impresionezi de toate
alea. Cine e Martel?1 Perseverenþa ta e destul de mare, ca sã
învingi. Eºti destul de tânãr ºi cum ai isprãvit cu toate, vine
la rând ºi aranjarea situaþiei. Eu nu ºtiu cum þi se pare þie
acum cã eºti la Paris. Cred cã e bine însã cã ai plecat. Cum þi
s-a pãrut la Universitate? Scrisoarea cu prima ta vizitã ne-a
fãcut sã râdem cu lacrimi.

………………..………………..………………..……………….

Mi-aduc aminte: cum stai cu pãlãria? Nu e prea subþire, nu
e prea uzatã? Ori pentru ploile Parisului merge?

Aici a dat gerul. Azi în special e frig. Am hotãrât ca din
când în când sã-þi trimitem Universul. Ce zici, face?

Scrie-ne ca ºi pânã acum, mult ºi aºa cum simþi. Sã vedem
cât timp îþi trebuie sã te adaptezi. Ori deja ai intrat în normal?
Numai numele restaurantului ºi trebuie sã te înveseleascã.
Cari sunt cuvintele din „Sous les toits de Paris“?

Aº da mult sã-þi vãd masa ºi cu dezordinea. Cum de nu se
amestecã cei cari fac curãþenie?

Sãrutãri multe dela toþi Elena
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Mama cãtre Grigri:

Iubite Grigri, Marþi 13 Ianuarie 1931

Acum la ora 10 þi-am recomandat un cek în valoare de 1000
(o mie frs) prin Banca Marmorosch-Blank, iar ieri tot reco-
mandat aprobarea bursei.

Sã-i mãnânci sãnãtos. Din banii trimiºi, 150 frs. sunt cadou
dela Victoria.

………………..………………..………………..……………….

Bunica s-a hotãrât sã-þi scrie ºi ea câteva rânduri. Îmi spu-
ne multe recomandãri sã-þi dau, ºi nu are încredere în mine.
Zice cã nu þi le scriu.

Eºti foarte drãguþ cã ne scrii des ºi pentru asta te sãrut încã
o datã.

Petrecere bunã, sãnãtate, noroc, voie bunã sã-þi dea Dzeu.
Vezi, sã nu îndrãgeºti Parisul cum îndrãgiseºi armata ºi sã nu
mai vrei sã mai pleci.

Sãrutãri dela toþi. Sãrut cu drag
A ta mamã Elena
Scrie-i lui Iulius.

Gr. M. cãtre pãrinþi:

PARIS 1 BIS RUE LACÉPÈDE

Dragii mei, 16 Ianuarie 1931

Am primit azi banii ºi Vã mulþumesc foarte mult. Au cãzut
în momentul cel mai nimerit, cãci mâine probabil cã o sã-mi
prezinte hotelierul nota.

Sãptãmâna asta a fost extrem de bunã. Detaliile vor veni
într-o scrisoare de mâine cãci azi sunt foarte grãbit. Nu Vã su-
pãraþi nici Vã melancolizaþi. În rezumat luni am fost prezen-
tat lui Broglie, miercuri am fost la masã la Paul Lévy, joi Bro-
glie mi-a spus cã nota care i-o prezentasem va fi prezentatã la
Academie; vineri, adicã azi, am fost la cafenea cu Montel (e
un profesor al fac. de ºtiinþe din Paris, om mare, ºeful spiritual
al matematicienilor români). Azi dupã masã la seminar la d.
Hadamard, d. Paul Lévy m-a prezentat lui Hadamard care a
avut multe vorbe bune.

Acum mã duc la un fel de micã seratã. Am o poftã nebunã
sã dansez, lucru care nu l-am fãcut de mult.
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Mulþumesc foarte mult lui Luþã ºi Cuþi1.
Sãrutãri de mâini ºi sãrutãri la toþi, n-o uitaþi pe bunica

cum nici eu pe voi nu Vã uit. Grigri

Gr. M. cãtre pãrinþi:

PARIS 1 BIS RUE LACÉPÈDE

Dragii mei, 18 Ianuarie 1931

E aproape o lunã de zile de când sunt aici. E deci nimerit
sã Vã dau informaþii generale asupra felului de a accepta
acest nou sistem de trai. Din scrisorile primite aþi vãzut cã
acomodarea n-a fost deloc dificilã.

M-am mutat într-o camerã în care cred cã am sã stau mult
timp. Hotelul în care mã aflu se cheamã Hôtel du Cèdre,
dupã marele cedru din Jardin des Plantes; acelaºi hotel se
cheamã ºi Hôtel du Jardin. Când intri în dreapta scrie Hôtel
du Cèdre, în stânga Ht. du Jardin. Precum se vede sunt în pli-
nã botanicã. E explicabil cãci peste drum e Jardin des Plantes.
Concluzii asupra puritãþii aerului se pot trage.

Odaia e în etajul al 5-lea. Hotelul posedã ascensor aºa cã ri-
dicarea pânã la mine în odaie se face în condiþii excelente.
Odaia e foarte luminoasã, foarte cãlduroasã. E inutil sã las ca-
loriferul deschis. Se încãlzeºte de la sine. Ceea ce îmi permite
sã o aerisesc, când e nevoie, cu cea mai mare uºurinþã. Nu
ºtiu dacã la varã o sã fie nevoie s-o schimb, din cauza cãldu-
rii, acum însã e foarte bunã.

Ca mobilier, în afarã de pat ºi dulap, destul de drãguþ,
acum foarte ordonat, descoperindu-mi latente calitãþi de
bunã gospodinã, o masã de lucru, care acum iar e în perfectã
ordine cãci lucrez uneori la Nae Teodorescu (vezi mai jos) ºi
o etajerã pe care se etaleazã cãrþile mele, notiþele ºi „Gregoris
Moisilis opera omnia“. Ca aparenþã generalã foarte civilizat.

Am la poalele scãrii, adicã pe stradã, la dreapta ºi la stân-
ga: un restaurant ieftin ºi cu mâncare bine fãcutã. Îi zice, evi-
dent, „Cocorico“ ºi unii susþin cã va rãmâne celebru în istoria
Parisului. Coafeur peste drum, aºiºderea magazin de mãrun-
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þiºuri, cãrþi poºtale, timbre, tutun. În rezumat confort com-
plet.

Faþã de marile instituþii culturale sunt plasat la 5–10 minu-
te de drum: pânã la Sorbona, pânã la Collège de France, pânã
la institutul Henri-Poincaré. Metro cu scarã automatã la pri-
mul colþ. Staþie de automobile la colþul din dreapta ºi de
tramway în stânga.

Asta intrã în capitolul cãrþilor de Zoologice a lui Chiriþes-
cu: Patrie ºi fel de viaþã.

Cum se hrãneºte. Se consumã aici lucruri în genere mânca-
bile, în porþii care variazã ca mãrime ºi formã. Deocamdatã
mãnânc mai mult carne, fripturi, în special de porc ca sã evit
calul, care ca gust n-are nimic rãu însã se zice cã nu e hrãni-
tor. Din când în când supã, care se oferã în cantitãþi enorme,
ca ºi dulceaþã, care se mãnâncã cu pâine. Alternez mesele for-
mate din fripturã, creier prãjit cu cele din supã — fripturã sau
fripturã — legume. Se adaugã fie prãjiturã simplã cu cremã
de chocolatã sau cafea — specialitatea restaurantului — fie
brânzã — fructe (banane sau mandarine) eventual compot
sau dulceaþã. Din când în când (2 mese din 5) vin.

Din ce trãieºte. Starea financiarã pânã acum excelentã. Am
încasat:

la 23 decembrie primul cek 1500 fcs
la 16 ianuarie al doilea cek 1000 fcs.
Am înþeles din scrisoarea explicativã cã din aceastã mie:
800 de fcs. sunt prima ratã
180 de fcs, cadou de la Luþã ºi Cuþi.
restul de 20 fcs l-am bãnuit cadou de la Dv., în afarã de so-

cotelile regulate.
Prevederi bugetare. V-am scris cã viaþa în ce are ea obiºnuit o

socotesc la 50 fcs. pe zi. Cum e probabil cã voi încasa obiºnuit
1600 fcs. pe lunã, rãmân 100 fcs. pentru cheltuieli speciale.

Fonduri excepþionale ºi utilizarea lor. Din faptul cã am locuit
o sãptãmânã la Nae Teodorescu am realizat un beneficiu la
chirie de 130 fcs care, adunat cu cadoul lui Luþã, a permis ca
cheltuielile speciale pentru extrasele a douã Note în Comp-
tes-Rendus, sã fie acoperite.

Propuneri. Am primit hârtia pentru bursã. Aici bursa se în-
caseazã la date extrem de neregulate, cu 1–4 luni de zile în în-
târziere. Pentru buna funcþionare a mea aici propun ca D-Voas-
trã sã-mi trimiteþi
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I-a soluþie
în ziua de 10 a fiecãrei luni franci 800
în ziua de 20 a fiecãrei luni franci 400
în ziua de 30 a fiecãrei luni franci 400
II-a soluþie
în ziua de 10 a fiecãrei luni franci 800
în ziua de 20 a fiecãrei luni — 800
Din aceste sume veþi scãdea însã acea cotã din bursa pe care

V-am scris cã am încasat-o deja. Pânã acum n-am încasat nimic
din bursã.

Sumele astfel trimise ajung peste aproximativ 3–6 zile în
Paris. Cum luna hotelului se terminã la 14, e necesar ca în îm-
prejurimile acestei date sã posed suma pentru plata camerei.
Celelalte date sunt eºalonate în consecinþã, aºa fel ca între
data în care ar trebui sã primesc banii ºi cea când ar trebui sã
încep sã-i cheltuiesc sã fie aproximativ o sãptãmânã, care sã
permitã jocul fanteziilor poºtale sau bancare.

Costul camerei am uitat sã Vã spun cã e de 400 fcs. pe lunã.
Cu ce se ocupã. Lunea trecutã i-am fost prezentat dupã curs,

Principelui Louis de Broglie (mare savant prix Nobel 1929)
cãruia i-am prezentat o notã. E un om extrem de simpatic, tâ-
nãr. Joi, dupã curs, îmi spusese sã mã duc sã-l vãd; mi-a spus
cã nota e interesantã ºi cã va fi prezentatã luni Academiei, de
cãtre fratele sãu, Ducele Maurice de Broglie.

Vineri au început seminariile Dlui Hadamard. Instituþia se-
minariilor d-lui Hadamard e un lucru foarte important. Are
loc de douã ori pe sãptãmânã, marþi ºi vineri, când diverºi
matematicieni, de la doctorii tineri pânã la profesorii deja cu-
noscuþi, fac un fel de referate asupra propriilor lor lucrãri.
Am fost prezentat dlui Hadamard de cãtre d. Paul Lévy, d.
Hadamard a fost extrem de drãguþ ºi mi-a cerut sã fac o co-
municare despre lucrãrile mele. Ceea ce de altfel era de aºtep-
tat. Un lucru care m-a bucurat însã mai mult e cã pe lista me-
moriilor care trebuiau sã fie studiate, d. Hadamard propuse-
se, înainte de venirea mea aici, o notã a mea publicatã în Ren-
diconti din Roma.

D. Paul Lévy m-a propus ca membru al Societãþii Matema-
tice Franceze. E probabil ca ºi acolo ºi la un seminariu analog
cu cel al dlui Hadamard, ºi anume un seminariu de fizicã al
Dlui Langevin, am sã caut sã iau cuvântul.
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Cât priveºte celelalte cursuri, ele nu sunt excepþional de in-
teresante. Le urmez însã pentru a auzi cât mai mult franþu-
zeºte. Sãptãmâna asta, pentru acelaºi motiv încep sã mã duc
la câteva cursuri de literaturã, etc.

I-am trimis dlui Volterra pentru „Rendiconti“ din Roma o
Notã.

Am început sã scriu în colaborare cu Theodorescu un me-
moriu mai mare pe care sperãm sã-l plasãm într-o revistã cât
de mare. E probabil cã vom avea ºi sprijinul dlui Villat (pro-
fesor la fac. de ªtiinþe ºi corespondent al Institutului) cu care
lucreazã Theodorescu ºi care e direct interesat în chestiune.
De asemeni încercãm sã-l interesãm pe d. Bouligand, profe-
sor la Poitiers. Acest memoriu îºi gãseºte începutul în douã
Note ale mele din Comptes-Rendus ºi în Teza lui Theodores-
cu. Noi credem cã o sã iasã ceva foarte frumos ºi vrem sã-l
punem în valoare, ca la rândul lui acest memoriu sã ne puie
ºi el pe noi în valoare. E posibil ca, mai târziu, sã facem o cã-
lãtorie la Poitiers pentru asta.

Eu intenþionez, în acelaºi timp, sã redijez definitiv un alt
memoriu, care de altfel e scris în forma primitivã încã din Bu-
cureºti.

Cum se distreazã. Pânã acum nu mã distrez decât întâmplã-
tor.

Sâmbetele mã duc la d. Sergescu — care e încã la Paris. E
mai puþin o distracþie, decât un gen de pisãlogealã ca el sã nu
uite cã exist ºi eu. E posibil ca o pisãlogealã analoagã s-o în-
cep ºi cu alþi oameni, români sau franþuji.

În ultimele douã Vineri am fost la cafenea cu d. Montel, di-
rectorul spiritual al Facultãþii din Cluj. Aº vrea sã continui ºi
dupã plecarea dlui Sergescu sã-l vãd pe d. Montel ºi altfel de-
cât la cursuri.

Miercuri seara am fost invitat la masã de d. Paul Lévy.
Eram vreo 11 persoane. Dna Lévy e o femeie extrem de sim-
paticã ºi de civilizatã. Era ºi o prietenã a drei Weiss de la Eu-
rope Nouvelle. Existã ºi o drã Lévy, foarte simpaticã ºi tânã-
rã, de care însã nu m-am ocupat decât extrem de sumar, fiind-
cã, contrar obiceiului, am stat de vorbã cu oamenii serioºi ºi
gravi de pe acolo.

Vineri seara am fost la un bal franco-polono-român. Spre
deosebire de balurile din Bucureºti, unde oamenii vorbesc
mult franþuzeºte, la cele din Paris se vorbeºte numai româ-
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neºte. Am întâlnit acolo pe Simina ºi Ilie Arapu, oameni ex-
trem de simpatici ºi pe care cred cã o sã-i mai vãd. Simina s-a
fãcut extrem de drãguþã.

Pe aici, la un curs al lui Iorga, l-am întâlnit pe Cuparencu.
Îl întreabã pe tata ce s-a fãcut cu publicarea tezei lui la Insti-
tutul „I.C. Brãtianu“. L-am vãzut ºi pe Puiu Demetrian.

Dimensiunile acestei scrisori încep sã fie cu mult prea
mari. Îi scriu acum ºi lui Ginel Bãllan1, rugându-l sã Vã tri-
meatã scrisoarea pentru o descriere mai literarã a unora din
lucrurile pe care Vi le-am spus.

Îmi pare bine cã bunicuþa e sãnãtoasã. S-o sãrutaþi mult din
partea mea ºi sã-i citiþi tare rândul ãsta în care scriu cã mi-e
dor de ea.

Plecând din Bucureºti am luat cu mine o cãmaºã scrobitã
de-a tatii.

Aºtept ca, cu prima ocazie, sã primesc o fotografie a buni-
chii ºi a lui Zoe, care-mi lipsesc. Adresele pe care mi le-aþi tri-
mis sunt deocamdatã, din motive topografice, inaplicabile.

Vã sãrut de multe ori pe toþi. Grigri

Scrisorile mele vor purta numãr, comunicaþi-mi când se
pierde vreuna.

Mama cãtre Gr. M.:
Rãspuns la nr. 9

Iubite Grigri, 25 Ianuarie 1931

Cum în decursul lunii ianuarie sunt diverse date la care ai
putea sã primeºti felicitãri2, te felicit ºi eu pentru 30 Ian. (Sf.
Grig.) zi care ai sãrbãtorit-o totdeauna. Noroc ºi sãnãtate
multã ca sã te poþi bucura de viaþã pânã la adânci bãtrâneþi.

Suntem cu toþii încântaþi de modul cum îþi întrebuinþezi
timpul ºi cã ai putut sã te introduci pe lângã intelectualii care
te intereseazã pe tine.
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Mi-a plãcut scrisoarea ta pe capitole. Ori de câte ori vreau
sã ºtiu ceva despre tine, am numaidecât informaþia la capito-
lul respectiv.

Un punct însã lipseºte — starea sanitarã. Aº dori mult sã
ºtiu cum o duci cu sãnãtatea. Te supãrã tutunul franþuzesc?
Eu îþi trimit o dozã de eucalipt ca „échantillon sans valeur“,
opãreºti cu apã fiartã, þii pânã se închide la culoare circa 1/2
ceas ºi apoi îl scurgi ºi iei câte 5 linguriþe pe zi.

Vezi, Grigri, intereseazã-te din timp cât te-ar costa un par-
desiu ca sã ºtiu sã fac rost de parale. Sã nu te surprindã vre-
mea bunã ºi sã mã zoreºti pe neaºteptate pentru bani. ªtii cã
anul acesta, cu reducerile de leafã ºi cu darea mare pe leafa de
anul trecut, trebuie sã chibzuiesc cu multã atenþie ca finanþe-
le mele sã poatã face faþã la toate angajamentele, fãrã întârzie-
re ºi fãrã reduceri.

Te sãrut mult pentru scrisorile detaliate ºi te rog ºi pe vii-
tor sã faci tot aºa. Bagã de seamã, îngrijeºte-te, ºi munceºte cu
socotealã, sã nu te anemiezi. ªtiu cã la Paris clima nu e tocmai
bunã.

Salutãri de la toþi ºi în special de la mine Elena

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Paris 26 Ianuarie 1931

E probabil cã sãptãmâna trecutã aþi fost ºi Voi lipsiþi de
scrisori cãci nu V-am scris decât puþin. Eu am lucrat cu Nicu
Theodorescu un articol, ceea ce mi-a luat mult timp.

Sper cã tãcerea D-Voastrã — fiindcã nici eu n-am primit în
ultima sãptãmânã decât o scrisoare — volum — a lui Ionel as-
cunde totuºi cea mai bunã stare. Sunt totuºi uneori îngrijorat,
mai ales când nu scrieþi. Ce face bunicuþa?

Eu am încasat bursa pe luna Ianuarie (fcs 800) aºa cã stau bine.
Am sãrbãtorit asearã cu Nae ºi cu un prieten al lui, Spitzer,
fost elev la Sp. Haret, unul dintre sfinþii Grigore.

Acum mã duc la Academie unde intenþionez sã fiu prezen-
tat unui profesor de pe aici, Villat dupã nume.

Nu mi-aþi scris nimic asupra afacerii cu Menciu, din Iaºi.
Dacã aþi putea accelera trimiterea de cãtre d. Pompeiu a ce-

lor douã acte (dovada cã sunt asistent ºi propunere pentru
bursa Rockefeller) ar fi bine. Vreau sã le am gata când o fi d.
Volterra pe aici.
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Altfel viaþa e extrem de calmã. Am fost Miercuri la opera
rusã unde se cântã, foarte bine, Sadko de Rimsky-Korsakov.
Sper cã o sã pot sã încep sã-mi permit ºi luxul spectacolelor.
Dificultatea e cã, de exemplu, acum am în prevederi plata ex-
traselor de la o notã pe care d. de Broglie mi-a prezentat-o la
Academie. Cum e probabil ca sãptãmâna asta sã mai dau
gata o notã, preþul ºtiinþei devine ridicat (extrasele pentru o
notã costã 80 fcs). Dacã eventual Cartea Româneascã din Ti-
miºioara cere parale pentru niºte extrase de anul trecut, e,
poate, bine ca sã i le trimiteþi. Eu Vã mulþumesc mult.

V-aº mulþumi dacã aþi pune într-un plic, francat ca „impri-
mate“, câte 10 exemplare din toate extrasele mele ºi 5 teze.
Extrasele sunt pe etajera din biroul roºu ºi anume din 8 feluri
(2 note în Comptes-rendus scoarþã verde), Sur la dynamique
du fil, scoarþã verde deschis, 1 Sur le calcul différentiel abso-
lu, la Ann. de Jassy, scoarþã albã, Sur les formes de Pfaff, la Ti-
miºoara, galbenã, 2 la Cernãuþi, scoarþã gris ºi fãrã scoarþã).

Teze, dacã nu sunt acolo, sunt în al doilea dulap din culoir,
în rândul, cred, al 2-lea de sus în jos.

Totodatã luaþi câte douã exemplare din toate aceste lucrãri
ºi le trimiteþi dlui Vito Volterra, 17 vià in Lucina, Roma, cãru-
ia îi scriu eu cã i s-au trimis. E pentru biblioteca din Roma.

Notiþa de lucrãri ºi o notã cu scoarþa gris de la Buletinul
Societãþii de ªtiinþe din Cluj cu titlul Sur les polygones auto-
projectifs e inutil sã mi-o trimiteþi mie sau dlui Volterra. Mai
bine nu.

Scrisoarea lui Ionel mi-a fãcut deosebitã plãcere cãci am
primit-o de ziua mea dimineaþa.

Sper sã primesc fotografiile bunichii ºi Zoei.
Vã sãrut pe toþi de multe, multe ori. Grigri

Vito Volterra cãtre Gr. M.:

VIA IN LUCINA 17
ROMA

Cher Monsieur 27 Janvier 1931

Merci de votre lettre et des copies de votre thèse.
J’ai présenté à l’Académie des Lincei votre Note dans la

séance du 18 Janvier. Je crois que vous devez la diviser en
deux, ce que vous pouvez faire dans les épreuves.
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Vos recherches m’intéressent beaucoup. Je pense qu’il faut
faire une distinction entre les espaces qu’on appelle les espa-
ces hilbertiens, et les espaces fonctionnels qui se rattachent
aux fonctions de lignes tels que je les ai considérés, c’est à
dire entre les espaces qui dépendent d’un nombre infini, mais
discontinu de coordonnées. Ce sont ces derniers qui semblent
être les plus utiles dans les recherches récentes, comme on
peut le voir dans le travail de Jordan et Pauli que j’ai cité dans
mon dernier livre. Je pense que les espaces que vous envisa-
gez dans vos belles mémoires récentes sont du même type.

Nous pouvons causer à loisir de tout cela dans quelques
jours, car je pense que je serai à Paris vers la fin de la semai-
ne prochaine et que j’y resterai à peu près deux semaines.

A bientôt donc.
Veuillez accepter, cher Monsieur, l’expression de mon esti-

me et de ma sincère affection. Vito Volterra

Tatãl cãtre Gr. M.:

Iubite Grigri, Bucureºti, 30 Ianuarie 1931

Zilele acestea am vorbit cu d. Pompeiu în privinþa bursei
R. ºi mi-a spus cã a fãcut ºi a trimis actele necesare. Tu intere-
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Dragã Domnule,
Mulþumesc pentru scrisoarea Dvs. ºi copiile tezei Dvs.
Am prezentat la Academia dei Lincei nota Dvs. în ºedinþa din 18

Ianuarie. Cred cã trebuie s-o împãrþiþi în douã, ceea ce puteþi face în
corecturã.

Cercetãrile Dvs. mã intereseazã mult. Cred cã trebuie fãcutã o
distincþie între spaþiile numite spaþii hilbertiene ºi spaþiile funcþiona-
le corelate cu funcþiile de linii aºa cum le-am considerat, adicã între
spaþiile care depind de un numãr infinit ºi continuu de coordonate.
Acestea din urmã par a fi cele mai utile în cercetãrile recente, dupã
cum se poate vedea în lucrarea lui Jordan ºi Pauli pe care am citat-o
în ultima mea carte. Cred cã spaþiile pe care le întrevedeþi în lucrãri-
le Dvs. recente sunt de acelaºi tip.

Vom putea vorbi în tihnã de toate acestea în câteva zile, cãci cred
cã voi fi la Paris spre sfârºitul sãptãmânii viitoare ºi voi rãmâne
aproape douã sãptãmâni.

Deci, pe curând. Primiþi dragã domnule, expresia stimei mele ºi a
sincerei mele afecþiuni. Vito Volterra
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seazã-te sã vezi dacã au sosit la destinaþie. Mi-a spus cã nu
este nevoie de douã rapoarte, cã al sãu e de ajuns, cãci aºa s-a
procedat ºi cu d. Florin.

În orice caz, când vine la Paris d. Volterra, þine-te de el sã
rezolve afacerea.

Eu am trimis mai de mult un exemplar din teza ta Bibliote-
cii din Roma ºi am primit rãspuns de acolo. Îþi voi trimite zile-
le acestea câte 5 ex. din toate broºurile tale, ca sã ai la nevoie.

Ne pare foarte bine, atât mamii cât ºi mie cã te-ai introdus
în cercurile ºtiinþifice de acolo ºi te felicitãm pentru succesele
ce ai. Fã-te cât mai cunoscut, cãci îþi va fi de mare folos, dar,
se-nþelege, cautã sã nu te oboseºti ºi sã nu exagerezi mun-
cind… ªi apoi când vei avea ceva mai de seamã n-ar fi rãu sã
trimiþi ºi pentru Buletinul francez al Academiei Române, cãci
oricum nu e bine sã neglijezi aceastã instituþie.

Mã voi ocupa ºi de Iaºi zilele acestea; n-am putut pânã acum
cãci a lipsit d. Ionaºcu, directorul învãþãmântului superior.

Fotografia bunichii o sã fie greu sã þi-o trimitem, cãci cum
nu iese din casã, rãmâne sã o fotografieze Ionel ºi nu se prea
încrede în reuºitã. A Zoiei însã vei primi-o îndatã ce-i va fi
gata rochia cea nouã, cãci vrea sã se fotografieze sub aspect
mai modern.

Încolo suntem cu toþii bine, sãnãtoºi ºi dorim ca ºi tu sã fii
mereu sãnãtos. Georgel s-a fãcut mare…

Dorindu-þi încã o datã toate cele bune, te sãrutãm cu toþii
cu dor ºi drag Costicã

Prof. D. Pompeiu cãtre Gr. M.:

Dragul meu Moisil, Bucureºti, 30 Ianuarie 1931

Chiar astãzi primesc, în acelaºi plic, ºi scrisoarea lui Theo-
dorescu ºi a ta ºi… îmi iau curajul de a scrie ºi eu. Curaj: pen-
tru cã o oarecare, un fel de indispoziþie (de câteva zile) mi-a
cam amorþit orice activitate. E, pe aci, o vreme care numai
prielnicã sãnãtãþii nu se aratã.

Aci alãturat ºi micul certificat: cât a trebuit sã mã zbat (ºi
ce discrete informaþii ºi mici anchete de fãcut) pentru ca sã nu
iasã ceva împotriva faptei bune, singura care e în cauzã.
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Dar… vezi, ºi memoria când ne ajutã nu e rea: tu, dragã
Moisil, ai fost efectiv asistent al meu, la cursul de Metodolo-
gie (îþi mai aminteºti?): aceasta a simplificat totul!

Altfel! Deh! Sunt, în lume, oameni, cum sã zic, cu… micro-
scoape!

Aºa, însã, totul e în regulã ºi corespunde (dacã nu strict
adevãrului) unui adevãr! Cel puþin!

Acum, dragul meu, vezi dacã mai e nevoie ºi de un alt fel de
certificat în privinþa lucrãrilor: scrie-mi sã þi-l trimit ºi pe acela.

Dl. C. Moisil, care mi-a vorbit mai zilele trecute, mã între-
ba dacã (pentru aprecierea ºtiinþificã a lucrãrilor) o certificare
de la dl Þiþeica nu ar fi bunã!

Se-nþelege cã: da! Dacã o poate obþine!
Aºa cã: certificat de situaþie universitarã este; celãlalt e gata,

când trebuie!
Voi cerceta, cu atenþie ºi cu interes, ceea ce îmi trimiþi tu.

Spune, te rog, lui Theodorescu (cãruia îi voi scrie mâine sau
în câteva zile, cel mult) cã sunt cu totul la dispoziþie pentru a
cerceta ºi da avizul meu la unele puncte din lucrarea lui — cu
atât mai mult cât vãd (din corespondenþa mea cu Villat ºi Bou-
ligand) cã aº putea fi întrebat, precis, la un moment dat despre
anumite lucruri precise!

Cu câtã plãcere vãd, din scrisorile voastre — munca sfântã
spre lucruri noi ºi frumoase pe care, cu râvnã, o depuneþi zil-
nic ºi plini de acel foc sacru fãrã de care nu e lucrare ºtiinþifi-
cã adevãratã.

Cu vechi sentimente de pãrinteascã afecþiune ºi cu calde
urãri de sãnãtate ºi prosperitate D. Pompeiu

FACULTÉ DES SCIENCES
THÉORIE DES FONCTIONS
UNIVERSITÉ DE BUCAREST

Je soussigné certifie que Monsieur Gr.C. Moisil, docteur èn
sciences, occupe le poste d’assistant près de la Chaire de
Théorie des Fonctions et que j’ai accédé à sa demande de
congé à l’étranger pour qu’il puisse poursuivre, avec fruit, ses
travaux mathématiques si intéressants et si remarqués.

Professeur, D. Pompeiu
Bucarest, le 25 janvier 1931
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Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Paris, 2 Februarie 1931

Am primit un cek de 900 fcs. ºi Vã mulþumesc. Mulþumesc tot-
odatã pentru cei 100 fcs. cadou.

Precum V-am scris am încasat bursa pe Ianuarie. Dacã pânã
la 1 Martie nu Vã scriu nimic despre încasarea bursei pe Fe-
bruarie, îmi trimiteþi alþi 400 fcs. în primele zile ale lui Martie.

Am primit o scrisoare de la d. Volterra prin care mã anun-
þã cã vine la sfârºitul sãptãmânii la Paris. Interesaþi-Vã la d.
Pompeiu pentru acte. Eu i-am trimis o telegramã. Îl rugaþi sã
mã ierte cã am îndrãznit sã-i telegrafiez, însã am impresia cã
afacerea e urgentã. Aº vrea sã aranjez cu d. Volterra în timpul
cât stã aici, definitiv. Mi-a prezentat o Notã la Academia din
Roma.

Am început sã-i prezint dlui Cartan, în porþiuni comestibi-
le, un memoriu mai mare.

În ziua de 13 Februarie fac o comunicare la Seminarul dlui
Hadamard.

Azi a început aici un curs d. Stoilov1.
Am fost Sâmbãtã la un bal al ªcoalei Normale Superioare.

Speram sã întâlnesc câþiva oameni remarcabili dar n-am fãcut
decât sã mã distrez foarte bine.

Ieri searã am fost sã vizitez o micã crâºmã infectã, celebrã
acu treizeci de ani ºi mai mult. Acolo se îmbãta Verlaine, îºi
zgâriau pe masã numele diverºi oameni celebri. Acum a de-
venit monument istoric ºi e vizitatã de americani care se uitã
cu profundã admiraþie la garsonul cu haina de apus de ope-
retã, cu cãmaºa roºie ºi tot tacâmul; cravata, ºapca, etc. Dupã
care îºi striveºte þigara pe un nume celebru sãpat pe masã.
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1 Simion Stoilov, mare matematician român.
FACULTATEA DE ªTIINÞE
TEORIA FUNCÞIILOR
UNIVERSITATEA DIN BUCUREªTI
Subsemnatul certific cã Dl. Gr.C. Moisil, doctor în ºtiinþe, ocupã

postul de asistent pe lângã Catedra de Teoria Funcþiilor ºi cã am
aprobat cererea sa de concediu în strãinãtate, pentru ca sã poatã con-
tinua, cu folos, lucrãrile sale matematice atât de interesante ºi de re-
marcate. Profesor, D. Pompeiu
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Cârciumei — în care nu se bea aproape nimic, fiindcã e ex-
trem de scumpã — îi zice Le Lapin Agile.

Altceva aici nu se întâmplã nimic. Rog anunþaþi-mã ce e cu
legea paºapoartelor ºi dacã a cãzut sau nu guvernul. V-am
scris sãptãmâna trecutã o scrisoare în care e vorba de niºte ex-
trase ale mele pe care Vã rog sã mi le trimiteþi. (Câte 10–15 din
toate câte sunt: extrasele în biroul roºu, tezele în al doilea du-
lap în antreu rândul 2 sau 3 de sus în jos. Asta dacã n-aþi pri-
mit scrisoarea de Lunea trecutã.)

În privinþa stãrii sanitare aflaþi cã pânã acum nu e nimic
nou. Ating lemn rotund: mã aflu perfect sãnãtos ºi cu mânca-
rea mã împac bine. Cântarul aratã greutate neschimbatã. Nae
însã susþine cã m-am îngrãºat la faþã. N-am primit eucaliptul.
Deocamdatã însã n-am nici o nevoie. Aici era sã se facã pri-
mãvarã însã dupã încercãri numeroase s-a renunþat, aºa cã
vremea e tot dezagreabilã.

Eu Vã sãrut de multe ori pe toþi ºi Vã sfãtuiesc sã-mi scrieþi
mai des, fiindcã oricum tot sunteþi mai mulþi aºa cã e mai
uºor. Nae — care, între paranteze, e un om extrem de treabã,
foarte drãguþ ºi-l iubesc foarte mult, stãm aproape tot timpul
împreunã — mã roagã sã Vã transmit toate respectele lui.

Multe multe sãrutãri Grigri

Gr. M. cãtre tatã

CONFIDENÞIAL
POATE FI ARÃTATÃ LUI GINEL

Tatã dragã, Paris, 3 Februarie 1931

Am primit azi scrisoarea Dumitale din 30 Ian. ºi o scrisoa-
re a dlui Pompeiu conþinând certificatul „d’assistant près de
la Chaire de Théorie des fonctions“.

Cred cã scrisoarea e extrem de clarã. Cred cã e absolut ne-
cesar ca dl X1 sã nu mai fie pus în curent cu lucrurile astea. Ar
putea mai mult sã strice. Aºtept venirea dlui Volterra ca sã
fiu, sper, complet informat asupra faptului dacã a fãcut sau
nu o propunere în anul trecut ºi în ce termeni. Am impresia
cã purtarea, aparent extrem de justã, de un pretutindeni exhi-
bat simþ al dreptãþii ºi al unei conºtiinþe severe, a dlui X, nu
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1 Profesorul Gh. Þiþeica.
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ascunde decât ipocrizie. Am impresia cã atitudinea mea de
pânã acum, faþã de dl X, mai mult decât simplu respectuoa-
sã, a fost o mare greºealã. E, cred, inutil sã trec dincolo de o
politeþe rece, faþã de cei care au duplicitatea de a mã asigura
de un anume fel de a se purta faþã de mine care e departe de
a corespunde celui pe care, în spatele meu, îl au. Fiindcã, dacã
cu vorbe bune, d. X m-a fãcut ca în anul acesta sã n-am bur-
sã, sper sã nu fie decât o întârziere de un an. Ceea ce la urmã
nu înseamnã nimic.

………………..………………..………………..……………….

Eu sunt bine ºi în aºteptarea dlui Volterra mai lucrez sau
mai stau. Te rog mult sã-i exprimi din tot sufletul domnului
Pompeiu toate mulþumirile ºi toatã recunoºtinþa mea. Cred cã
lucrurile o sã meargã bine.

Eu Vã sãrut pe toþi de multe, multe ori ºi mi-i dor de Voi
Grigri

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Paris, Duminicã 8 Febr. 1931

Sãptãmâna trecutã V-am scris cam puþin. Nu trebuia sã fiþi
însã îngrijoraþi fiindcã sunt în deplinã bunã stare. Am avut
însã de lucru acasã ºi de mers la mai multe conferinþe ceea ce
a fãcut sã am timp foarte puþin. Iarãºi nu trebuie sã credeþi cã
scrisoarea oarecum indispusã pe care V-am scris-o era o pro-
bã de indispoziþie care a durat, ci din contra, m-am simþit
complet debarasat de oriºice grijã dupã ce V-am scris.

Credeam cã d. Volterra o sã vie pe aici acum câteva zile dar
nu vine decât de mâine într-o sãptãmânã. Îl aºtept cu foarte
multã nerãbdare din variate motive.

Programul zilelor mele a intrat într-o formã mai mult sau
mai puþin definitivã. Sper însã într-o venire a primãverii ca
sã-l schimbe.

Poate cã ar fi bine sã meditaþi principial: e oare preferabil
ca atunci când s-o încãlzi (atât timp cât e frig n-am nici un
gust sã pãrãsesc hotelul ãsta care are foarte multe avantaje
pentru timp de iarnã) sã mã mut într-o altã parte a Parisului,
ca sã nu rãmân cu informaþii numai asupra unui cartier?

Am fost ieri pe la d. P. Lévy care stã prin Auteuil. Pare a fi
foarte frumos primãvara acolo. Am aflat iarãºi cã în Banlieue
e bine ºi relativ ieftin. Gândiþi deci ºi adunaþi toate obiecþiile
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în contra unei asemenea idei. E deocamdatã o propunere pur
principialã.

D. Paul Lévy a fost foarte drãguþ ºi mi-a dat extrase dupã
toate lucrãrile lui, precum ºi o carte proaspãt publicatã în
douã volume (curs fãcut la ªc. Politehnicã) în valoare de 240
fcs. Aºa cã încep sã-mi fac biblioteca.

Am primit extrasele pe care V-am rugat sã mi le trimiteþi ºi
Vã mulþumesc foarte mult. La fel calendarul. Aici e o vreme
tâmpitã. E un frig moale ºi noroios. Nu plouã chiar, dar e în-
norat aproape tot timpul. Soare nu e decât Duminicã dimi-
neaþa.

Vã mulþumesc foarte mult pentru cadoul ce mi-l faceþi.
Sper sã-i dau o optimã utilizare.

Pe Ionel îl rog într-o zi de astea sã-l întrebe pe Abason1 ce
se face cu articolul pe care i l-am dat. Sã-i spuie sã-i dea ime-
diat corecturi fiindcã ar fi timpul ºi sã mi le trimitã. Sã-i spuie
sã-mi trimitã ºi numãrul din Buletinul ªc. Politehnice. Dacã
însã întreabã ceva de abonament sã-i spuie cã n-are nici o in-
strucþie. Eu Vã sãrut pe toþi de multe ori Grigri

Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, Duminicã 8 Febr. 1931

Am primit scrisoarea prin care ne anunþi cã ai primit acte-
le; tata i-a mulþumit ºi te-a scuzat pentru telegramã.

Atât eu cât ºi tata zicem ca sã fii cu multã precauþiune în
chestia duplicitãþii2. În special nu o spune nici celui mai bun
prieten, cu atât mai mult cã o ºtii dela P…

Cât despre atitudinea ta sã ºtii cã e tot cea mai bunã. Eºti
informat, te poþi apãra ºi dupã ce treci peste toate greutãþile
nu-þi mai pasã de nimic.

Încã o datã, fii calm ºi nu prea expansiv pe aceastã chestie.
Cum zice Marcel Prévost pentru lucrurile sentimentale, eu
adaug ºi pentru diverse interese: „chacun doit avoir son petit
jardin secret“.

198

1 Profesor la ªcoala Politehnicã.
2 Sfaturile ºi intuiþiile mamei s-au dovedit juste. Cel mai bun prie-

ten, Nick Teodorescu, este cel care l-a fãcut sã ia cele mai grele deci-
zii din viaþa lui.
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Cu privire la paºapoarte nu s-a luat nici o mãsurã, legea de
care a fost vorba, nici nu s-a depus nicãieri. S-a renunþat defi-
nitiv.

Am vãzut prin jurnale cã e vorba sã se depunã legea învã-
þãmântului superior. Dar iarãºi e vorba ºi de iminenta cãdere
a guvernului.

Dupã ce nu primisem nici o scrisoare de la tine 8 zile, pe
urmã am primit 2 una dupã alta. Îþi închipui cât am fost de fe-
ricitã!

Sã mã þii în curent cu ceea ce faci, pãstreazã-þi calmul ºi fii
cât se poate de discret.

Cu toþii suntem bine. Bunica te doreºte ºi îºi aduce aminte
mereu de tine. Îi râd ochii de bucurie când primim scrisori de
la tine. Ori de câte ori i le-aº citi, i se pare cã nu i le-am citit
destul. Cu sãnãtatea o duce destul de bine, mai ales dacã
doarme mai mult.

Ai primit notele ºi calendarul?…
Sãrutãri multe de la toþi ºi în special de la a ta mamã iubi-

toare Elena

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Paris, 11 Februarie 1931
V-am scris azi o carte poºtalã fiindcã ºtiam cã astã searã voi

face o comunicare la Soc. matematicã francezã.
Aceste comunicãri sunt un lucru admirabil fiindcã îþi per-

mit sã vorbeºti în pustiu fãrã sã fii considerat ca nebun. Alt-
fel dacã te-ar vedea cineva vorbind într-o odaie goalã ar cre-
de cine ºtie ce.

De fapt existã public. Fãcând socoteala cã cei care erau,
erau un om ºi jumãtate fiecare, se ridica la 9 persoane. Bine-
înþeles unul era preºedintele, alþi doi eram Teodorescu ºi cu
mine cuprinºi subit de logorhee. Ca atare fiecare am vorbit ºi
ne-am ascultat unul pe altul.

Acum nu trebuie uitat cã în salã era ºi d. Hadamard care a
fost viu interesat de istoriile noastre.

Eu sunt hotãrât sã continui.
Vineri vorbesc la seminar la d. Hadamard. Am primit o in-

vitaþie a vorbi… tot la un seminar la d. Langevin. În rezumat
sunt „un bãiat cuminte ºi studiez“. De altfel afarã plouã iar.
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Odatã cu aceasta i-am trimis dlui Pompeiu o notã pentru
Bul. Scientifique de l’Académie Roumaine. Grafhoreia este
actualmente a doua mea maladie serioasã. Îl rog pe tata însã
sã se intereseze la d. Antipa dacã a ajuns sau nu spre publica-
re. Ca sã nu se uite. Corecturile când or fi, sã mi se trimeatã
aici (e chestie de câteva zile).

Eu alta n-am a Vã spune. Cã sunt bine o imaginaþi uºor. Vã
sãrut însã de multe, multe ori pe toþi (y compris Cuþi ºi Luþã)

Grigri

P.S. Trimit alãturat un bilet de la cântar, ca sã vedeþi cã nu
stau aºa prost. Din contra.

Gr. M. cãtre pãrinþi

Dragii mei, Paris 13 Février 1931

Azi am þinut o comunicare la seminarul dlui Hadamard,
asupra lucrãrilor mele de analizã funcþionalã. Se pare cã a
fost bine. D. Hadamard a spus „Vous avez ouvert un champ
immense“. D. Paul Lévy a spus cã ar fi spus el asta dacã n-o
spunea d. Hadamard. Un neamþ cu faþa roºie ºi cu ochelari a
fost impresionat ºi s-a hotãrât sã se ocupe de asemenea ches-
tii. D. Stoilov s-a declarat satisfãcut. Se pare cã publicul a fost
foarte atent. În rezumat: bine.

Acum Vã explicaþi de ce în ultima vreme V-am scris mai
rar. M-am hotãrât însã, în special pentru bunicuþa, sã Vã scriu
cât mai des. E în parte complicat fiindcã eu nu fac nimic sã se
poatã povesti. E inutil sã spun de exemplu cã ieri am scris un
cap. IV dintr-un memoriu, spre deosebire de alaltãieri când
am scris capitolul III. Sau cã ºi Joia trecutã ca ºi Sâmbãta tre-
cutã am fost la curs la d. Cartan ºi am vorbit cu el, în toate joi-
le ºi sâmbetele. Sau cã din când în când biblioteca îmi creºte
cu operele complete ale unuia sau cu 100 exemplare de extra-
se ale mele.

Cã îl aºtept pe d. Volterra o ºtiþi prea bine. Se pare cã va
veni zilele astea. Cã Parisul e nevizitabil, fiind o ploaie conti-
nuã, sau mai exact plouând exact atunci când bagi de seamã
cã s-a fãcut vreme frumoasã, e inutil sã V-o spun. Aþi ajunge
la concluzia cã tãlpile pantofilor mei au fost schimbate, ceea
ce e inexact.
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V-aº putea spune cã Nae Theodorescu e un bãiat extrem de
simpatic ºi cã în loc sã-l stric, sã-l transport pe la baluri (din
care n-am mai fãcut de când V-am scris) sau pe la chefuri,
stau pe capul lui ºi lucrând eu, e obligat sã lucreze ºi el.

Am încasat bursa pe Februarie. E singura frazã importantã.
De altfel deocamdatã, financiar stau bine. Eu ºtiu ce o sã se
aleagã cu ocazia statului D-lui Volterra pe aici. E probabil cã
voi fi obligat la unele lucruri. O sã fie bine.

Vã sãrut de multe ori pe toþi, pe bunicuþa, pe Cuþi ºi pe toþi
nu-i uitaþi la numãrãtoare.

Mi-e uneori dor de voi. Grigri

Gr. M. cãtre pãrinþi

Dragii mei, Paris 16 Februarie 1931

În fine l-am întâlnit pe d. Volterra. A venit ºi mi-a scris sã
mã duc sã-l vãd, lucru care l-am fãcut ieri dupã amiazã. Am
luat cu doamna ºi d. Volterra ceaiul la ei la hotel. Descrierea
hotelului inutilã. Mi-a spus multe lucruri bune. Mi-a arãtat
ediþia englezeascã a cãrþii lui unde e vorba de mine:

în prefaþã, printre diverºi oameni care au contribuit în ulti-
mii ani la progresul analizei funcþionale, cam un rând de ti-
par;

un paragraf întreg constând dintr-o paginã în care e vorba
numai de teza mea ºi douã note ale mele care sunt foarte fru-
mos rezumate ºi expuse concis aºa cum e absolut necesar
într-o lucrare de sintezã cum e acea carte;

la indicele bibliografic unde sunt trecut cu trei lucrãri;
evident la indicele numelor.
În rezumat stau acolo cu o cinste grozavã. N.B.: Mi-a atras

atenþia cã tot o paginã a consacrat ºi ecuaþiei lui Fredholm.
Sensul, importanþa ºi dedesubturile acestei ecuaþii Vã vor fi
explicate de Ginel.

Mi-a spus cã a primit lucrãrile mele de la tata (de care s-a
interesat ºi cãruia îi trimite multe lucruri bune).

Mi-a mai spus cã în afarã de italianul tânãr de care ºtiþi,
mai e un italian care se ocupã de asemeni chestiuni ºi care
într-o notã mã va cita cu toatã cinstea.

Mi-a spus totodatã despre bursã cã o sã treacã pe la insti-
tut sã se intereseze de ce se întâmplã (din propria lui iniþiativã).
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În fine mi-a spus (tot din propria-i iniþiativã) cã o sã mã pre-
zinte azi dupã amiazã la câþiva mari matematicieni de-aici,
dupã ce s-a interesat pe cine cunosc ºi pe cine nu. (Eu am evi-
tat sã cunosc în mod platonic ºi indiferent pe câþiva oameni
care neavând nici o legãturã cu ce lucrez eu, nu puteau avea
nici o impresie.)

Aflase despre conferinþa mea la Hadamard mult bine.
Am aranjat cu el ºi e posibil cã o sã-i public cele patru con-

ferinþe pe care o sã le facã aici.
Acum mã duc la prima lui conferinþã. Evident cã m-am

sculat pentru asta cu multe ceasuri mai devreme.
Vã sãrut de multe ori Grigri

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Paris, 16 Février 1931

Azi a început d. Volterra cursul la Institutul de Fizicã Ma-
tematicã „Henri Poincaré“. A fost o salã tixitã ºi (cum spunea
dupã amiazã unuia dintre membrii Academiei de ªtiinþe) a
avut „un parterre de rois“1.

Ca dare de seamã mondenã: d. Hadamard, Cartan, Villat,
Stoilov, Montel, Brillouri, „j’en passe et des meilleurs“2.

Ca sã Vã daþi seama de trecerea pe care o are aici: servito-
rul are pentru el admiraþia pe care n-o are pentru nimeni al-
tul fiindcã e „cel care a þinut cea dintâi conferinþã pentru inau-
gurarea acestui institut“. Publicul matematic are pentru 
d. Volterra respectul cel mai adânc. Vârsta de 71 ani îl face sã
fie admirat pentru prestanþa pe care o are. Nu a îmbãtrânit
deloc în ultimii ani de când nu-l mai vãzusem.

Încã de la începutul conferinþei a fãcut câteva aluzii asupra
unor cercetãri recente. Dupã asta a expus în linii largi proble-
ma de care mã ocup eu, citând cu o cinste deosebitã pe 
d. Moisil (rugãm a se pronunþa „à la française“) între d.d. Di-
rac (profesor la Dublin) ºi Juvet (profesor la Zürich).
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1 Aluzie la reprezentaþia datã de marele actor francez Talma la
Dresda, în 1813, pentru invitaþii lui Napoleon. Aceºtia fiind în majo-
ritate regi ºi principi germani, s-a spus cã sala era „un parter de
regi“.

2 Locuþiune francezã cu sensul: las la o parte pe unii dintre cei
mai importanþi.
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Vã închipuiþi cã notiþele pe care fiul D-Voastrã le lua cu asi-
duitate au fost câteva secunde foarte masacrate ºi cã ecuaþii-
le pe care le scria maestrul pe tablã se vedeau numai tulburii.
Când sã-mi vin din nou în fire d. Volterra mã mai pomeneºte
o datã. Peste tot m-a citat de vreo 3–4 ori, cu sau fãrã compa-
nia dlui Dirac.

Va sã zicã în rezumat a fost foarte bine.
Cu aceastã ocazie am crescut mult în stima românilor din

salã. Franþujii care se aflau acolo, fiind oameni foarte bine,
aveau de-acum despre mine o idee foarte bunã. Cel puþin aºa
se pare. E cert cã atenþia care mi se acordã aici de cãtre oa-
meni cu o importanþã mondialã e mult mai mare decât cea cu
care eram obiºnuit din þarã, de la cei pe care i-am pãrãsit de
curând.

Azi dupã amiazã am fost la Institutul Franþei, la ªedinþa
Academiei de ªtiinþe, unde d. Volterra prezintã lucrarea lui
englezeascã despre care V-am vorbit. Mã simþeam nu ºtiu
cum aducându-mi aminte cã acolo era în mai multe locuri
vorba despre mine ºi cã un întreg paragraf era consacrat ana-
lizei tezei mele.

Tot la Institut, d. Volterra m-a prezentat dlor Lebesgues ºi
Borel, membri ai Institutului Franþei.

Asta e tot. Dar parcã e foarte bine.
Eu Vã sãrut cu dor pe toþi Grigri

P/S/ Cupola Institutului e foarte frumoasã.
Nae îmi aduce aminte cã d. Volterra a spus despre lucrãri-

le dlor Dirac, Moisil, Juvet: „qui ont déjà reçu des applica-
tions éclatantes“. Emoþia m-a fãcut sã uit. Grigri

Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, 18 Februarie 1931

În primul rând te felicit pentru greutatea care ai cãpãtat-o.
Eu desigur am mai scãzut 2, 3 kgr. — îmbrãcãmintea de iarnã
care conteazã ºi ea ceva. Pe cât mi-aduc aminte aveai vreo 65.

………………..………………..………………..……………….

Ideea de a te muta într-alt cartier la primãvarã nu e rea, dar
trebuiesc bine studiate avantajele ºi dezavantajele. Sau mai
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bine zis sã-þi alegi restaurant bun, mai ales pe vremea cãldu-
roasã, când se altereazã uºor alimentele.

Cum petreci duminicile? Unde te duci?
De mult nu ne-ai mai scris detalii de felul acesta. Acum de-

sigur eºti în aºteptarea lui Volterra.
Þi-aº face o întrebare discretã: Lucrezi numai în colabora-

re? E practic lucrul ãsta? Ori e numai întâmplãtor?
………………..………………..………………..……………….

A ta mamã iubitoare Elena

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Paris, 18 februarie 1931

Din schematismul unei cãrþi poºtale expediate în grabã ca
sã Vã anunþ bucuria aþi înþeles cã sunt foarte vesel. Iatã pe
larg cum stau lucrurile: sâmbãtã la cursul d-lui Volterra am
fost prezentat d-lui Villat: membru corespondent al Institutu-
lui, directorul institutului de mecanica fluidelor, profesor la
facultatea de ºtiinþe, directorul revistei „Journal de Math, pures
et appliquées“, directorul enciclopediilor numite „Mémorial
des Sciences Mathématiques“ ºi „Mémorial des Sciences
Physiques“ etc., etc., etc.

Acest domn extrem de simpatic, profesorul de aici al lui
Nae, mi-a spus mai multe vorbe foarte bune, dupã care a as-
cultat lecþia d-lui Volterra care precum V-am anunþat la timp
a spus alte lucruri bune despre mine.

Azi m-am dus sã-l vizitez pe d. Villat. Dupã ce mi-a spus
iar lucruri foarte agreabil de ascultat despre Tezã, etc., venind
vorba despre recentele mele lucrãri mi-a propus sã scriu un
fascicul în „Mémorial des Sc. Mathématiques“.

Despre aceastã colecþie e necesar sã Vã spun, ca nemate-
maticieni, ce înseamnã: e o colecþie, sub patronajul Academiei
de ªtiinþe din Paris ºi a o mulþime de Academii de ªtiinþe din
toatã lumea (lista se poate citi pe p. 4 a copertei, existã câteva
fascicule la mine în bibliotecã). Are ca scop sã se înfãþiºeze în
fiecare fascicul starea unei chestiuni la un anume moment.

Important e faptul cã aceastã colecþie are o foarte mare di-
fuziune, cãci se gãseºte în toate bibliotecile din lume ºi faptul
cã la ea, în genere, scriu numai oameni remarcabili.
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D. Villat crede cã o sã se publice fascicula mea cam peste
10–12 luni, ceea ce e foarte bine. Eu încep de-acum sã mã gân-
desc la ea.

E interesant cã aceastã fasciculã se referã în special la lu-
crãri de ale mele. Anume e vorba de o serie de lucrãri care au
începutul într-o Notã a domnului Pompeiu, continuate de cã-
tre Nae Teodorescu. Eu în vreo douã Note pe care poate Vã
aduceþi aminte cã le-am scris înainte de a pleca la Paris, am
dat o extindere neaºteptatã acestor chestiuni. E vorba întru
câtva ºi de o încercare care a rãmas nereuºitã de vreo 100 de
ani. Se leagã ºi de anume cercetãri ale d-lui Volterra, pe care
le expune acum aici ºi care au rãmas ºi ele (ca ºi nota dlui
Pompeiu) în umbrã aproape 40 ani. Acum am gãsit câteva lu-
cruri foarte frumoase ºi care izbesc puþin pãrerea generalã.

V-am scris cândva cã fac cu Nae un memoriu. E tocmai re-
lativ la aceste cercetãri. Acum însã fasciculul din Memorial le
va da un loc foarte bine situat.

În fine au niºte frumoase aplicaþii în fizicã, hidrodinamicã,
elasticitate (Ionel + Ginel sau chiar Ionel singur Vã va spune
ce înseamnã aceste nume bizare).

D. Volterra pare foarte mulþumit de aceste lucruri.
Cred cã V-am scris cã d. Volterra mi-a spus cã mai am un

urmaº italian, un domn Conforto.
Chestia cu fasciculul din Memorial m-a bucurat cum nu se

poate mai mult. De pe la 4 când am plecat de la d. Villat nu
fac decât sã mã bucur.

E un lucru cu care se poate umple Bucureºtiul. Lansaþi
aceastã veste peste tot locul. E o cinste foarte mare. Voi fi pro-
babil cel mai tânãr autor în acea colecþie. Majoritatea sunt
foarte bãtrâni, toþi sunt profesori vechi.

Bucuraþi-Vã ºi Voi ºi oferiþi-i lui Ginel un pahar de vin în
cinstea mea.

Eu am primit numeroase gazete româneºti de la D-Voastrã
ºi Vã mulþumesc.

Duminicã mã duc la ceai la d. Paul Lévy. Am aflat cã ieri la
ceai la d. Perrin, d. Volterra a spus foarte multe lucruri bune
de mine.

Cu asta motivele de a mã lãuda în faþa D-Voastrã sunt
epuizate. Vã sãrut deci de multe, multe ori ºi abia aºtept ca
un subiect tot atât de plãcut sã mã facã sã Vã mai scriu. Încã
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o datã Vã sãrut mult, pe toþi, pe bunicuþa, pe Cuþi ºi Luþã, bi-
neînþeles pe Zoe ºi pe toþi ceilalþi Grigri

Tatãl cãtre Gr. M.:

Iubite Grigri, Bucureºti 21 Febr. 1931

Scrisorile tale din urmã ne-au fãcut tuturor o deosebitã
plãcere ºi ne-au produs o mare satisfacþie. Suntem veseli cã ai
putut sã te remarci atât de curând în cercurile învãþaþilor
mondiali ºi cã D. Volterra a þinut sã-þi facã o atmosferã atât de
favorabilã. Spune-i din partea noastrã cã îi mulþumim din su-
flet ºi cã-i vom fi ºi noi recunoscãtori pentru simpatia ºi con-
sideraþia ce-þi acordã.

Eu de la 13 c. îþi trimit regulat „Universul“, ca sã vezi ce
mai este pe aici ºi sã nu te înstrãinezi de tot de lumea noas-
trã.

………………..………………..………………..……………….

Sãrutãri dulci de la noi toþi Costicã

Mama cãtre Gr. M. (carte poºtalã):

Mult iubite Grigri, Bucureºti, 23 Februarie 1931

Ultima ta carte poºtalã a fost pentru noi un nou prilej de
bucurie. Cinstea pe care þi-o dau învãþaþii Franþei chemân-
du-te sã scrii într-o revistã aºa de importantã, ne-a produs o
deosebitã mulþumire.

Ginel zice cã el nu se mirã de toate laudele ce þi se aduc, de-
oarece þi se cuvin; iar „en fait de comparaison“ spune cã tre-
buie sã te pui pe acelaºi plan cu cei de acolo. Cel puþin aºa am
înþeles de la copii.

………………..………………..………………..……………….

Dorindu-te, te sãrutãm cu toþii ºi în special a ta mamã iu-
bitoare Elena
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Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Paris 24 Febr. 1931

Am primit azi o scrisoare de la mama ºi cekul de 400 fcs. Vã
mulþumesc foarte mult pentru ei.

Eu sunt bine ºi deocamdatã lucrurile sunt calme. Sâmbãtã
d. Volterra iar a citat pe d.d. Dirac ºi Moisil. Duminicã am fost
la un mic ceai de minore la d. Paul Lévy, unde m-am distrat
foarte bine. O vastã colecþie de fetiþe cu pistrui ºi cu ciorapi
de aþã. În rezumat a fost foarte bine ºi am dansat pânã n-am
mai putut. Am stârnit admiraþia publicului ºi invidia proºti-
lor fãcând un vals serios.

Eu m-am înscris pentru a participa de Paºte la un Congres
al Societãþilor Savante (unde, evident, voi face o comunicare)
care se va þine la Clermont Ferrand. Vor mai fi excursii ºi al-
tele. Cred cã e bine sã particip la acest fel de comédii.

Sâmbãtã seara am dat un fel de micã masã în cinstea Dlui
Stoilov cu ocazia cursului pe care-l þine aici. Eram peste tot 8
oameni ºi anume: dna ºi d. Stoilov, dna ºi d. Proca (inginer ºi
fizician român care face aici fizicã), eu, Teodorescu, unul Ti-
beriu Popoviciu ºi o drã Marcus.

M-am bucurat cã aþi bãut malaga pentru mine. E o bãutu-
rã care face ca pe cei de departe sã-i vezi în culorile cele mai
trandafirii. Sper cã pânã în ziua de Duminicã aþi mai primit
alte scrisori ale mele, care V-au dat prilej Duminica sã Vã bu-
curaþi sintetic de toate lucrurile bune (de exemplu de poves-
tea cu Mémorial ºi d. Villat, despre care V-am scris amplu).

Am fost foarte emoþionat de primirea scrisorilor scrise de
bunicuþa. Sã-i spuneþi cã o sãrut mult de tot ºi cã o rog sã fie sã-
nãtoasã ºi voioasã ca s-o gãsesc bine pusã când m-oi întoarce.

Vã mulþumesc încã o datã la toþi pentru sacrificiile fãcute
cu þinerea mea aici. Evenimentele din ultima sãptãmânã
m-au fãcut sã ajung la concluzia cã n-a fost inutilã.

Vã sãrut încã o datã pe toþi de multe, multe ori Grigri

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Paris 1 Martie 1931

Asta ar trebui sã fie scrisoare mãrþiºor. Regret cã toate lu-
crurile bune pe care am avut sã le spun despre mine sunt
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epuizate. Aºa cã nu mai am ce povesti nici bine, nici rãu. Aº-
tept ca dl. Volterra sã-mi dea un rãspuns pentru bursã. Sper
sã iasã fiindcã acum câteva seri am fost la el ºi am luat cu dna
ºi dl Volterra o cafea neagrã. Or când s-o iau nu ºtiu cum s-a
fãcut cã s-a vãrsat frumos pe masã. Am zis în gândul meu:
Bun, asta înseamnã bani. Vã închipuiþi cã totuºi m-am roºit
de n-am mai putut. Cafeaua însã — cafea de hotel ºic, Deh! a
curs numai pe masã ºi a evitat sã se atingã de cãrþile Dlui Vol-
terra, de croºetura Dnei Volterra, de covorul hotelului sau de
hainele mele. Toate aceste lucruri au fost respectate de o ca-
fea bine crescutã care voia numai sã mã facã sã ºtiu cã vrea sã
mã anunþe cã o sã iau bani. Ca atare sper cã o sã vie…

Trebuie sã vã cer multe scuze pentru o scrisoare care V-am
trimis-o cu o sãptãmânã mai târziu. Într-o zi de asta am reci-
tit scrisorile pe care le-am primit. Am scos ºi notiþe dupã ele
pe o foaie de hârtie ºi Vã rãspund acum la unele întrebãri
puse mai de demult: am primit lucrãrile mele pe care mi le-a
trimis tata ºi Vã mulþumesc; am trimis o Notã la d. Pompeiu
pentru Buletinul Ac. Rom. Spuneþi-i Victoriei sã nu se surme-
neze cu cura de slãbit. Trimit totodatã felicitãri lui Dobrescu,
pentru mariajul sãu.

Vã sãrut pe toþi de multe ori Grigri

Mama cãtre Gr. M:

Mult iubite Grigri, 2 Martie 1931

Din ultima scrisoare vãd cã Dl. Volterra ºi-a pus în minte
nu numai sã-þi creeze o atmosferã foarte favorabilã, dar sã-þi
ºi întreþinã entuziasmul. ªtiu cã pe tine te ating foarte mult
bunele ºi justele aprecieri.

Deºi atât de departe de tine, mã bucur ºi eu mereu de mun-
ca ta ºi de tine. Înþelegi bine cã succesele tale mã încântã ºi ca
mamã ºi ca una ce þi-am pus eu cartea în mânã.

Sã citeascã Florica rândurile astea ar râde de mine ºi ar zice
cã sunt „prea pateticã“. Mã feresc sã-i arãt scrisoarea.

Ca scrisoarea mea sã aibã puþin rost îþi scriu având în faþã
pe cea primitã de la tine.

Cred cã participarea la congresul de care îmi scrii va fi in-
teresantã nu numai din punct de vedere ºtiinþific, dar ºi pen-
tru faptul cã vei avea ocazia sã vezi ºi un oraº de provincie
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franþuzesc. Acolo e obicei — ca la noi — ca la congres sã se
acorde congresiºtilor oarecare avantaje?

Dl. Stoilov pe care l-aþi sãrbãtorit se reîntoarce în þarã?
………………..………………..………………..……………….

Mi-a plãcut descrierea ceaiului la care ai fost. Þi-ai arãtat ºi
talentele de dansator…

Îþi trimit fotografia bunichii ºi te rog s-o pãstrezi cãci e uni-
cul exemplar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dragã Grigri, ca sã nu uit meseria de mamã ºi faþã de tine,
trebuie sã-þi reamintesc sã te îngrijeºti sã fii sãnãtos, sã ne bu-
curãm cu toþii de tine. Îngrijeºte de sãnãtatea trupului, care
are cinstea sã poarte un cap de seamã.

Iar de altã parte nu-þi obosi nici capul prea mult, menajea-
zã-l ca un lucru de preþ.

Nu ºtiam cã eºti aºa iubitor de soare! Poºtala în care îmi
scrii cã soarele luceºte s-a încãlzit, pare cã ºi literele plutesc ºi
n-ar vrea sã se atingã de hârtie.

Aºtept cu drag ºi nerãbdare sã-mi scrii multe ºi de toate.
Ce faci, cum o duci sub toate raporturile. Primeºti „Univer-
sul“? Îþi face plãcere? Dacã nu te intereseazã scrie, ca sã nu-l
mai trimitem.

Dacã aº avea ºi eu o tanti, care sã-mi dea parale aº veni ºi
eu la Paris, sã te vãd.

Te sãrutã toþi cu dor ºi drag.
A ta mamã Elena

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Paris 4 Martie 1931

Vã trimit odatã cu aceasta propunerea dlui Volterra pentru
a fi admis ca bursier Rockefeller. V-o trimit Dvoastrã în pri-
mul rând ca sã Vã bucuraþi de ea ºi în al doilea ca s-o trans-
miteþi dlui Pompeiu pentru a iscãli-o ºi D-sa. Dl. Volterra se
temea ca d. Pompeiu sã nu doreascã a iscãli D-sa propunerea
ca propunãtor, însã l-am asigurat cã date fiind legãturile mele
de elev direct ºi continuu al D-lui Pompeiu e mai natural ca
propunãtorul sã fie d. Volterra ºi sã fie secondat de d. Pom-
peiu.

Vã rog deci sã daþi dlui Pompeiu aceste hârtii ºi sã-i arãtaþi
totodatã scrisoarea dlui Volterra cãtre Fundaþia Rockefeller.
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Totodatã Vã rog sã-i transmiteþi domnului Pompeiu scrisoa-
rea alãturatã în care-l rog sã-mi trimitã (bineînþeles prin
Dvoastrã) o scrisoare de recomandare. O atare scrisoare, în
afarã de a dlui Volterra, voi avea ºi din partea domnului Ha-
damard, precum sper, deºi n-am putut lua încã o înþelegere,
de la alþi profesori de aici. D. Volterra zice cã e bine sã am cât
mai multe scrisori în acest fel.

Sã se precizeze (sau în scrisoare sau separat) cã la întoarce-
re voi avea un post în þarã. D. Pompeiu mi-a promis cã-mi va
da o asemenea asigurare în stilul celeia pe care i-a dat-o lui
Florin Vasilescu. (Pe hârtie zice „oficial“ v. la pag. ultimã ºi
broºura p. 3.)

Sã se precizeze (conform p. 5 a broºurei) diferite calitãþi
mai mult sau mai puþin curioase pe care trebuie sã le am
(N.B. voi avea de primit vizita oficialã a doctorului fundaþiei,
conform p. 3).

Îl rog pe d. Pompeiu sã-mi precizeze ce sã scriu pe ultima
paginã a hârtiilor roºii, galbene ºi albastre acolo unde zice

rândul 12 „What definite post have you to which to re-
turn“

Adicã „ce post am cu siguranþã când m-oi întoarce (???)“

Ciornã de scrisoare a lui Gr. M. cãtre Vito Volterra:

Monsieur le Professeur Paris 4 Mars 1931

Je Vous laisse ci-jointes les feuilles de la Fondation.
Puis-je y écrire que les travaux „sur les équations de Dirac

et leurs relations avec les fonctions conjuguées de Volterra“
ont été faits sous Votre direction?

J’ai parlé hier avec M. Hadamard qui m’a promis d’écrire
la lettre pour la Fondation.
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Domnule Profesor,
Vã las alãturat hârtiile de la Fundaþie.
Pot sã completez cã lucrãrile „asupra ecuaþiilor lui Dirac ºi relaþi-

ile lor cu funcþiile conjugate ale lui Volterra“ au fost fãcute sub di-
recþia Dvs.?

Am vorbit ieri cu Dl. Hadamard care mi-a promis sã scrie o scri-
soare cãtre Fundaþie.

Aº vrea sã vorbesc în acelaºi sens cu Dl. Cartan. Poate ºi cu Dl. Bou-
ligand?
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Je voudrais parler dans le même sens avec M. Cartan.
Peut-être aussi avec M. Bouligand?

J’enverrai les papiers à M. Pompéiu et j’attends ses indica-
tions pour compléter la rubrique relative au poste que j’aurai
à mon retour en Roumanie. Il m’en avait parlé à Bucarest et
je pense qu’il enverra l’assurance officielle.

La liste de mes travaux n’aura pas de place dans l’espace
qui lui est consacré, je l’adjoindrai à part.

Agréez, Monsieur le Professeur, l’assurance de ma respec-
tueuse reconnaissance et admiration Gr. C. Moisil

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Paris 4 Martie 1931

Aiasta e o scrisoare intimã, care e alãturi de o scrisoare
semi-oficioasã, alãturi de alta simplã oficioasã, de niºte hârtii
oficiale multicolore, de o broºurã, de altã scrisoare ºi celelal-
te. Le citiþi, Vã bucuraþi, le pãstraþi confidenþial. E bine ca afa-
rã de d. Pompeiu cãruia i le comunicaþi, sã nu le mai spuneþi
la alþii. Ginel sã fie informat, dar sã ºtie sã nu spuie. Eu Vã rog
sã grãbiþi cât mai mult cu putinþã lucrurile, ca sã vãd ºi eu toa-
te aceste hârtii, care teoretic trebuiau sã fie fãcute de acum un
an, în mâinile Fundaþiei Rockefeller. Dupã asta sper cã o sã fie
bine. Rãspunsul se dã dupã 1 Mai, dar cine ºtie ce comédie
mai vor.

Au de exemplu pretenþia sã fii frumos, bine conformat, po-
liglot, sã nu fii scandalagiu, prietenos, tânãr, doctor, sã ºtii sã
te porþi în lume, sã fii bãiat de viitor. Vor sã ºtie unde ai fãcut
liceul, ce vârstã au copiii, ce rude apropiate ai: dacã cãlãto-
reºti singur, dacã te speli cu Kalodont sau bioxine. În afarã de
asta zice pe englezeºte cã „sã fi dovedit o neobiºnuitã ºi ex-
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Voi trimite hârtiile Dlui Pompeiu ºi aºtept indicaþiile lui pentru a
completa rubrica relativã la postul pe care-l voi ocupa la întoarcerea
mea în România. Îmi vorbise de acest lucru la Bucureºti ºi cred cã va
trimite asigurarea oficialã.

Lista lucrãrilor mele nu va încãpea în spaþiul consacrat lucrãrilor,
o voi adãuga separat.

Primiþi, Domnule Profesor, asigurarea respectuoasei mele recu-
noºtinþe ºi admiraþii. Gr. C. Moisil
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traordinarã abilitate prin cercetãri importante fundamentale
în ºtiinþã ºi sã promiþi pentru viitor. ªtiaþi voi cã am atâtea ca-
litãþi? Ei na, uite cã le am, cum puteþi constata dintr-o scrisoa-
re albã, una roºie, una galbenã, una albastrã, o broºurã beige
ºi restul. Ceea ce în fond mã obligã (ºi o sã Vã oblige ºi pe voi
fiindcã mi-o trimiteþi înapoi cu toate asigurãrile poºtei) la o
mare cheltuialã în folosul unei regii mai mult sau mai puþin
autonome.

Las cã-i bine º-o sã fie soare la anul în Italia. Deocamdatã
Vã sãrut de foarte multe ori, ca atunci când sunt vesel

Grigri

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Paris 9 Martie 1931

Cred cã V-aþi bucurat din plin de scrisoarea-volum-dosar
pe care V-am trimis-o. Azi bag de seamã cã de-atunci a trecut
multã vreme fãrã sã Vã mai scriu. E ca o pauzã dupã o frazã
bunã.

Dupã toate câte au fost, acum, când nu mai e nimic, viaþa
mi se pare monotonã. Azi însã, pun mâna pe lemn rotund, a
fost o vreme splendidã ºi un soare superb. Frig însã. Ca atare
am fost la Bois de Boulogne. Dacã vremea o continua, conti-
nui ºi eu.

Azi p.m. a fost ºedinþã la Academia de ªtiinþe ºi a fost ales
membru al Academiei d. Cartan. Ca atare procedez acum
chiar la a-i ticlui o felicitare.

Ca pregãtire pentru Clermont-Ferrand am dat sã-mi puie
tãlpi la ghete.

Sper cã vremea o sã mã scoatã din încurcãturã cu paltonul.
Nu ºtiu dacã din antipatie pentru umezeala de aici, gulerul ºi
cãptuºala au început sã se taie. ªi s-au tãiat, ajutate fiind ºi de
cârpelile mele pânã s-au fãcut aproape ferfeniþã. Ca atare îmi
trebuie un gest de torero sau de tenor italian pentru a-mi
scoate paltonul rotund fãrã sã i se vadã pãcatele interioare.
Dacã ar fi sã-l dau la reparat, în afarã cã ar costa, dar ar tre-
bui sã stau câteva zile în casã, ceea ce e complicat. De aia îmi
perfecþionez mimica ºi-mi dispreþuiesc cãptuºala.

Am primit fotografia bunichii ºi-i mulþumesc mult. O port
mereu la mine în portfeuille. I-am scris lui Cuþi.
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De mâine am mult de lucru cu redijarea lecþiilor dlui Vol-
terra, sper însã cã o sã se termine destul de iute (nu sunt în
fond decât 4 lecþii). Aflu de pregãtirile de expediþie ale fetiþe-
lor noastre ºi mã bucur. Florica trebuie sã fie în al nouãlea cer.
Bucureºtiului trebuie sã-i parã rãu cã mai pleacã unul de-aca-
sã. De fapt peste 2/3 luni mã-ntorc.

Mie din când în când mi-i dor de voi ºi mai ales de bunica.
Vã sãrut pe toþi de foarte multe ori Grigri

Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, 13 Martie 1931

Din ultima scrisoare reiese cã paltonul Dlui Dr. este într-o
stare lamentabilã. Pentru aºa mare glorie ca a ta e nevoie ca ºi
aspectul exterior sã fie demn.

De aceea îþi trimit 700 frs. ºi vezi de nu-þi ajung mai adaugi
tu ºi-mi scrii.

Ia-þi un trench-coat (nu ºtiu cum se scrie) cu dublurã de
lânã mobilã (care se prinde în nasturi) ºi cât mai e frig îl porþi
dublat ºi pe urmã rãmâne ºi pentru varã fãrã dublurã. Eu tot
þi-am scris despre pardesiu, dar nu m-am gândit la palton,
deºi îmi amintesc cã fusese vorba încã pe când erai aici, ca sã
schimbi cãptuºala.

Poþi lua ºi un demi-paletot, dar e mai bine cum am spus,
trench cã-l ai ºi de varã.

Dacã nu te pricepi singur ia pe Nae sau Cuparencu. De alt-
fel la Paris e mai simplu de târguit, deoarece sunt preþurile
fixe. E vorba sã fii atent la ce alegi. Sã nu te bucuri sã iei un
lucru prea ieftin, nici sã alergi la prea scump. Ca sã ai un ter-
men de comparaþie, e destul sã-þi spun cã paltonul a costat
6500 lei, iar pardesiul vreo 4000 ºi ceva. Dat fiind cã la Paris
hainele sunt mai ieftine, cred cã plãtind 4–5 mii de lei vei pu-
tea lua un trench cu dublurã de lânã (dacã îþi aminteºti erau
ºi la Buc. chiar intenþionam sã-þi cumpãr ºi pe urmã ne-am
rãzgândit cãci þie nu-þi place sã umbli în culori deschise).

ªi acum cautã sã alegi o culoare mai închisã. Bineînþeles cã
în culorile în care se fac trenciurile gris sau beige dar culorile
astea pot fi mai închise sau mai deschise. În tot cazul cumpã-
rã, ca sã nu umbli aºa de rupt.
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Dacã costul întrece suma pe care þi-o trimit (700 frs) tu ada-
ugã de la tine (ºtiu cã se apropie termenul de încasare a bur-
sei ºi ieri þi-am trimit 750 frs). Îmi scrii numaidecât ºi eu îþi ex-
pediez diferenþa. Pânã atunci mai trec câteva zile ºi mai înca-
sãm.

Sã-l porþi sãnãtos!
La primirea scrisorii, vei fi primit atât cekul celãlalt cât ºi

volumul-dosar cu o scrisoare în plus a Dlui Pompeiu.
ªi eu fac socoteala datei când te vei întoarce acasã. Tata zice

sã bagi de seamã sã nu te surmenezi. Se gândeºte sã nu lu-
crezi prea mult pentru Mémorial.

Dorindu-te, îþi doresc cumpãrãturã bunã ºi te sãrut cu tot
dragul Elena

Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, 14 Martie 1931

Îþi trimit înapoi actele semnate împreunã cu scrisoarea
Dlui Pompeiu pe care a luat-o tata asearã la 6½.

Dupã cum spune Dl. P. scrisoarea cuprinde douã pãrþi. În
prima parte se cuprinde recomandarea, iar în partea a doua
situaþia care te aºteaptã în viitor. Având antetul fac. poate fi
consideratã ca oficialã. De altfel ºi începutul are caracterul
oficial.

Recomandarea o gãsesc destul de elogioasã ºi cred cã-þi va
fi de folos.

Cu atâtea recomandãri, desigur lucrul se poate considera
ca aproape rezolvat. Noroc! Sãnãtate!

Ieri þi-am trimis un cek de 700 frs, care desigur la primirea
scrisorii va fi sosit.

Dacã ai nevoie de ceva bani pentru vreo pãlãrie mai cura-
tã ºi poate pardesiu scrie-mi te rog din timp, ca sã ºtiu cum
sã-mi echilibrez socotelile ºi sã pot sã-þi trimit banii la timp.
Tot asemenea ºi pentru congresul de la Clermont. În acest
scop, când îmi rãspunzi, reciteºte scrisoarea ºi rãspunde-mi.

Dacã mã iei pe neaºteptate o sã fie mai greu sã-þi trimit ba-
nii la timp.

Sau poate mulþumirile sufleteºti þin loc la toate?!
Cu toþii suntem bine. Fiecare la lucrul lui. S-a pornit pe niº-

te ploi mãrunte, care promit sã þinã ºi sã ne plictiseascã timp
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mai îndelungat. E adevãrat ce spun jurnalele cã la Paris a fost
zãpadã atât de multã?

Dragã Grigri, te rog sã-mi rãspunzi imediat de primirea
pachetului.

Te sãrut cu toatã dragostea
A ta mamã Elena

Gr. M. cãtre mamã:

Mico dragã, Paris 17 Martie 1931

Acum câteva minute am primit recomandata Dumitale ºi
conform dispoziþiei, rãspund cu scrisoarea în mânã. Vã mul-
þumesc foarte mult ºi Dumneavoastrã ºi Dlui Pompeiu pen-
tru graba cu care mi-aþi trimis înapoi toate cele necesare. Scri-
soarea Dlui Pompeiu e, cred, mai mult decât elogioasã. Înar-
mat cu cele douã recomandaþii îl rog dupã amiazã pe Dl Ha-
damard sã-mi dea ºi Dsa recomandaþia promisã. Totodatã
scriu Dlui Cartan ca sã-i cer un rendez-vous în aceeaºi ches-
tiune. Am primit cekul de 700 frs. Vã mulþumesc foarte mult ºi
tuturor. De altfel acum sunt pe punctul de a scrie atâtea scri-
sori de mulþumire încât mi-e teamã sã nu încurc. În privinþa
pãlãriei cred cã ar fi bine ca mai încolo sã-mi cumpãr una.
N-aº vrea ca împreunã cu Clermont-Ferrand sã se dezechili-
breze bugetul. Cât despre pardesiu, trenciul meu, pe care-l
voi da poate sã-i spele gulerul, îl gãsesc foarte bun. Am înce-
put de altfel sã-l port fiindcã zãpada despre care s-a fãcut atâ-
ta vâlvã a fost un lucru fãrã consecinþã. A nins într-o Dumini-
cã dupã amiazã, a nins e drept foarte mult pentru Paris,
aproape 3–4 degete. Fulgi mari de tot, însoþiþi de trãsnete ºi
fulgere. Cred cã V-am scris. Acum pare-se, dã Doamne, cã
vremea s-a fãcut mai mult sau mai puþin definitiv frumoasã.
De aproape o sãptãmânã e soare tot timpul ºi cald. Duminicã
am fost în Bois de Vincennes, înainte fusesem în Bois de 
Boulogne, dupã cum V-am scris.

Scrisoarea o þin tot în mânã, dar îmi permit luxul digresiu-
nilor.

Pentru Clermont-Ferrand cred cã am sã am nevoie de vreo
5–800 fcs. Eu sper mai puþin. Nick (care a fost de curând la
Poitiers) zice cã ceva mai mult. Eu cred cã ar fi bine sã-mi tri-
miteþi aceastã sumã; cam înspre Paºte (Paºtele franþuzesc adi-
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cã 5 Aprilie) eu am sã fiu acolo. Poate însã, dacã nu e prea
complicat, îmi trimiteþi ºi o parte din banii de pe aprilie,
fiindcã bursa n-o s-o pot lua pe Aprilie decât la întoarcere. Eu
am însã de gând sã cheltuiesc cât se poate de puþin. Nu ºtiu
dacã V-am scris cã am încasat bursa pe Martie. Dupã Congres
Vã trimit o dare de seamã financiarã ca sã vedem când cum-
pãr pãlãrie; lucru care mai poate fi amânat. La urma urmei
am cap destul de bun ca sã nu se uite lumea la pãlãrie.

Vã rog sã-mi scuzaþi raritatea scrisorilor în ultima vreme.
Sã-i spuneþi bunicuþei cã vreau sã-i scriu ei o scrisoare pentru
ea, tandrã de tot. În ultima vreme n-am fãcut altceva decât
am dormit din plin. Greutatea staþionarã. Luna asta am mân-
cat mai mult ºi mai bine. Stridii am mâncat relativ des. Acum
însã sezonul e pe sfârºite pentru stridii. Am fost duminicã la
d. Stoilov ºi sâmbãtã seara cu Dna, Dl. ºi Dra Paul Lévy la o
surprise party.

Cu asta noutãþile mele se epuizeazã.
Vã sãrut încã o datã pe toþi, ierarhic începând cu bunicuþa

ºi terminând cu Cuþã ºi Luþã al cãror automobil îmi va face o
deosebitã plãcere. Acum veþi începe iar sã primiþi scrisori re-
gulat de la mine Grigri

Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, Luni, 16 Martie

Dupã cum þi-am scris sâmbãtã azi îþi expediez 700 frs, pen-
tru ca sã-þi cumperi un pardesiu cu dublurã mobilã de lânã,
astfel ca sã-l poþi purta cât o mai fi frig ºi pe urmã sã ai par-
desiul gata pentru când o fi mai cald.

Consiliul de familie a decis deschiderea unui credit extra-
ordinar în faþa acestei nevoi urgente ºi imperioase.

Eu n-aº ºti ce magazin sã-þi recomand afarã de Louvre, Bon
Marché, Lafayette.

Cei însã care sunt cu tine bineînþeles cã pot sã-þi dea infor-
maþii mai bune ºi mai sigure.

Eu îþi recomand însã un singur lucru. Fii atent la culoarea
care o alegi, dacã e beige sã nu batã în galben sau galben ver-
zui.

Cumpãrãturã bunã ºi sã-l porþi sãnãtos!
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Pare cã te vedeam cu paltonul rupt! ªi mã gândeam gogea-
mite doctor cu pretenþii de renume mondial ºi aºa jerpelit nu
merge.

De altfel, dupã penultima scrisoare cred cã ai observat cã
am avut presimþire de aºa ceva. Nu e vorba ºi în alte scrisori
am vorbit eu despre aºa ceva, dar în focul succeselor ºtiinþifi-
ce n-ai observat ce þi-am scris. Acum cautã de-þi cumpãrã, nu
întârzia, cã vine Paºtele ºi rãmâi janghinos.

ªi te mai rog ceva. Din când în când mai controleazã-þi lu-
crurile, vezi ce-þi mai trebuie ºi scrie-mi din timp.

Sãrutãri de la toþi
Sãrut cu drag Elena

Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, 1931 joi 2 Aprilie

Sunt aºa de mâhnitã cã nu mi-ai scris de la 20 martie (o
scrisoare datatã 17 A) încât nu ºtiu ce sã mai zic.

Azi þi-am telegrafiat ºi acum sunt pe cãrbuni pânã voi
primi rãspunsul.

Tu aºa de drãguþ, care mi-ai scris aºa de regulat, ce te-a fã-
cut sã nu-mi scrii atâta vreme, mai cu seamã cã în ultima scri-
soare anunþai cã de acum încolo vei scrie mai des.

Te ºtiu aºa de atent cu bunica ºi câtã grijã îi porþi, ºi tocmai
de asta mã mir cã n-ai scris.

Sã fii oare aºa de bolnav? Cum de nu pui pe Nae sã ne scrie
douã vorbe. Eu sunt atât de îngrijoratã, încât îþi spun drept
mâine încep sã fac preparativele de plecare. Desigur voi sta
numai câteva zile, dar simt cã nu mai pot sã rabd îndoiala
asta, în care sunt de atâta vreme.

Þi-am trimis luni o scrisoare cu avionul ºi m-aºteptam
sã-mi rãspunzi. ªi când colo aºteptare zadarnicã.

Tu ºtii ce mult þin eu la tine ºi câtã grijã am pentru tine! Îþi
imaginezi deci ce e pentru mine acum sã nu am nici o ºtire
atâtea zile.

Am ezitat sã-þi telegrafiez, ca sã nu te sperii, dar n-am mai
putut suporta azi ºi a trebuit sã-þi telegrafiez. Mi-e aºa de gri-
jã sã nu te fi îmbolnãvit! Deºi te ºtiam destul de tare acum în
urmã, dar poate ai lucrat prea mult, sau vreo intoxicaþie din
alimente?
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Eu cred cã dacã primesc ºtiri bune de la tine, tot vin sã te
vãd. Pe mine drumul ºi ºederea nu m-ar costa mult, cãci m-aº
mulþumi sã te vãd 5, 6 zile numai. ªi apoi mâncarea m-ar cos-
ta foarte puþin, cãci acum nu mai mãnânc carne deloc. Numai
legume.

Azi a plecat Florica ºi Zoe în Italia…
Ce face Nae? Te pomeneºti cã o fi el bolnav?
Dragul mamii, scump ºi iubit, cum nu poate fi iubit alt co-

pil, mã gândesc sã treacã vremea mai repede pânã vine rãs-
punsul telegrafic, care totuºi nu m-ar liniºti ca o scrisoare. Cu
toatã dragostea ºi tot dorul te sãrut ºi aºtept sã am noroc
sã-mi scrii mai curând.

A ta mamã Elena

Gr. M. cãtre mamã:

Mico dragã, Paris, vineri 3 Aprilie 1931

Am primit o telegramã, douã scrisori, un cek, o scrisoare
de la Cuþi, toate de asearã pânã azi. V-am scris acum câteva
zile, cu avionul, tocmai fiindcã îmi dãdusem seama cã nu Vã
scrisesem de douã sãptãmâni (nu trei cum scrie în telegramã).
V-am telegrafiat azi dimineaþã.

E inutil sã Vã speriaþi. Eu mã aflu perfect sãnãtos, în bunã
stare fizicã ºi moralã. Financiar am primit cekul de 715 fcs ºi
Vã mulþumesc foarte mult.

Nu trebuie sã fiþi îngrijoraþi. Telegrama m-a fãcut sã cred cã
V-aþi închipuit cine ºtie ce, pe degeaba. Nu sunt deloc bolnav
(pun mâna pe lemn), nu sunt nici trist, nici fãrã bani, nici prea
surmenat de ocupaþii, nici îndrãgostit. Vã cer multã iertare cã
nu V-am scris. Ceea ce nu înseamnã cã nu m-am gândit me-
reu la Voi la toþi. Cred cã o scrisoare în care-mi scrieþi cã Ionel
a fost intoxicat a dispãrut. Mã bucur cã s-a fãcut bine.

Acum sunt plin de remuºcãri cã V-am lãsat fãrã veºti. Îmi
pare foarte, foarte rãu cã V-am fãcut sã fiþi îngrijoraþi. ªtiþi
însã cã în toate cele e vechiul meu obicei de a-mi da în petec.

La Clermont plec luni seara sau marþi dimineaþa.
Altceva nici nu e nimic. Dupã vreo douã sãptãmâni de pri-

mãvarã hotãrâtã acum s-a fãcut iar friguþ ºi în fine azi s-a în-
cãlzit iar cu intenþia de a ploua.

Acum încep cele douã rânduri de Paºti.
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Trimiteþi-mi adresele Florichii aº vrea sã-i scriu. Nu ca pe-
nitenþã. Voiam sã-i iau ºi sã-i trimit un cadou de Florii dar
n-am ºtiut ce sã fac cu vama. De altfel între timp am început
sã fac economie.

În privinþa lucrurilor bune ºi vesele n-am ce sã Vã spun.
Aici trãiesc cotidian acum. Mi-i o lene grozavã ºi am impre-
sia cã cheltuiesc timp ºi bani degeaba.

Evident cã în privinþa venitului matale aici mi-ar face o de-
osebitã plãcere. Nu e însã nici un eveniment care sã necesite
asemenea lucru. Dacã însã vreþi sã veniþi pentru plimbat e
foarte bine. Dacã sunteþi îngrijaþi de mine n-aveþi nici un fel
de dreptate cãci toate merg foarte bine.

Încã o datã nu ºtiu cum sã Vã fac sã Vã disparã toatã grija.
Sper cã scrisoarea precedentã V-a fãcut mai bine decât asta sã
vedeþi cã aici trãiesc fãrã nici un inconvenient, cã sunt vesel
ºi de neiertat de neglijent.

Vã sãrut de foarte multe ori, îmi cer încã o datã iertare cã
nu V-am scris, Vã sãrut mult de tot, pe toþi, ºi pe bunicuþa
foarte mult, ºi pe Voi toþi de care îmi e mult dor Grigri

Mama cãtre Gr. M.:

Dragã Grigri, 8 Aprilie 1931

Scrisoarea mult doritã am primit-o. Mã bucur cã eºti sãnã-
tos. Mi-era teamã cã te vei fi îmbolnãvit!

Cât despre venirea mea la Paris o plãnuisem crezând cã ai
nevoie de mine. Altfel n-aº veni. Ar trebui sã cheltuiesc prea
mulþi bani ºi nu e timpul acum, mai ales cã eu nu mai sunt
atât de sprintenã ca sã mã pot plimba ºi scoate în acest chip
cheltuiala.

Vei primi scrisoarea de Paºti aºa cã te rog sã primeºti urãri
de bine ºi noroc!

………………..………………..………………..……………….

Nu fi supãrat dacã te-am pisat prea mult, fiindcã nu ne-ai
scris, dar tu ºtii pãcatul meu: mã gândesc prea mult ºi cu prea
mare grijã la voi. Am îmbãtrânit, sunteþi destul de mari, dar
tot nu m-am lecuit.

Dorindu-te, te sãrutãm cu toþii cu drag. La mulþi ani!
Elena
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Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Clermont-Ferrand, 7 Aprilie 1931

Am ajuns în acest oraº al marelui „Congrès des Sociétés
Savantes“ (al LXIV-a). Peste oraº cearceafuri mari scrise cu
roº ºi negru, „Salut aux Congressistes“ sau altele în gen. De-
scrierea oraºului: un mare bulevard circular, umbros noaptea,
melancolic ºi tandru, în care se varsã o mulþime de strãduþe
strâmte cã trebuie sã þii mâinile lipite de corp ca sã nu te lo-
veºti de case. Case negre dau impresia de foarte vechi, fãcute
din lavã de Auvergne. Din oraº se vãd dealuri înalte foarte,
cu cãsuþe pe ele. Strãzile urcã ºi coboarã, întortochiat ºi inutil.
În rezumat foarte, foarte simpatic. Aer foarte bun ºi tare. Îm-
prejurimi celebre pe care sper cã de mâine le voi vizita cât
m-or þine francii. Mâine p.m. Royat (se merge cu tramvayul
sau pe jos).

Fãcut azi comunicare. Nu spuneþi cã n-am fost decât 7 oa-
meni, fiindcã tot congres se cheamã. Bãut azi un pahar de
champagne pentru congres.

Existã bineînþeles ºi o româncã în acest oraº. Nu existã sat
în Franþa fãrã români.

Mi-i teamã cã scrisori n-aþi primit prea regulat din cauza
sãrbãtorilor. Cum scrisoarea asta va ajunge exact de Paºte, Vã
spun în ea Christos a înviat ºi Vã sãrut mult de tot pe toþi ºi
de multe, multe ori Grigri

Gr. M. cãtre familie:

Dragii mei, Clermont-Ferrand, Joi 8 Aprilie 1931

Azi am început vizitarea împrejurimilor imediate. E foarte
drãguþ, ºtiþi? În special azi p.m. am fost la Royat, celebrul Ro-
yat. De fapt impresia mea e cã în staþiile noastre e mult mai
frumos. Mai puþin civilizat dar mai mult aer, mai liber; aici
casele sunt înghesuite una într-alta. La noi spaþiul se risipeº-
te cu o nobilã generozitate. Prefer.

M-am urcat (cu alþi matematicieni de vârste diferite) pe un
deal destul de înalt din vârful cãruia Clermont se vede admi-
rabil.

Dimineaþa am vãzut întâmplãtor (te urci într-un tramway
ºi te dai jos când nu mai merge) un sat franþuzesc. E oribil ºi
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pitoresc. Casele foarte înghesuite, strada de lãþimea unui om
nu prea gras, umbrã perpetuã. Toate strãzile în pante foarte
mari.

Casele aici sunt fãcute din lavã de Auvergne. Tare ºi nea-
grã.

Cred cã v-o fi cu atâta descriere. Altceva n-am. Mâine fac,
sper cel puþin, turul marilor lacuri de pe aici ºi poimâine,
sper, Puy de Dôme. Evident amândouã în autocar.

Eu Vã sãrut pe toþi de multe ori ºi Vã doresc sãrbãtori feri-
cite Grigri

Gr. M. cãtre mamã:

Mico dragã, Paris 14 Aprilie 1931

Cu curierul de dimineaþã a pornit un raport special al lui
Nely Baºturescu, din care sper cã veþi fi informaþi indubitabil
asupra mea. Aceastã domniºoarã, Duminicã dimineaþã, adicã
numai câteva ore dupã sosirea ei în Paris, a descins la mine la
hotel ºi a cerut sã mã vadã. Duminicã fiind, dimineaþã fiind,
Paºte pe deasupra, fiul dumneavoastrã neavând nici o grijã
se delecta sublim în braþele lui Morfeu. Încercãrilor nereuºite
ale lui Nick de a mã face sã mã scol le-a urmat cartea de vizi-
tã-somaþie a domniºoarei Baºturescu. M-am precipitat în hai-
ne, m-am precipitat pe scarã ºi am descoperit în hall pe trimi-
sa specialã a familiei care lua contact cu delegatul meu parti-
cular Nick (pe care-l expediasem s-o întreþinã).

Pot sã vã spun cã Nely Baºturescu s-a fãcut extrem de drã-
guþã, ca atare Nick ºi cu mine ne-am constituit ciceroni mai
mult sau mai puþin oficiali în acest oraº. Cred cã în rezumat
se simte bine încadratã de doi matematicieni de valoare.

Am uitat sã vã scriu cã cu o zi înainte, Sâmbãtã pe nume,
am fãcut vizitã Domnului Pompeiu, celãlalt însãrcinat cu des-
coperirea stãrii mele sanitare. S-a uitat la mine cu atenþie de-
osebitã ºi a constatat — V-o scriu deºi mi-a promis cã scrie el
acasã — cã sunt îngrãºat într-un mod remarcabil. De la Nick
aþi primit sper o scrisoare — rãspuns la scrisoarea pe care aþi
trimis-o cât timp eram la Clermont.

Datele precedente unite cu informaþia barometricã asupra
timpului frumos explicã pentru ce n-am mai scris de Joi.
Aflaþi cã la Clermont, Vineri dimineaþã am vizitat, sau mai
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exact am fãcut ascensiunea vârfului Puy de Dôme. E foarte
frumos ºi foarte sus. Zice-se cã vara sau iarna se vede pânã la
Mont-Blanc. Evident cã urcând am vãzut ºi noi niºte nori pe
care i-am crezut cã sunt lanþul Alpilor. Era însã niþel cam fan-
tezist.

Nu ºtiu dacã V-am descris pe larg excursia de Joia trecutã.
E posibil ca întors obosit acasã sã nu fi scris nimic sau sã fi
scris cãrþi poºtale. Am fost cu automobilul (ºi jumãtate din
Puy de Dôme tot cu automobilul am urcat-o, aºa cã isprava e
mai mãruntã) în Masivul Central ºi am vãzut: St Nectaire cu
o bisericã frumoasã, chiar foarte frumoasã (stil roman auver-
gnat zice la ghid), Château de Marols, lac Chambon, cu zãpa-
dã pe margini, lac Paurin, cu mai multã zãpadã, Besse (loca-
litate cu case foarte vechi ºi cu un institut de biologie). Am
plecat dimineaþa ºi ne-am întors seara. Zi superbã.

În rezumat Clermont-Ferrand mi-a deschis pofta.
D. Pompeiu e invitat sã facã vreo douã conferinþe la Uni-

versitatea din Poitiers. Sper cã o sã mergem în mare caravanã
ºi anume: dna ºi d. Pompeiu, Dra Baºturescu, Nick ºi eu, pen-
tru a vizita diferite specii de oraºe, castele ºi altele. Eu am o
poftã deosebitã.

Cu asta se terminã aceastã vastã dare de seamã. N-am alt-
ceva nimic nou.

În ultima vreme n-am primit nimic de la Voi. Ce face buni-
cuþa? Am primit o carte poºtalã de la Florica. Vã sãrut pe toþi
de foarte multe ori Grigri

Gr. M. cãtre mamã:

Mico dragã, Luni 20 Aprilie

A venit aici ºi d. Volterra ºi d. Pompeiu, au fost pe rând la
Rockefeller. Ei zic cã o sã meargã. Eu nu ºtiu ce sã cred.

Rog rãspundeþi urgent (chiar telegrafic dacã nu e prea
scump) dacã în legea învãþãmântului, aºa cum e acuma (a tre-
cut noul proiect prin Camerã sau nu?) mai existã sau nu do-
cenþã. Ãºtia de la Rockefeller vor acum docenþa. Dracu sã-i ia.

Sãptãmâna viitoare plecãm la Poitiers. Cu d. Pompeiu.
Sâmbãtã 25 Nick Teodorescu îºi susþine Teza.

Altceva nimic nou. Eu sunt foarte plictisit cu bursa Rocke-
feller fiindcã zice cã mai e un candidat ºi zice cã e esenþial sã
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am o slujbã plãtitã. Sper cã o sã-i convingã în scris d. Pom-
peiu cã la întoarcere mã vor plãti cu greutatea mea în aur sau
mai ºtiu eu ce.

Deocamdatã o ducem pe Nely Baºturescu în minunãþiile
Parisului. Cu aceastã ocazie le vãd ºi eu. Disearã e vorba sã
mergem la un teatru sau aºa ceva.

Din punct de vedere financiar stau actualmente destul de
prost. În special spectrul voiajului la Poitiers, extrem de
agreabil din alte puncte de vedere e destul de incomod finan-
ciarmente. Pot aºtepta o subvenþie? Sau un acont?

Eu Vã sãrut de multe ori.
Sãptãmâna asta cât nu V-am scris e cã m-am zbãnþuit cu

Volterra-Pompeiu-Rockefeller.
Vã sãrut mult de tot de tot ºi aºtept veºti de la voi Grigri

Gr. M. cãtre familie:

Dragii mei, Paris 21 Aprilie 1931

Eu sunt bine.
Îl rog pe Ionel sã treacã pe la facultate ºi sã-l întrebe pe

Eustaþiu: dacã vreau sã-mi dau docenþa acum (adicã în
Mai–Iunie sau începutul lui Iulie) când trebuie sã depun ce-
rerea (docenþã cerutã de candidat), când trebuie sã depun lu-
crarea (dacã trebuie de la început s-o depun tipãritã sau pânã
când pot s-o depun tipãritã), dacã trebuie sã fie în româneºte.

Îl rog pe tata sã se intereseze la Academie dacã pot publi-
ca în Memoriile secþiei ºtiinþifice o lucrare, de câte pagini ºi
pânã când poate fi gata. La Casa ªcoalelor dacã-mi tipãreºte
un curs fãcut la Facultate ºi pânã când poate fi gata.

Eu cred cã ar fi bine sã vin în þarã sã trec docenþa. Am una
dintre soluþiile urmãtoare:

1) Trecerea cu o lucrare (tipãritã de Academie sau dacã e
imposibilã cu o lucrare de 10–20 pagini tipãrite pe cont pro-
priu). 

2) Sã vin ºi sã fac un curs de 3–4 lecþii care sã fie tipãrit de
Casa ªcoalelor (Lecþiuni asupra sistemelor de ecuaþii cu deri-
vate parþiale) care sã fie o lucrare originalã pe care s-o prezint
ca lucrare de docenþã.
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3) Sã prezint ansamblul lucrãrilor mele ºtiinþifice, dacã nu
se poate altfel. (Nu ºtiu deloc dacã pot publica cursul în altã
parte fãrã sã coste franci.)

Vreau sã-mi trec docenþa fiindcã ãºtia de la bursa Rockefel-
ler vor docenþa. Aº vrea sã se facã lucrurile cât mai iute. Dacã
e nevoie de ceva petiþie o faceþi Dumneavoastrã. Vã trimit in-
formaþii mai dezvoltate disearã, vreau sã vorbesc cu d. Pom-
peiu mai pe larg.

Interesaþi-Vã ce e cu publicarea catedrelor ºi conferinþelor
din Timiºoara?

Vã sãrut de foarte multe ori Grigri

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Paris 22 April 1931

I-am scris lui Ginel ca sã se intereseze la Eustaþiu (secreta-
rul Facultãþii). Eu am nevoie pentru R. sã am docenþa înainte
de vacanþie. Vreau însã sã fie cât mai târziu posibil. Luaþi în-
þelegere cu Ginel ºi rãspundeþi-mi precis, având în vedere
scrisoarea de ieri (în care Vã întreb dacã pot publica un me-
moriu la Academie sau eventual sub formã de lecþii fãcute la
facultate la Casa ªcoalelor sau cum altfel?)

1) Când trebuie trimisã cererea?
2) Când trebuie trimis manuscrisul?
3) Când trebuie sã vin eu?
Dacã e suficient sã trimit numai titlul memoriului pentru

cerere, faceþi cerere de docenþã (în Analiza Matematicã dacã e
bine, Vã înþelegeþi cu Ginel) cu titlul memoriului

1) Asupra sistemelor de ecuaþii cu derivate parþiale ale fi-
zicii matematice

(dacã se publicã ca memoriu)
sau
2) Lecþiuni asupra . . . . . . . . . .
(dacã se publicã de Casa ªcoalelor (ca lecþii pe care le voi

face în ultimele sãptãmâni ale lui Iunie)
Dacã se poate aºtepta pânã în mijlocul lui Mai, e bine.
Rãspunsul vã rog sã-l trimiteþi cu mijlocul cel mai urgent ºi

sigur.
Multe sãrutãri Grigri
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Tatãl cãtre Gr. M.:

Dragã Grigri,

Docenþa o dai dupã regulamentul vechi, cãci noua lege nu
s-a votat.

Cred cã cel mai nimerit este sã prezinþi în acest scop vre-
una din lucrãrile tale tipãrite: dacã nu se poate noi suntem
gata sã suportãm cheltuielile lucrãrii de docenþã.

Nici de Academie nici de Casa ªcoalelor nu poþi fi sigur
când ar putea sã-þi dea gata tipãritura. Nici una nu dispune
de fonduri ºi de aceea chiar când se aprobã tipãrirea se întâr-
zie.

Eu am sã încerc sã obþin mãcar o numire simulatã a ta la
vreo slujbã dependentã de Ministerul Instrucþiunii, dar nu
pot sã spun nimic sigur. La urma urmei tu faci tot posibilul sã
iei bursa Rockf; dar dacã þi se pun condiþii prea grele, nu te
îngriji prea mult, cãci ºi fãrã ea vei putea trãi ºi vei putea
rãzbi. Nu trebuie sã-þi faci inimã rea din aceastã cauzã; dacã
reuºeºti — bine, dacã nu tot bine.

Deci dacã poþi sã-þi tipãreºti o lucrare la Paris în condiþii
bune, fã-o ºi comunicã-ne costul, dacã nu, trimite manuscri-
sul aici ºi-l tipãrim, deºi cred cã va fi mai greu. Dacã poþi da
docenþa acum, dã-o, dacã nu o s-o dai la toamnã ºi tot are sã
fie bine.

Sãrutãri de la noi toþi cu dor ºi drag Costicã

Tatãl cãtre Gr. M.:

Dragã Grigri, Duminicã 26 Aprilie 1931

Printr-o scrisoare trimisã ieri cu avionul þi-am dat toate in-
formaþiile privitoare la docenþã.

Primind de la tine ieri searã o scrisoare recomandatã, în
care ceri din nou aceleaºi lãmuriri, îþi comunic cã pentru ca sã
poþi fi înscris pentru docenþa din Iunie a.c. trebuie neapãrat
sã ne trimiþi un rezumat din lucrarea de docenþã, rãmânând ca
lucrarea tipãritã sã o prezinþi cu câteva zile înainte de exa-
men.

De altfel noi credeam cã, deoarece Dl. Pompeiu e la Paris,
te-ai înþeles cu el asupra lucrãrii ºi asupra examenului.
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În orice caz tu fã rezumatul cât mai complet ºi trimite-mi-l
împreunã cu petiþia, ca sã le putem depune cât mai curând la
facultate ºi astfel sã poþi prinde termenul.

Cât pentru lucrare, dacã faci una nouã, o sã-þi trimitem ba-
nii necesari ca sã o tipãreºti la Paris, unde cred cã gãseºti ºi
condiþii mai bune ºi literele de tipar necesare ºi poþi face tu în-
suþi corecturile.

Cum þi-am scris ºi ieri, aranjeazã-te cum crezi cã e mai
bine, cãci noi suntem gata sã-þi dãm tot concursul necesar ºi
dacã trebuie sã dai neapãrat docenþa acum — ceea ce cred cã
þi-ar folosi ºi pentru proiectele viitoare — pregãteºte-te ºi
vino la Bucureºti cu vreo sãptãmânã înainte de examen.

Când vom avea cererea ta ºi rezumatul lucrãrii, vom putea
fixa ºi termenul examenului; totuºi dacã Dl Pompeiu mai este
în Paris, înþelege-te cu el asupra acestui termen, mãcar apro-
ximativ.

Natural, în ce priveºte lucrarea cel mai practic lucru ar fi sã
utilizezi o lucrare deja redactatã, sau sã întruneºti mai multe
la un loc cu subiect analog, ori sã completezi o lucrare pe care
ai publicat-o numai fragmentar. Chiar dacã utilizezi cursul ce
l-ai fãcut la facultate, poate e mai bine sã nu spui în titlu, ci
numai în prefaþã, cã materialul a servit la curs.

Noi dorim în primul rând sã fii sãnãtos, apoi sã nu te per-
peleºti prea mult pentru bursa Rock., ci sã priveºti lucrurile cu
tot calmul necesar, ºi, în sfârºit, sã-þi faci lucrarea de docenþã
în chip cât mai practic, ca sã nu-þi rãpeascã timp prea mult ºi
sforþãri prea mari. Cãci la urma urmelor tot ai sã rãzbeºti…

Avem mare nãdejde cã noul guvern, în frunte cu d. Iorga,
va restabili situaþia normalã ºi va readuce încrederea în toate
clasele societãþii; se crede cã la noile alegeri va obþine o majo-
ritate zdrobitoare.

Dorindu-þi încã o datã tot binele ºi trimiþându-þi sãrutãri
de la noi toþi — ne þinem bine cu toþii, inclusiv bunica — te
sãrutãm cu dor ºi drag Costicã

Cred cã ai primit ultimii bani trimiºi la 15 Aprilie. Mama
îþi va mai trimite zilele acestea.

Îmi pare bine cã þi-ai gãsit tovarãºã pe Dra Baºturescu, dar
bãgaþi de seamã sã nu vã obosiþi prea mult vizitând Parisul.
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Gr. M. cãtre mamã:

Mico dragã, Paris 4 Mai 1931

Trimit alãturat cererea pentru docenþã, rezumatul lucrãrii
ºi memoriul de lucrãri. Rog pe Ionel sau Ginel sã i le dea lui
Eustaþiu.

Aº vrea sã se fixeze examenul între 25 Iunie ºi 1 Iulie.
Lucrarea o s-o public în Buletinul din Bucureºti. Am vorbit

cu d. Pompeiu. Informaþii urmeazã. Cred cã la acea datã e
mai bine decât oricând. Dacã cumva vine vreun profesor din
Iaºi, sã-l întrebe tata dacã le convine data.

Rog pe tata, Zoe etc. sã puneþi toate vorbele bune la minis-
ter ca sã meargã formele cât mai iute.

Sã noteze cã nu e nevoie sã treacã 6 luni (explicaþia V-o dã Io-
nel din ce a spus Eustaþiu, sau Ginel. Aºa se face).

Multe, multe sãrutãri ºi mulþumiri Grigri

Gr. M. cãtre pãrinþi:

CAFÉ-RESTAURANT DE LA ROTONDE
PLACE DU MARTROI ORLÉANS
RESTAURANT AU I-ER G. MALAIZE
PROPRIÉTAIRE
„QUI BIEN MANGE ICI N’A MALAISE“

Dragii mei, Orléans, la 30 Aprilie 1931

Vã scriu dintr-o cafenea din Orléans, unde îl aºtept pe
Nick, aºa cã scrisoarea începutã aici va fi probabil terminatã
la Paris.

În ordine cronologicã trebuie sã încep cu niºte extrem de
tardive urãri pentru Gicã. Cele ce urmeazã vor dovedi cã în
împrejurimile zilei am fãcut atât de multe lucruri încât n-am
avut nici o clipã liberã. Îl pup deci pe Gicã de mai multe ori
în ºir ºi-i spun sã se facã mare, voinic, înþelept pe cât se poa-
te ºi celebru. Încã o datã îl rog sã mã ierte de întârzierea urã-
rilor dar:

Sâmbãtã 25 aprilie la ora 3 p.m. a avut loc susþinerea Tezei
lui Nick Teodorescu. Nu ne mai amintim de alergãtura di-
nainte, de corecturi, de treburi oficiale, de conversaþiile cu
Pompeiu, ºi de mici alergãturi dintr-un colþ într-altul al Pari-
sului, de exemplu, pentru a depune cãrþi de vizitã ale maes-
trului la diferite personaje. E iarãºi inutil sã adaug cã a fost,
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evident, timpul când mai mulþi matematicieni ºi fizicieni din
diferite locuri s-au nimerit sã facã conferinþe. La un moment
dat, situaþie extrem de criticã, banii (vreo 3500 fcs) trimiºi de
d. Teodorescu pentru ultima ratã de plãtit la tipografie, s-au
hotãrât sã nu vie decât cu întârziere. În aceastã împrejurare
Neli Baºturescu a fost cea mai drãguþã fatã imaginabilã fiind-
cã ne-a pus la dispoziþie o sumã foarte mare ca cea de mai
sus. De altfel numele acestei domniºoare va apare în paginile
ce urmeazã. À propos de parale, nici mie nu mi-ar strica de-
loc. Din contra.

Aceste preparaþiuni terminate sã ajungem la solemnitate.
Cum v-am scris la vreme, d. Pompeiu a fost invitat sã facã
parte din juriu. Mai mult însã, d. Villat, preºedintele activ ºi
legal al juriului, a þinut, la început de tot, în câteva cuvinte
foarte emoþionate ºi emoþionante, sã-l roage pe d. Pompeiu sã
prezideze juriul. Mai mult decât atât, toate actele ºi registrele
au fost semnate, în urma avizului Inspectorului Academiei
din Paris, de d. Pompeiu ca preºedinte.

Nick a vorbit frumos ºi cuminte.
Sala foarte plinã, public numeros ºi variat: matematicieni,

români, prieteni, D-na Pompeiu, Neli Baºturescu, Dna Kas-
terska ºi Dna Stoilov (Dl Stoilov era la Strasbourg), polonezi,
fete drãguþe.

Membrii juriului, în numãr de patru deci (trei franþuzi ºi 
D. Pompeiu) au arãtat un interes viu ºi toþi (în afarã de 
d. Pompeiu care a pãstrat solemnitatea prezidenþialã) au þi-
nut sã puie întrebãri de formã ca sã dovedeascã cã s-au inte-
resat real.

Ca atare a fost foarte frumos. Dl. Villat, dupã ce au dezbã-
tut cu toþii, ºi-a reluat locul de preºedinte (ca profesor la Pa-
ris, ca sã poatã decerne titlul) ºi l-a fãcut doftor pe Nick ºi a
mai þinut o micã cuvântare tot atât de emoþionantã ºi tot atât
de emoþionatã.

Menþiunea maximã: très honorablement.
Teza lui Nick, precum V-am scris, e foarte bunã.
Luni 27 aprilie am plecat la Poitiers. Precum V-am scris,

cred, la Poitiers existã d. Georges Bouligand, profesor acolo,
om foarte cunoscut deºi destul de tânãr (40–43 ani), cãruia 
d. Villat îi trimisese Teza lui Nick, în manuscris, s-o studieze,
care se entuziasmase foarte ºi cãruia d. Pompeiu îi promisese
cã o sã meargã la Poitiers sã þie o conferinþã. Din motive va-
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riate (precum veþi vedea rezultatele au fost magnifice) mã ho-
tãrâsem ºi eu sã merg la Poitiers, hotãrâre care a devenit de-
cizie fermã atunci când d. Bouligand mi-a scris propunân-
du-mi sã þin ºi eu o conferinþã la Poitiers. Atunci evident cã
am dat buzna antrenând totodatã pe Neli Baºturescu care
sper cã e foarte mulþumitã.

Ca atare luni 27 aprilie caravana românã compusã din
Dl Pompeiu preºedinte
Dna Pompeiu, Neli Baºturescu
Florin Vasilescu (prof. Cernãuþi), Grigri Moisil, Nick Teo-

dorescu, a pornit la Poitiers. Dl Bouligand ne-a aºteptat în
garã ºi ne-a comunicat cã a transformat expediþia noastrã
într-un

Congres matematic franco-român.
Trebuie sã spun cã d. Bouligand a fãcut ca în Poitiers sã se

dedice ºtiinþei o mulþime de matematicieni tineri, aºa cã acu-
ma Poitiers e un foarte important centru matematic. Ca atare
voiajul nostru s-a bucurat de o deosebitã atenþie din partea
oficialitãþii ºi a presei. Vã trimit odatã cu aceasta câteva jur-
nale locale în care se vorbeºte pe de larg de acest lucru.

Dl Bouligand a þinut sã ne înconjure de cât mai multã sim-
patie ºi a reuºit din plin. Ne-a invitat la el la masã de douã ori,
o datã oficial, cu decanul fac. de ºtiinþe ºi ieri searã intim.
Oraºul Poitiers ne-a dat un banchet ºi ne-a plimbat într-un
auto-car prin vecinãtate. Vizite la Prefect, Decan, Rector etc.

Multe biserici foarte frumoase, în special una a Sfintei Ra-
degonda, alta, templul Sf. Jean (sec. VI).

Nick întârzie. Ar trebui sã-l vorbesc de rãu.
Utilitatea lui Neli Baºturescu în aceste împrejurãri a fost

evidentã.
Nick a venit. Continuarea disearã.

Paris 6 Mai 1931

Întors în Paris am avut de fãcut atâtea lucruri, abia azi pot
relua ºirul întrerupt.

Orléans e ca oraº foarte drãguþ.
Aici am avut de redijat Comptes-rendus-urile congresului,

care vor apare într-o gazetã din Poitiers. Întâlniri variate ºi uti-
le cu d. Pompeiu, cu care am stat mult ºi agreabil de vorbã.
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Printre altele am aranjat cu d. Pompeiu sã fiu numit asis-
tentul lui, pentru ca sã am un post oficial ºi sigur. În toamnã
i-aº lãsa locul lui Nick Teodorescu, care la anul vine în þarã.
Deci, imediat dupã întoarcerea în þarã a lui P. îl pisaþi pe tema
asta sã iasã cât mai iute numirea. Odatã ce am promisiunea
lui nu mai rãmâne decât sã se facã. Evident cã nu e vorba de
un post care sã merite atenþie, dar cred cã o sã prindã bine. Sã
se facã numirea imediat, aºa am ºi vorbit cu Dl Pompeiu,
fiindcã vine un American ºi trebuie s-o gãseascã fãcutã.

………………..………………..………………..……………….

Vã sãrut de foarte multe ori. Sper cã scrisoarea asta e des-
tul de mare pentru a ierta altele prea scurte. De fapt, poate cã
puteam s-o scriu de mult, dar eu cam dorm, ceea ce mã face
ca ºi dupã ce mi-am scos paltonul sã am tot 69 kgr. Cel puþin
aºa aratã un cântar dintr-o droguerie. Oricât ar exagera, cred
cã tot e bine. Gurile rele susþin cã aratã lipsã. Vã sãrut mult

Grigri

Tatãl cãtre Gr. M.:

Dragã Grigri, 13 Mai 1931

Am primit ieri lucrarea ta ºi am ºi început acþiunea pentru
tipãrirea ei. Fiindcã vrei sã aparã în Bl. Societ. Matemat.
m-am dus la d. Ghermani, care mi-a promis cã o publicã ca
extras din Buletin. I-am arãtat cã vom suporta ºi noi cea mai
mare parte din cheltuieli care nu sunt prea mari. I-am dat ºi
lucrarea ºi am stãruit ca s-o dea imediat la tipar spre a fi gata
la 1 Iunie.

Am vorbit pe urmã cu Ginel ºi l-am rugat sã urmãreascã
de aproape chestiunea. Dacã Buletinul nu dispune de fonduri
ºi dacã sunt prea multe formalitãþi pentru publicare (trebuie
sã o vadã d. Þiþeica, Racliº etc.) sã o publice pe socoteala
noastrã, ca sã nu întârzie. El a ºi început activitatea ºi astã sea-
rã îmi dã rezultatul. Vreau ca cel mai târziu vineri 15 c. sã în-
ceapã a o culege, ca sã-þi putem trimite cât mai curând prima
corecturã. A 2-a ºi a 3-a le va face Ginel ºi poate ultima tu.

Dl Pompeiu n-a sosit încã. Mâine este consiliul facultãþii
pentru docenþa ta, iar Vineri mã duc la minister sã fixãm ter-
menul pentru sfârºitul lui Iunie.
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Dar n-am primit încã corectura pentru Buletinul Acade-
miei, nici ziarele din Poitiers. Trimite corectura imediat, cãci
mi-a cerut-o.

Sãrutãri de la noi toþi: Unchiul Iuliu este vreo 10 zile la noi.
Costicã

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Paris 13 Mai 1931

V-am trimis o c.p. din Expoziþia Colonialã pe care am vizi-
tat-o ieri cu dna ºi d. Pompeiu, Neli Baºturescu, Florin Vasi-
lescu, Nick ºi o prietenã a Doamnei Pompeiu. A fost foarte
agreabil.

Sper cã aþi primit lucrarea mea pentru tipãrire. Sper cã, cu
mult înainte, aþi primit rezumatul ºi petiþia. Acuma Vã trimit
articolul pentru Academie, pe care am uitat sã-l pun în plic
când V-am scris.

Acum îl conducem pe d. Pompeiu la garã.
Sper cã V-am scris cã am aranjat cu d. Pompeiu sã mi se

creeze o asistenþie pentru a avea bursa Rockefeller. Rog sã-l
pisaþi ºi sã Vã þineþi de el sã se facã cât mai iute. Plãtitã. Sã fie
gata pânã la venirea Dlui Hausen (de la Fundaþia R.) adicã
foarte iute.

Azi am încasat primii bani pentru niºte exemplare din Tezã
care s-au vândut. S-au vândut 12 Teze pe care am luat 85 franci.
E foarte frumos, nu? Baftã sã dea Dumnezeu. Vã trimit cu
poºta 30 franci ca sã cumpãraþi o sticlã de ºampanie ºi s-o
beþi. Din banii mei. Pa. Vã sãrut, pleacã avionul ºi rãmâne scri-
soarea Grigri

Gr. M. cãtre familie:

Dragii mei, Paris 17 Mai 1931

V-am scris variate scrisori concentrate, cu numeroase rugã-
minþi ºi tot felul de lucruri mai mult sau mai puþin presante.
Nu trebuie sã deduceþi din asta cã mi-am trecut vremea într-o
muncã obositoare sau gândind la lucruri complicate. Sunt
din contrã destul de liniºtit, dorm fãrã sã visez, mãnânc cât
gãsesc, mã plimb când nu plouã — fiindcã aici a început sã
nu plouã decât din când în când, cel mult de trei patru ori pe
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zi, restul timpului e vreme foarte bunã — mi-am dat hainele
la cãlcat — asta ca sã le am bune la Bucureºti — mi-am dat
pantofii la peticit — pe deasupra bineînþeles ca sã-i port aici…
º.a.

Altceva nimic.
Azi, de exemplu, e Duminicã ºi dacã pânã acum a plouat

acum nu face decât sã pice.
Vinerea care vine fac o micã comunicare la seminarul dlui

Hadamard.
………………..………………..………………..……………….

Îi spuneþi lui Ginel, cã eu nu îndrãznesc sã-i spun fiindcã
astã iarnã zicea sã nu-i mai scriu de celebritãþi, cã aici cântã
timp de câteva conferinþe unul de-i zice lumea Schrödinger,
om mare care a fãcut o ecuaþie ºi a rãsturnat pe dos lumea
atomicã. Ceea ce, de altfel, acestei lumi i s-a întâmplat mereu
în ultima vreme ºi nu se simte mai rãu dupã asta.

Rog anunþaþi oficial adicã din sursã sigurã, petiþia ºi restul
am tot timpul sã le fac — cã eu îmi pun candidatura la Timi-
ºoara la catedra de Mecanicã. Dlui Pompeiu lãsaþi cã-i spun eu
ca sã nu se încurce în chestia asistenþei care tot aº vrea sã se
facã. Pe tema asistenþei îi mai puteþi aduce aminte.

Ionel, când trece pe la Athénée Palace, sã mai întrebe dacã
n-a venit d. Hansen (de la Fundaþia Rockefeller) ºi când o afla
cã a venit sã-l anunþe pe d. Pompeiu fãcându-i câteva soma-
þii respectuoase. Aºtept corecturile ºi Vã sãrut de foarte mul-
te ori. Nu-mi scrieþi nimic despre bunicuþa. Nu-i e dor de
mine? Cã mie mi-e dor de voi de toþi ºi ca atare Vã sãrut de
multe ori. Grigri

Am primit c.p. de la Tata.

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Mico dragã, tatã dragã, Paris 18 Mai 1931

Cu ocazia Sf. Constantin ºi Elena, care se apropie, Vã trimit
din suflet toate urãrile de bine, de sãnãtate ºi de fericire. Vã
doresc viaþã lungã, lungã de tot, plinã de pace ºi de belºug, sã
fiþi mereu veseli, sã nu aveþi din partea tuturor decât bucurii.

Sper cã eu însumi n-am sã Vã dau prilej decât sã Vã bucu-
raþi mult ºi sunt sigur cã ºi fraþii mei au sã fie ocazie sã ne
mândrim cu toþii.
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Rog pe Dumnezeu s-o þie pe bunicuþa sãnãtoasã sã se bu-
cure de bucuria Dumneavoastrã ºi a noastrã.

Nick adaugã la urãrile mele respectuoasele lui urãri.
Vã sãrut încã o datã de foarte multe ori, al Vostru fiu care

Vã doreºte ºi care se grãbeºte sã se întoarcã Grigri

Tatãl ºi mama cãtre Gr. M.:

Dragã Grigri, 22 Mai 1931

Zilele acestea am primit mai multe scrisori de la tine din-
tre care mai ales acea cu felicitãrile ne-a bucurat foarte mult.
Florica a primit ºi ea azi o scrisoare care a miºcat-o foarte pu-
ternic; alãturea era ºi una pentru Gicã.

Cu tipãrirea lucrãrii tale am aranjat definitiv. Deoarece în
Buletin nu se putea tipãri în momentul de faþã, cãci tipogra-
fia Cultura Naþionalã a refuzat sã publice Buletinul cât timp
nu i se achitã datoria veche, am dus teza la Göbl ºi el s-a obli-
gat sã o dea gata pânã la 5 Iunie. Corecturile le vei primi trep-
tat ºi le vei înapoia imediat, ca sã nu se piardã vremea.

Raportul decanatului cãtre Minister pentru publicarea do-
cenþei l-am dus încã de Lunea trecutã la minister ºi chiar în
acea zi s-au ºi fãcut adresele cãtre celelalte universitãþi sã-ºi
desemneze câte un membru în comisie.

Important este ca sã soseascã rapoartele acestor universi-
tãþi cât mai repede la minister.

Eu am scris la Cluj lui Drãgan sã stãruie sã se facã ºi acolo
cât mai repede ºi voi scrie mâine ºi la Iaºi.

Trebuie sã ne grãbim, cãci e perioada alegerilor parlamen-
tare ºi oamenii sunt ocupaþi. ªtii cã d. Pompeiu candideazã ºi
el la Bucureºti, iar Sergescu la Bihor.

La examen e de preferat sã nu vie nimeni din provincie,
cãci cheltuielile lor cad în sarcina candidatului, deci a ta. Cei
4 din Bucureºti sunt suficienþi ca sã formeze majoritatea ºi ei
nu pretind nici un ban. (Scris de mâna Elenei Moisil: totuºi
formalitatea cu desemnarea membrilor trebuie sã se facã.)

Mâine mai vorbim cu d. Pompeiu în chestia ta.
Se zvonise ºi-mi spusese chiar el cã va fi numit ministru al

instrucþiunii, dar se pare cã aceasta nu se va realiza. Va fi în
schimb preºedinte al Camerei.

………………..………………..………………..……………….
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Ieri de Sf. Constantin ºi Elena am avut multã lume…
………………..………………..………………..……………….

Tu cred cã n-ai sã pleci din Paris pânã nu vei încasa ºi bur-
sa din Iunie. În orice caz scrie-ne din timp de câþi bani vei
avea nevoie pentru întoarcere.

Bunica se þine destul de bine, nu se lasã de muncã ºi te do-
reºte foarte mult, de altfel nu numai noi, dar ºi prietenii ºi
prietenele tale te aºteaptã cu nerãbdare. Ginel a fost foarte
gentil ºi a muncit mult în chestiunea tipãririi lucrãrii tale. A
umblat pe la d. Ghermani, Racliº, Þiþeica etc., pe la mai mul-
te tipografii ºi a luat oferte, s-a târguit pentru preþ ºi aºa mai
departe.

(Continuat de Elena Moisil)
Tata þi-a scris de toate, aºa cã eu n-am ce sã-þi mai spun.
Cautã sã ai tot gata pânã la plecare. Vizitele de adio, scri-

sorile ºi celelalte.
Tuturor ne pare bine cã te reîntorci. Desigur nici nu ai ce

mai face acolo. S-a terminat sezonul.
Te-ai mai plimbat pe undeva? Ai terminat cu Dl Volterra?
Sãrutãri dulci de la noi toþi. Salutãri prietenului tãu ºi mul-

þumiri pentru felicitãri. Ginel zice cã i se pare cã îl citezi de
prea multe ori în lucrarea ta.

Rupe scrisoarea asta.
Sãrutãri
Ai primit 500 frs? Elena

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Paris 28 Mai 1931

Trimit odatã cu asta prima corecturã.
Interesaþi-Vã la Göbl dacã acolo unde e însemnat (ºpaltul

IV ºi V) poate sã facã semnul å Sã V-arate o probã. Trebuie
sã iasã un pentagon regulat. Dacã nu iese frumos (sã iasã de
acelaºi tip ca semnul pe care mi l-au fãcut bine) atunci sã în-
locuiascã cu 5.

Pe de altã parte ei au scris numele proprii cu litere grase.
Nu ºtiu dacã o sã iasã frumos. Eu (e niþel vina mea cã am sub-
liniat prost) intenþionam sã fie scrise cu capitaluþe.
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Dacã nu e prea mare deranjul s-ar putea schimba. Dacã
credeþi cã nu iese prea urât aºa, sã se lase. N-are în fond nici
o importanþã.

Eu sunt bine. Am fost o datã la Expoziþia Colonialã seara.
E foarte frumos. Am fost ºi pe Seine cu vaporaºul spre Sures-
nes.

M-am urcat în Turnul Eiffel ºi m-am uitat la Paris. M-am
urcat ºi pe Montmartre la Sacré-Coeur ºi m-am uitat în jos. În
rezumat am fãcut o mulþime de lucruri pe care nu le-am fã-
cut în primele zile.

Am terminat redacþia cursului domnului Volterra ºi acum
îl trec pe curat.

Pregãtiþi francii pentru întoarcere fiindcã n-a mai rãmas
decât foarte puþin. Nu ºtiu dacã am sã stau mai mult de 10 Iu-
nie.

Vã sãrut de foarte multe ori Grigri

Gr. M. cãtre mamã:

Mico dragã, Paris 8 Iunie

Trimit corecturi.
Am primit banii (ºi banii ceilalþi îi primisem, am rãspuns

dar mã mir cã n-aþi primit).
Cred cã plec spre Bucureºti Vineri sau Sâmbãtã (adicã 12

sau 13) sau Duminicã 14 Iunie cel mai târziu.
Aici e bine, dar e cald ºi plouã. Eu m-am cam sãturat de Pa-

ris. E foarte bine, însã din punct de vedere financiar e foarte
prost.

Am cãpãtat un gen de repulsiune faþã de restaurantele
mici. Restaurantul cu cocoº pe el despre care v-am scris iar-
na, când am venit aici, mi se pare foarte greþos. Masa e unsu-
roasã, patroana e asudatã, patronul e leoarcã ºi-ºi pune un
ºervet în jurul gâtului. Din aceste motive l-am pãrãsit de foar-
te multã vreme. Am încercat într-o searã sã mãnânc ºi mi-a
fost imposibil. E prost cã mi-e teamã ca D-voastrã sã nu Vã
speriaþi. De fapt a fost mult mai simplu: am schimbat restau-
rantul. Ãsta e însã mult mai scump. Se cheltuieºte în ultima
vreme ceva de speriat.

Am terminat tot ce aveam de fãcut pe aici. Nu ºtiu însã
cum sã iau scrisori de recomandare. Nici nu se poate. Oame-
nii de pe aici mã trateazã nu ca pe un bun student proaspãt,
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ci ca pe un matematician aproape clasat. ªi, pe cât mi se pare,
destul de bine clasat.

Am cumpãrat cartea lui Volterra (250 franci) care face,
cred, cât multe scrisori de recomandare. Totodatã am niºte
numere cu articolul Dlui Bouligand. Am mai publicat recent
o Notã la Comptes-Rendus.

Am fost ieri seara la un bal foarte ºic. Am terminat cursul
dlui Volterra. Azi încep vizitele de adio ºi vizele la consulate.

Eu cred însã cã banii trimiºi nu-mi sunt suficienþi.
Ar fi foarte bine dacã mi-aþi mai putea trimite vreo 700–750

franci. E mai bine sã-i trimiteþi pe adresa lui Neli Baºturescu.
Foyer International des Étudiantes
93 boul. St. Michel (V)
care e o fatã admirabilã ºi care va primi suma. Avantajul e

cã dacã banii ajung dupã plecarea mea, eu îi iau anticipat. Ea
are un adevãrat fond de rulment pe care l-a trecut rând pe
rând: lui Nick pentru Tezã, Dnei Pompeiu la plecare ºi o sã
mi-l treacã ºi mie.

Mie mi-e foarte greu sã Vã cer francii ãºtia fiindcã sunt, ca
ºi alþii dinainte, în afarã de socotelile obiºnuite. În ultima vre-
me însã, nu ºtiu cum, dar viaþa costã mult mai scump. De
exemplu, masa obiºnuit costã acum 15–20 franci. E motivul
care, dacã n-aº fi obligat sã mã întorc din cauzã cã am treabã
în Buc., m-ar face sã viu totuºi iute.

De altfel mi-e cam dor de Voi.
Nu ºtiu exact ora la care vine trenul în Bucureºti. Vã comu-

nic în timp util.
Vã sãrut de foarte multe ori ºi peste o sãptãmânã sper sã

Vã vãd. Grigri

Tata cãtre Gr. M.:

Dragã Grigri, Miercuri 10 Iunie 1931

Am primit astãzi scrisoarea ta explicativã împreunã cu toa-
te corecturile. Ne pare bine cã o sã te avem în curând în mij-
locul nostru; de aceea am ºi expediat Drei Baºturescu un cec
de 740 frs., suma ce þi-a împrumutat.

Cu examenul tãu de docenþã s-a aranjat. Adicã s-au numit
membrii de la celelalte facultãþi ºi rãmâne sã se fixeze numai
data. De la Iaºi e d. Popovici, iar de la Cluj nu ºtiu cine este.
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Dar în acelaºi timp d. Þiþeica a plecat la Paris, astfel cã nu
va mai prezida comisia.

Probabil va fi preºedinte d. Pompeiu. Dsa a lipsit mai mult
timp din Bucureºti ºi încã n-a venit, astfel cã în zilele din
urmã n-am mai putut sã-l vedem. S-a ales deputat la Bucu-
reºti ºi probabil va fi preºedinte al Camerei. S-a zvonit un
timp cã va fi ministru al Instrucþiei, dar nu cred.

Dl Myller mi-a scris de la Iaºi foarte drãguþ, întrebându-mã
dacã mai „reflectezi“ la conferinþa de acolo. Spune cã acum
iar se pune chestiunea pe tapet.

Drãgan a fost ales rector la Cluj; el vine mâine la Bucureºti
sã facã o comunicare la Academie. I-am scris sã se intereseze
ºi de catedrele ºi conferinþele de acolo.

Zilele trecute m-am întâlnit cu Nichifor ºi întrebându-mã
de tine mi-a spus sã-þi atrag atenþia asupra aerodinamicei, care
este o ºtiinþã foarte preþuitã. Zice cã d. Vâlcovici s-a mutat la
Bucureºti fiindcã cunoºtea aerodinamica.

Cât priveºte certificatele, credem cã e deajuns sã iei de la d.
Hadamard o scrisoare cã ai lucrat în seminarul lui.

Dacã poþi sã ne anunþi când soseºti ºi cu ce tren, te vom aº-
tepta la garã. Strânge-þi lucrurile toate; în special nu uita ple-
dul.

Aºteptându-te cu dor ºi drag, îþi zicem cu toþii la revedere
Costicã
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1931–1932

La 13 iunie 1931 Gr. M. se reîntoarce la Bucureºti pentru
a-ºi þine examenul de docenþã, cu lucrarea: „Sur une classe de
systèmes d’équations aux dérivées partielles“.

Luarea docenþei îi asigura plecarea la Roma. Cu puþin îna-
intea examenului, Constantin Moisil primise urmãtoarea
scrisoare de la Alexandru Myller, profesor de matematicã la
Universitatea din Iaºi, urmatã peste câteva luni de alte douã
scrisori referitoare la conferinþa vacantã din Iaºi.

DLUI CONST. MOISIL
DIRECTOR GENERAL AL
ARHIVELOR STATULUI
BUCUREªTI

Scumpe Dle Moisil, Iaºi 6 Iunie 1931

Îþi comunic cu plãcere cã ieri Consiliul nostru a delegat pe
colegul C. Popovici în comisia de docenþã a fiului D-tale.

Cu aceastã ocazie dã-mi voie sã te întreb cum rãmâne cu
cererea fiului D-tale pentru locul de conferenþiar ce-l avem
vacant aci în Iaºi. A fãcut odatã o cerere, pe care, mi se pare,
n-a mai susþinut-o ulterior. Acum aceastã chestiune se va
pune din nou ºi e bine sã fim informaþi.

Dorind succes la docenþa fiului D-tale îmi aduc aminte cu
plãcere de timpul când ne-am cunoscut, când eram tineri ca
dânsul.

Al D-tale devotat A. Myller
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OBSERVATORUL DE ASTRONOMIE
ªI METEOROLOGIE
AL UNIVERSITÃÞII DIN IAªI

Iubite Domnule Moisil, 10 Octombrie 1931

Docenþa trecutã de fiul Dv. a fãcut ca facultatea noastrã sã-l
aprecieze ºi mai mult ºi ne gândim la el pentru postul vacant
de conferenþiar de Algebrã Superioarã.

Din principiu însã þinem sã ne asigurãm cã, într-un even-
tual caz dacã va fi recomandat conferenþiar, sã nu fie un am-
bulant: adicã sã se stabileascã în Iaºi, în oraºul în care îºi va
þine cursurile regulat, unde are o bibliotecã bogatã, în care
poate sã lucreze, în rezumat sã locuiascã Iaºul în tot cursul
anului ºcolar, cât va fi conferenþiar.

Dacã fiul Dv. se va muta mai târziu la Bucureºti, va ºti cã
atâta timp cât a fost profesor la Iaºi ºi-a fãcut datoria cum
ºi-au fãcut-o Hurmuzescu, Pompeiu, Simionescu, adicã toþi
cei de la ºtiinþã pânã când au acceptat (cãci mulþi au acceptat)
sã fie transferaþi la Bucureºti.

Asupra acestui punct vã rog sã vã consultaþi cu fiul Dv. ºi
sã-mi rãspundeþi cu preciziune pentru ca sã-l avem în vedere
la recomandarea de conferenþiar.

Precizez cã rãspunsul Dv. îl cer cu titlul informativ, pentru
cã fãrã rãspunsul afirmativ este exclusã recomandarea fiului
Dv.; cu rãspunsul afirmativ însã avem o mare probabilitate ca
sã reuºim a-l numi.

În aºteptarea cât mai neîntârziatã a acestui rãspuns, pri-
meºte te rog o prieteneascã ºi colegialã strângere de mânã

C. Popovici1

P.S. Ce este cu bursa Rockefeller?

Stimate Domnule Moisil, 26 Octombrie 1931

În lipsa bãrbatului meu din Iaºi îþi scriu eu ºi te rog sã co-
munici fiului D-tale, cã comisiunea pentru Algebrã a hotãrât
sã recomande chiar pentru anul în curs pe fiul D-tale. Consi-
liul facultãþii se va întruni în cursul acestei sãptãmâni. Dupã
numire, d. Moisil va cere concediu ºi noi dorim ca anul aces-
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1 Profesor de astronomie la Universitatea din Iaºi.
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ta sã fie suplinit tot de d. C. Menciu asistent univ. care a su-
plinit conferinþele anul trecut.

Cu deosebitã stimã V. Myller

În toamna lui 31 — povesteºte Gr. M. în 1967 — am fost nu-
mit conferenþiar la Universitatea din Iaºi. Însã primul an — ºi asta
cred cã ar fi bine sã o facã toþi noii numiþi, profesori, conferenþiari,
etc. — primul an eu am avut concediu. Meseria mea de profesor, eu
am început-o cu un an de concediu. Cu un concediu pe care l-am
petrecut la Roma cu o bursã Rockefeller. (înregistrare Studioul
Sahia)

Aceasta spre satisfacþia prof. Volterra.

VILLINO VOLTERRA
ARICCIA (ROMA)

Cher Monsieur 24 Septembrie 1931

Je ne doutais pas, d’après ce que j’avais su à Paris, que
vous aurez eu la bourse Rockefeller. J’ai appris maintenant
avec joie la nouvelle officielle.

Je suis heureux de savoir que vous serez ici en Novembre,
que nous aurons l’occasion de nous voir et que je pourrai sui-
vre vos belles recherches dans lesquelles vous avez obtenu
tant de succès.
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Dragã Domnule,
Nu mã îndoiam, din cele ºtiute la Paris, cã veþi avea bursa Rocke-

feller. Am aflat acum cu bucurie ºtirea oficialã.
Sunt fericit sã ºtiu cã veþi fi aici în noiembrie, cã vom avea ocazia

sã ne vedem ºi cã voi putea urmãri frumoasele Dvs. cercetãri în care
aþi obþinut atâtea succese.

Am citit cea mai mare parte din redactarea Dvs. dar a trebuit
sã-mi întrerup lectura, cãci în ultimele sãptãmâni am fost bolnav.

Acum sunt mai bine ºi am revenit la þarã unde voi continua lec-
tura. Voi trimite direct la Paris redactarea Dvs. spre publicare ºi ne
vom uita împreunã la corecturi când veþi fi aici.

Primiþi toate felicitãrile mele, prezentaþi tatãlui Dvs. omagiile
mele ºi amintiþi de mine colegilor din Bucureºti.

Primiþi, dragã Domnule, expresia sentimentelor de cea mai since-
rã afecþiune. Vito Volterra
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J’ai lu la plupart de votre rédaction, mais j’ai du interrom-
pre ma lecture, car j’ai été malade dans les dernières semai-
nes.

Maintenant je me porte mieux et je suis revenu à la cam-
pagne où je vais continuer ma lecture. J’enverrai directement
à Paris votre rédaction pour la faire publier et nous regarde-
rons ensemble les épreuves quand vous serez ici.

Veuillez accepter toutes mes félicitations, veuillez présen-
ter mes hommages à Monsieur votre Père et me rappeler au
souvenir des collègues de Bucarest.

Veuillez agréer, cher Monsieur, l’expression des sentiments
de la plus sincère affection. Vito Volterra

În sfârºit, în noiembrie 1931, Gr. M. îºi vede visul împlinit.
Se aflã la Roma. Reîncepe, în primele zile, depãnarea regula-
tã a noilor impresii. Dar, cum o recunoaºte singur, scrisorile
sunt diferite de cele din anul precedent. Sã fie oare numai da-
toritã anotimpului ºi climatului Italiei, cum încearcã s-o ex-
plice? E mai mult decât atât. Se aflã la a doua cãlãtorie. S-a ro-
dat. În plus, nu mai are grijile care aproape îl obsedau. A ob-
þinut postul de conferenþiar la Iaºi, ba, mai mult, e cunoscut
în lumea ºtiinþificã internaþionalã. Are bursa Rockefeller, deci
bani mai mulþi ºi dobândiþi prin propriile merite. Tonul este
mai destins, mai sigur, aproape dezinvolt.

Gr. M. cãtre pãrinþi:
nedatatã, probabil 1 Noiembrie 1931

MARINI STRAND HOTEL
ROMA DUMINICÃ LA AMIAZÃ

Dragii mei,

V-am trimis douã poze din Timiºoara ºi din Trieste. Am cã-
lãtorit foarte bine: prima noapte singur în cabinã, în cea de-a
doua cu un domn din Dej cu nume de maºinã de cusut: Sin-
ger.

Altfel, spre dezesperarea conducãtorului de Wagon-lits
(un bulgar simpatic ºi comunicativ) n-am fost în vagon decât
cucoana care s-a urcat la Bucureºti ºi cu mine (“Elle est trop
fière“ zicea bulgarul).
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Între Padova ºi Firenze am stat cu un indian, profesor uni-
versitar (cu familia), ºi un american, arhitect (cu nevasta). Am
servit ca interpret vorbind egal de prost italieneºte ºi engle-
zeºte ºi am evitat ca atare variate incidente între precedenþii
ºi conducãtorul trenului (bilete circulare etc.). Am dezvoltat
deci în prima zi din Italia cunoºtinþele mele asupra pronun-
þãrii indiene ºi americane a limbii engleze. Dupã care oficii
conducãtorul trenului îmi zâmbea simpatic, iar americanul
mi-a povestit cum le explica profesorul lor ce e aia „asimpto-
tã“ din care n-am înþeles decât gesturile. El mi-a mãrturisit cã
vorbeºte franþuzeºte mai prost ca mine englezeºte, ceea ce e
cu siguranþã un record.

Am tras la hotelul indicat. Ceea ce e aproape absurd.
Roag-o pe Florica sã-i comunice lui Emil Vârtosu cã dacã are
intenþia sã stea la Paris într-un hotel analog ca ãsta îi trebuiesc
4000 fcs pe lunã cel puþin. Eu am dormit peste noapte ºi di-
mineaþa am pornit sã caut casã. Adresa mea este, pânã la 1
Dec. cel puþin,

Pensione Roma
Via Due Macelli 5

Plãtesc 30 Lire pensiune completã pe zi.
Ca atare atrageþi-i atenþia Florichii & Cie cã am intrat într-o

pensiune, cum îi fãcusem teoria. Celelalte hoteluri pe care
le-am însemnat de-acasã pe o bucatã de hârtie sunt inaborda-
bile, pe lângã cã — deºi unele foarte poetice — de exemplu
n-au apã. Aici unde mã stabilesc cred cã o sã fie foarte bine.

Roma mi se pare extrem de agreabilã. Sunt cât p-aci
sã-nvãþ italieneºte. Deºi proprietãreasa mea viitoare mi-a
spus cã ea cunoaºte cã sunt strãin, sunt mai departe de-a dez-
espera decât de a crede cã asta e aproape un succes.

Azi dimineaþã am hoinãrit pe strãzi cãutând casã. N.B.:
spuneþi-i bunichii cã aici e foarte cald. Se umblã acuma în hai-
nã ºi se moare de cãldurã.

Restul bine.
Am mâncat la amiazã la hotel. Foarte chic. Aduce brânza

pe o mãsuþã cu rotile. Una dintre speciile de brânzã e urda.
Ca atare e inutil sã mi-o aducã pe rotile. Prefer cu banii de ro-
tile sã fac altceva.

Precum vedeþi sunt foarte mulþumit. Oameni de treabã.
Am sã vã mai scriu sper destul de des.
Vã sãrut pe toþi de foarte multe ori. Grigri
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Gr. M. cãtre pãrinþi:

ROMA
5 VIA DUE MACELLI (PENSIONE ROMA)

Dragii mei, Luni 9 Noiembrie 1931

Precum vedeþi am început sã mã instalez. Am cumpãrat
hârtie ºi plicuri, toc, planul Romei, numeroase dicþionare,
hârtie în cantitãþi industriale.

Am fost sã vãd ce e pe la Universitate.
Am vãzut numai Tibrul, Columna lui Traian, alte câteva

coloane, biserici, foarte multe hoteluri.
Am fost plouat, lucru la care nu m-aº fi aºteptat. Am purtat

trench-coat-ul, celelalte ustensile hibernale fiind inutilizabile.
Am luat ieri searã ºi azi la amiazã masa la pensiunea unde

stau; se mãnâncã bine. Menu: ieri seara (Duminica): o felie de
salam ºi una de ºuncã; supã; fripturã cu cartofi prãjiþi; un mãr
copt, vin, cafea (supliment cafea 0,50 lire). Azi la amiazã: ri-
zotto (o porþie enormã), fripturã cu spanac, brânzã, castane,
vin, cafea. Dimineaþa azi: cafea cu lapte, pâine ºi unt.

Roma îmi place foarte mult. Am umblat ieri ºi azi o mulþi-
me. Am umblat la întâmplare. Dupã asta încep studiul ei me-
todic ºi cu baedecker.

Cursurile la Universitate n-au început încã.
Vã sãrut de foarte multe ori, dezolat cã sunt incapabil sã

umplu mai multã hârtie, aflaþi în rezumat cã sunt bine.
Multe multe sãrutãri Grigri

Gr. M. cãtre pãrinþi:

ROMA
5 VIA DUE MACELLI (PENSIONE ROMA)

Dragii mei, 11 Noiembrie 1931

Cum aþi vãzut din scrisoarea scrisã lui Cuþi, m-am instalat
în odaia în care cred cã am sã stau mai mult.

E ceea ce, poate, se poate numi o odaie liniºtitã, în sensul
cã nu te deranjeazã nimeni, dar e un zgomot care se poate
numi infernal de pe stradã. Pe mine pânã acum nu mã jenea-
zã deloc. E ceva în special care te izoleazã foarte mult. E dis-
tractiv sã te uiþi pe fereastrã. Altã jucãricã: o reclamã lumi-
noasã care metronomic lumineazã odaia.
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Am cumpãrat azi o carte de Pitigrilli I vegetariani dell’amore
dedicatã „tuturor femeilor pe care nu le-am cunoscut, care nu
mi-au plãcut sau care mi-au spus nu. Sunt cele de care îmi
amintesc cu cea mai mare recunoºtinþã“. Am citit ca atare 157
pagini în italieneºte fãrã nici o complicaþie. Acum studiez
verbele neregulate.

Dacã o puteþi fotografia într-o zi pe bunica, trimiteþi-mi o
pozã a ei.

Vã sãrut pe toþi de foarte foarte multe ori Grigri

Gr. M. cãtre sorã:

ROMA
5 VIA DUE MACELLI (PENSIONE ROMA)

Flori dragã, 12 Noiembrie 1931

Nu ºtiu dacã nu V-am scris cam mult. Pânã acum am fã-
cut-o cotidian. E probabil cã sau am sã rãresc, sau am sã scriu
cãrþi poºtale. E bine sã-mi spuneþi care e dorinþa voastrã. Nu
înseamnã neapãrat cã am s-o satisfac.

Observ cã anul ãsta scrisorile sunt mult diferite de prime-
le mele scrisori de anul trecut. E ºi foarte natural. Nu înseam-
nã cã trebuie sã semene cu ultimele. Aici m-am instalat mult
mai de-a dreptul. În plus e un gen de melancolie care vine în
plus când e iarnã, când e frig afarã, când e cald în casã, când
plouã în mod regulat ºi întâmplãtor e soare; când casa în care
stai n-are ascensor; când e Crãciun ºi alãturi o voce spartã
cântã o romanþã ruseascã.

Or, anul ãsta, nimic din cele de mai sus.
În salon (zis bibliotecã) un gramofon cântã, uneori un dans

modern, din cele pe care ai putea sã le cânþi în ºir câte zece
fãrã sã-þi dai seama cã s-a schimbat placa, un tip încearcã
„Dacã Elisabeth“ (Oh, dacã Elisabeth) ºi un copil mic ºi drã-
guþ, care vorbeºte ininteligibil ca toþi copiii mici ºi drãguþi,
completeazã senzaþia aºezându-se cu spatele spre pian.

Aici în plus, e teoretic soare mereu. Ceea ce n-a împiedicat
ca, de când am venit, azi sã fie prima zi fãrã ploaie. Ploaia
însã e ceva care sperie pe oameni, ºi-i înarmeazã cu umbrele
antimelancolice.

În plus aici e cald. Numai cã pentru a simþi cã e cald sunt
douã mijloace: primul e sã ieºi pe stradã — unde portul ori-
cãrui obiect ibernal (pardesiu, cele 24 de flanele pe care 24 de
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oameni binevoitori mi le-au bãgat pe ascuns în geamantane)
e inutil — sau sã deschizi fereastra. Dacã însã stai în casã cu
fereastra închisã e niþel rãcoare (portul oricãreia din susnumi-
tele flanele rãmâne totuºi inutil).

Odaia mea e alb cu bleu. Pereþii sunt bleu ca un vis, mobi-
la albã ºi purã ca o pansea virginalã (ceea ce evident n-o îm-
piedicã sã fie pe ici, pe colo, mai puþin albã ºi mai puþin purã;
ãsta e de altfel sensul comparaþiei).

Cum vrei deci sã mã melancolizez automat când echiva-
lentul lui „a sta la gura sobei“ e aici: mã aºez într-un fotoliu
foarte comod, închid lampa, deschid fereastra ºi sunt luminat
periodic de reclama unor anume lãmpi electrice? Nu-i aºa cã
nu merge?

Am fost la Colosseu (ºi azi dimineaþã puþin: explicaþie:
Cursurile fac. de ªt. se þin alãturi — la San Pietro in Vincoli —
ca atare m-am dus sã vãd dacã nu s-a anunþat vreunul), am
fost la San Pietro. Am gustat din acea pace a proporþiilor ºi
dintr-un vermuth adequat.

ªi mã simt niþel ruºinat. Am cumpãrat un carnet în care-mi
însemnez regulat cheltuielile (ca ºi anul trecut, în primele
zile, sunt mici; ca ºi anul trecut prima cheltuialã mare e cum-
pãrarea carneþelului), am cumpãrat patru dicþionare (douã de
masã, douã de buzunar, de-alea mici, care le porþi mereu cu
tine ºi când gândeºti ceva, scoþi oriunde, pe stradã, în cafe-
nea, la bãrbier etc., scoþi dicþionarul ºi înveþi un cuvânt. Sin-
gurul sistem rapid plãcut ºi nesilit de a învãþa orice limbã).

Flori dragã? Dacã ºi tu crezi cã scrisoarea asta e bunã, citeº-
te-o la prieteni. Dacã nu, citeºte-o de douã ori familiei ºi spu-
ne-le prietenilor cã am scris o scrisoare foarte bunã, dar niþel
cam „intimã“. Te sãrutã pe tine, ºi pe toþi ai casei, de foarte
multe ori Grigri

Gr. M. cãtre pãrinþi:

ROMA
5 VIA DUE MACELLI (PENSIONE ROMA)

Dragii mei, 15 Noiembrie 1931

Scrisoarea asta V-o trimit recomandatã fiindcã vreau sã fiu
sigur cã o primiþi, deoarece la celelalte n-am primit încã rãs-
puns; V-am scris:

1 c.p. Timiºoara ºi c.p. Trieste; 1 c.p. cu casa unde locuiesc.
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3 scrisori, 2 c.p. ilustrate (una cu S. Angelo alta cu Piazza
S. Pietro) o scrisoare Victoriei ºi una Florichii (nenumerotate).

Confirmaþi-mi primirea lor.
Am fost la d. Volterra care a fost foarte drãguþ cu mine.

Mi-a dat diferite scrisori de recomandaþie pentru profesorii
mai bãtrâni de aici ºi pentru bibliotecã. Am stat o grãmadã de
vorbã cu el.

Ieri dimineaþã am fost la d. Enriques1.
M-a primit foarte prieteneºte. Nu-l cunoºteam. Ne-am

plimbat mai bine de o orã la Pincio ºi mi-a vorbit despre isto-
ria filozofiei ºi matematicii greceºti.

Azi mã duc la d. Levi-Civita.
Azi e vreme bunã, ieri în schimb a plouat mereu.
Ce s-a fãcut cu numirea de la Iaºi? Mai aveþi vreo veste?
Ce-aþi fãcut cu extrasele mele? Pe cele pe care nu le-aþi tri-

mis ar fi poate bine sã lipiþi timbre de-asupra adresei mele ºi
sã scrieþi noua mea adresã. Dacã nu e prea complicat.

Ce-a fãcut Florica cu licenþa? Ce-a hotãrât pentru Paris?
Eu am sã ridic zilele astea banii de la bancã. N-am primit

încã nimic de la Rockefeller. Cum primesc, îi trimit banii lui
Ionel. Totodatã am de gând sã-mi cumpãr un ceasornic a cã-
rui lipsã e sensibilã. Marca Eberhard e bunã? Longines de
mânã n-am vãzut decât rotunde.

Ce mai face bunicuþa?
Vã sãrut de multe ori pe voi toþi Grigri

Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, 12 Noiembrie 1931

Întâi te felicitãm, cãci þi-a apãrut numirea de conferenþiar
în gazetele de azi.

Ne bucurãm cu toþii cã ai ajuns sãnãtos la Roma ºi dorim
sã fii sãnãtos ºi pe viitor, sã profiþi de toate frumuseþile ei.
Dacã vezi cã e încã cald, cumpãrã un pardesiu, cãci acela care
îl ai e prea vechi. În zadar mai amâni, cãci tot nu te poþi dis-
pensa de el.

Suntem bine acum…
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Sper cã o sã ne scrii regulat multe ºi de toate. Bunica m-a
pus de 2 ori sã-i citesc scrisorile tale. Te felicit pentru progre-
sul la englezeºte, dacã ai putut fi interpret!

Dupã ilustratã locuinþa ta pare foarte frumoasã. Menu-uri-
le sunt destul de complete ºi apetisante.

Sãrutãri de la noi toþi Elena

Gr. M. cãtre bunicã:

ROMA

Bunicuþã dragã, 19 Noiembrie 1931

Eu V-am scris în fiecare zi ºi Voi nu mi-aþi scris decât o car-
te poºtalã.

Am aflat din ea cã a apãrut numirea mea ºi m-am bucurat
în consecinþã.

Aici am fost la d. Volterra ºi Enriques. Fiecare mi-a prezen-
tat câþiva matematicieni. Sunt aici doi români care-ºi preparã
doctoratul, unul din Cluj, celãlalt din Iaºi.

D. Volterra a dat unui student de-aici, un preot, sã studie-
ze lucrarea mea de docenþã pentru a face o tezã pe chestia
asta.

Ieri la curs, înainte de a-l începe, mi-a spus câteva cuvinte
foarte drãguþe de bun-venit, ºi a stat toatã sala în picioare. Ieri
dupã masã ne-am dus la matematicieni ºi am bãut un ceai.

Încolo lucrurile merg bine.
Aþi putea sã scrieþi ceva mai mult.
Eu sã ºtiþi cã duc aici o viaþã admirabilã: mã culc seara la

10–11 cel mult, mã scol dimineaþa la 6½–7, umblu numai pe
jos ºi destul de mult. Mi-am cumpãrat un guid al Romei ºi azi
vreau sã-mi iau un ceasornic.

Cred cã ar fi bine sã scoateþi de la Minister un certificat care
sã dovedeascã cã sunt conferenþiar la Iaºi, deºi nu ºtiu ce-aº
putea face cu el.

Aþi trimis francii la Gauthier-Villars? Când or veni extrase-
le de la el sã-mi trimiteþi ºi mie vreo 10.

Multe, multe sãrutãri. Cum stã vremea? Cum merge casa?
Vã sãrut mult Grigri
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Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, 15 Nov., Duminicã ora 8 seara, 1931

Azi a fost Victoria ºi am citit scrisoarea ta. Victoria e foarte
emoþionatã de felicitãri.

Victoria nu înþelesese ce ai scris ºi a citit în loc de „conver-
saþii“ „camerista“, aºa cã ieºea cã faci exerciþii de italieneºte
cu camerista… ªtii, Victoria e cam distratã, ceea ce a fost pri-
lej de râs.

………………..………………..………………..……………….

Nici o veste încolo. Suntem sub presiunea zvonurilor din
ce în ce mai întemeiate cu privire la scãderea lefurilor.

Vezi cum te înlesneºti sã-þi cumperi pardesiu. Sã ne scrii
cum îþi petreci timpul, cum ºi unde te plimbi, pe cine ai mai
cunoscut. Te sãrutãm cu toatã dragostea cu toþii

A ta mamã

Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, Miercuri 18 Noiembrie

De cum ne-ai scris adresa ta þi-am scris, cu atât mai mult cã
am avut prilejul de a te felicita pentru numirea la Iaºi, care s-a
publicat în toate jurnalele.

Ne-a felicitat o mulþime de lume.
Mâine se duce la minister tata, ca sã vadã dacã ordinul

pentru tine s-a trimis la Iaºi sau îl ia el personal.
Eu o sã traduc ordinul la Ministerul de Ext. ºi þi-l trimit þie,

poate cã-l trimiþi la Rockefeller sau te serveºti de el la Roma.
Îmi pare bine cã ai început sã iei contact cu intelectualita-

tea din Roma.
Am primit toate scrisorile tale ºi þi-am rãspuns, bineînþeles

din momentul când þi-am ºtiut adresa…
Bine cã mi-ai scris cu privire la expediþia lucrãrilor tale.

Tocmai azi voiam sã le trimit.
ªtii cã ºi eu am fost serios rãcitã, aºa cã nu m-am putut ocu-

pa de nimic. Acum sunt bine.
Noi vedem din scrisorile tale cã eºti mulþumit ºi ziceam cã

asta se datoreºte ºi faptului cã ºtii cã eºti numit. Se vede cã
presimþeai.

248
www.ziuaconstanta.ro



Suntem cu toþii bine. Bunica foarte mulþumitã cã ne scrii.
Þi-am mai scris ºi-þi reamintesc din nou. Sã nu neglijezi

sã-þi cumperi pardesiu, fiindcã îþi este absolut necesar ca sã fii
mai prezentabil.

………………..………………..………………..……………….

Printre cei care ne-au felicitat pentru tine a fost ºi Alecu
Necºeºti.

Sper ca scrisoarea asta s-o primeºti la timp; deºi bãnuiesc
cã le-ai primit de acum pe celelalte.

Încã o datã noroc ºi sãnãtate. Sãrutãri multe de la toþi. Am
râs de flanele…

A ta mamã Elena

Azi am primit ºi ordinul tãu de numire la Iaºi.
Am primit azi 2 cãrþi poºtale ºi o scrisoare recomandatã.

Nu fi îngrijorat când nu-þi scriu. Acum am întârziat pentru cã
nu ºtiam adresa.

Ilustratele vin în bunã stare ºi le pãstrãm.
Ia Longines cã sunt mai bune.

Gr. M. cãtre mamã:

ROMA

Mico dragã, 20 Noiembrie 1931, dimineaþa

Am primit ieri dupã masã scrisorile matale din 11 (Dumi-
nicã). Tot ieri am primit cekul de la Rockefeller. 

V-am scris cã d. Volterra i-a dat unui preot sã facã o lucra-
re asupra lucrãrii mele de docenþã. Ca atare am stat ieri dupã
amiazã cu el de vorbã vreo câteva ceasuri.

Azi dupã masã mã duc la prof. Severi sã mã prezint.
Eu aici când nu plouã mã plimb pe strãzi. Când plouã stau

pe-acasã. Mã duc la cursurile Dlui Volterra ºi ale Dlui Enriques.
Altfel timpul trece iute. Din când în când mai lucrez un pic.

Dimineaþa mã scol devreme tare. Sã vedem. Vreau de mâi-
ne înainte sã îndeplinesc un program vast de activitate mul-
tilateralã.

Mi-am cumpãrat un ceasornic: rotund de mânã, Longines,
am dat 180 lire pe el. Am vrut sã fie Longines ºi de-aia am fost
obligat sã-l iau rotund. Am sã mã uit mereu la el. Mã uit atât
de des încât am impresia cã stã pe loc. Nu cred cã am sã-mi
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cumpãr pardesiu ci poate un impermeabil. Sau o umbrelã.
Ceea ce ar fi complet dezolant. Mã bucur cã aþi avut timp bun
pentru casã ºi Vã sãrut pe toþi de foarte multe ori.

Grigri

Gr. M. cãtre bunicã:

ROMA

Bunicuþã dragã, 21 Noiembrie 1931

Acum cã vine ziua Dumitale, ar fi trebuit sã te sãrut mult
ºi sã-þi spun sã trãieºti mult, mult ºi sã fii veselã ºi fericitã.

De-aici îþi scriu numai. ªi adaog cã sã n-ai grijã de mine
care sunt tare bine ºi nici sã nu te gândeºti prea mult, cã eu de
Paºte viu sã Vã vãd.

ªi altceva nu mai e. Mata sã dormi bine ºi sã nu te oboseºti,
sã te gãsesc la întoarcere sãnãtoasã ºi voioasã. Cã eu pânã
acum am fost grozav de cuminte ºi m-am culcat seara devre-
me ºi mã scol dis-de-dimineaþã ca bãieþii muncitori de te miri
ce m-a gãsit. ªi mai îndrug ºi niþel italieneºte ºi stau de vorbã
sau cu oameni bãtrâni sau cu preoþi-matematicieni. Mã rad în
fiecare zi ºi dacã la întoarcere oi fi serios de speriat, dacã voi
vorbi ca de pe catedrã, atunci o sã fiþi siguri cã aici am dus o
viaþã magistralã. Trece.

Încã o datã te sãrut mult de tot ºi-þi spun sã trãieºti
Grigri

Gr. M. cãtre tata:

ROMA

Tatã dragã, 21 Noiembrie 1931

Apropiindu-se ziua Dumitale îþi trimit de-aici, de departe,
toate gândurile mele sincere, toate urãrile mele adânci, toate
dorinþele mele fierbinþi de viaþã lungã ºi fericitã, de sãnãtate
ºi putere, spre sprijinul ºi bucuria noastrã a copiilor.

Noi vom ºti, cred, pe viitor mai mult decât pânã acum,
sã-þi dãm numai prilej de a te bucura ºi a te mândri cu noi.

Atenþia care mi s-a dat aici, faptul cã lucrãrile mele sunt
date spre a fi studiate de alþii, consideraþia de care mã bucur
sunt numai urmãrile sfaturilor ºi exemplului Dumitale.
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Urându-þi încã o datã îndeplinirea tuturor dorinþelor te sã-
rut de foarte multe ori.

Al tãu fiu Grigri

Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, Duminicã, 22 Noiembrie

Conform dorinþei tale, asearã când am fost la Victoria am
bãut în sãnãtatea ta. Ordinul de numire a sosit ºi acasã. Sã-l
traduc?

Acum poþi fi liniºtit ºi mulþumit. ªi eu idem.
Sã te gândeºti însã, fiind la Roma, sã-þi mai gãseºti o com-

pletare, cãci cu reducerea lefurilor e bine sã mai ai ceva.
Eu nu mã prea pricep, dar te întreb nu se gãseºte nici un

raport între studiul aeroplanelor ºi matematicã?
Mã gândesc cã aviaþia fiind aºa de cãutatã poate s-o pune

vreodatã ºi la universitãþi ceva. Sau la ºcoala militarã. Vãd cã
se înfiinþeazã ºi ºcoli de aviaþie civilã.

Asta e o pãrere a mea, ca sã-þi sugerez cercetarea ºi aflarea
încã a unei anexe, ca sã mai poþi câºtiga ceva pe lângã leafã.

Tu ai noroc ºi stãruinþã, aºa cã poþi face ceva fãrã însã sã te
perpeleºti prea mult.

Se vede cã ai fost vesel. Ai scris în toate pãrþile.
………………..………………..………………..……………….

Cum o duci tu la Roma? Pe cine ai mai cunoscut? Cum þi-ai
organizat viaþa? Cum merge cu italieneasca? Ai întâlnit ºi Ro-
mâni? Dar recomandaþia lui Poli? Aþi început cursurile la uni-
versitate? Cum ieºi cu socotelile?

Florica nu s-a hotãrât sã plece în strãinãtate. Cred cã a re-
nunþat definitiv. Tu sã cauþi ca ce-þi prisoseºte sã þi-i depui un-
deva ca sã ai un fond de rezistenþã ºi pentru la anul, când vei
vrea sã faci vreo cãlãtorie sau cine ºtie ce alt gust.

E scumpã viaþa la Roma?
Sã bagi de seamã la mâncare ca fie carne, peºte ce-o fi sã fie

proaspãt.
Încã un lucru. Sã faci miºcare regulat, ca sã nu mai faci bur-

tã. Iar dacã lucrezi, lucreazã cu socotealã. Capul îþi trebuie ºi
de acum încolo. ªi pentru cã e un cap bun e bine sã-l pre-
þuieºti.
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………………..………………..………………..……………….

Dorindu-þi tot binele, sãnãtate ºi voie bunã, te sãrutãm cu
drag Elena

Gr. M. cãtre frate:

Dragã Ionel,

Am început sã mã acomodez din ce în ce mai mult cu
Roma. Aici la noi seara se danseazã. Azi am fost la un cine-
ma. Cinematografele frumoase ºi ieftine. Duminicã d. Volter-
ra m-a invitat sã fac o plimbare cu maºina. Am fost diminea-
þa la Ariccia, ne-am întors pe Via Appia. Dupã masã (am
mâncat la d. Volterra) am fost la Tivoli cu tânãrul sãu fiu.

Peisaj superb. E una dintre cele mai admirabile plimbãri.
Azi am pãþit ceva totalmente idiot: mi-a cãzut mânerul alb

de la maºina de ras în canal. Deci mâine trebuie sã-mi iau ma-
ºinã.

Mã ocup serios cu un popã care lucreazã, cum V-am scris.
Am primit o scrisoare de la Nick Teodorescu care are toate

motivele sã fie necãjit. Luaþi-l într-o searã ºi liniºtiþi-l niþel ºi
întrebaþi-l mai mult. E complet scandaloasã purtarea univer-
sitarilor faþã de el.

Ce s-a întâmplat cu Timiºoara? A ieºit colonelul? Îmi puteþi
trimite relaþii, nu mã turmenteazã. Aici a început sã fie frig.
Inutil pardesiu mai subþire ca al meu.

Mâine mã duc la d. Castelnuovo ºi la E.S. Fermi1.
Pe-aici profesorii sunt mult mai simpatici ºi mai intimi ca

cei din Paris. Mã simt foarte bine ºi Vã sãrut de foarte multe
ori Grigri

Mama cãtre Grigri:

Mult iubite Grigri, Joi 26 Noiembrie 1931

Pânã când va putea bunica sã-þi scrie, îþi transmit eu mul-
þumiri pentru felicitãri.
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Noi cu toþii suntem bine…
………………..………………..………………..……………….

Sã porþi sãnãtos ceasul. Bine faci cã ai început sã-þi cumperi
lucruri necesare, fiindcã în felul acesta îþi scuteºti cheltuieli
pentru anul viitor. N-ar fi rãu sã-þi cumperi ciorapi — dar sã
cauþi sã fie mai buniºori, ºi de îndatã ce au o micã, foarte micã
rupturã sã iei alþii ºi pe aceia îi ai la rezervã. Am auzit cã în
Italia se gãsesc articole de astea de foarte bunã calitate. Poþi
sã-þi iei ºi batiste. Sã ºtii cã astea sunt articole care înghit mulþi
bani. Asta am constatat-o anul ãsta; când ai plecat n-am sim-
þit cheltuiala, cãci erai oarecum echipat.

Dragã Grigri, aici cu toatã sãrãcia, lumea se însoarã pe un
cap…

………………..………………..………………..……………….

Îmi închipui ce mândru trebuie sã te fi simþit când þi s-a
urat bunã-venire la Universitate.

Nu înþeleg ce fel de vreme e la Roma! Vãd cã plouã. ªi eu
care credeam cã e mereu cerul senin.

Florichii îi e teamã sã nu te converteºti fiind în relaþii cu
matematicianul-preot.

Dorindu-te, ºi mulþumindu-þi cã eºti drãguþ scriindu-ne re-
gulat, te sãrutãm cu toþii cu drag A ta mamã

Dupã cum ai vãzut, scrisorile noastre se încruciºeazã pe
drum.

Când poþi fotografiazã-te.
Ai primit scrisoarea din Polonia?

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Roma 27 Noiembrie 1931

Am primit scrisoarea din 22 noiembrie, am primit de ase-
meni scrisoarea retransmisã ºi Vã mulþumesc. Sper cã aþi tri-
mis extrasele ºi banii la Gauthier-Villars.

Aici e bine. Seara dansãm. Existã un gramofon care cântã
Rio-Rita ºi „Voulez-vous de la came“. Cântã ºi-acuma, e dimi-
neaþã. Existã fiul gazdei, tânãr simpatic cu care fac exerciþii de
italieneºte. Existã o florentinã brunã ºi cântãreaþã din gurã,
care danseazã foarte bine, existã „fata colonelului“ (… la fille
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du bédouin…) blondã, doctoreasã „în lege“ care cântã la pian
ca o maºinã Singer, danseazã ºi stã tot timpul lângã a ei sti-
matã mamã, care surâde profesional când îi inviþi fata la
dans.

Vine din când în când o napolitanã blondã — ãsta e mare-
le paradox al apei oxigenate — cu figura de femeie fatalã. Jo-
sephine Baker îºi schimbã placa „on dit qu’au-delà des mers“.
Cred cã mã duc ºi eu prin Ianuarie.

Precum vedeþi sunt toþi oameni foarte drãguþi ºi simpatici
cu care mã’nþeleg bine. Sunt chemat „professore“ ceea ce-mi
face impresia de bãtrâneþe. M-am gândit sã mã mut, am gãsit
o odaie cu 25 lire pe zi însã cred cã diferenþa e rãscumpãratã.
Mâine mã duc la un ceai de binefacere 5–8. Comisionul lui
Poly nu l-am fãcut fiindcã-mi lipsesc trei nasturi la hainã ºi
trebuie sã-i cumpãr, sã-i cos etc., etc. Cred cã mã duc Luni.

Azi m-am sculat la 10½. Mã scol cotidian ºi mi-am cumpã-
rat un New Gillette galben, aurit în cutiuþã roºie. Deci am de-
venit o ºicozitate rarã. M-a necãjit mult faptul cã lui Nick Th.
nu i-au dat voie sã facã cursul. Urãri de bine la toþi cei care se
însoarã. Bravo lui Nae C. Cu cine? Spuneþi-i Florichii sã nu se
turmenteze cu roºia lui Giurescu fiindcã eu la Analizã anul III
am luat „suficient la limitã“. În plus Poincaré a fost trântit la
bacalaureat din cauza matematicei. Aºtept anunþul licenþei ca
sã beau în sãnãtatea ei. Sã-mi precizeze ce preferã Lacrima,
Chianti, Frascati, Aqua di Treve sau Asti Spumante.

Vã sãrut mult Grigri

Ginel n-a primit scrisoarea mea?

Tatãl cãtre Gr. M.:

Dragã Grigri, 29 Noiembrie 1931

Am primit scrisoarea ta de felicitare, dupã cum de altfel
am primit ºi celelalte cãrþi poºtale ºi scrisori ce ni le-ai trimis,
ºi-þi mulþumesc cã þi-ai adus aminte de ziua mea de naºtere.
Ai fãcut numai o micã greºealã de calcul: ziua mea se potri-
vea cu ziua bunichii, atunci când sãrbãtorile ortodoxe mer-
geau dupã calendarul vechi, iulian; acum însã de când au fost
fixate dupã calendarul nou, gregorian, Sf. Ecaterina a rãmas
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la 25 Noiembrie, iar ziua mea de naºtere ºi-a reluat locul la 8
Decembrie.

Cu toate acestea când e vorba de felicitãri, le primesc cu
bucurie oricând ºi mai ales când ele vin de la tine, îmi fac o
plãcere deosebitã.

Îþi doresc ºi eu toate succesele la Roma ºi sã profiþi cât mai
mult în toate privinþele din ºederea ta acolo.

Desigur cautã sã te aranjezi în aºa fel, încât sã-þi faci cât
mai multe relaþii printre lumea bunã, ºi în afarã de matema-
ticieni; de asemenea sã cunoºti monumentele celebre ale ora-
ºului ºi istoria lui, muzeele, galeriile de tablouri ºi chiar ves-
tita arhivã a Vaticanului. Iar când vei observa pe la librãrii
vreo reproducere care ar putea servi ca material didactic pen-
tru învãþãmântul istoriei, scrie-mi, ca sã o procur pentru liceu
ori ºcoala de arhivisticã.

De altfel în privinþa aceasta am sã-þi dau mai târziu câteva
comisioane, dupã cum am sã te rog sã intri în legãturã ºi cu
câþiva numismaþi italieni.

Dar mai presus de toate acestea aº dori sã te iniþiezi la
Roma în vreo ºtiinþã ultra modernã în legãturã cu matemati-
ca, fizica, sociologia, finanþele etc., care sã-þi poatã servi ca a
doua specialitate ºi care ar putea sã aibã „plasament“ în Ro-
mânia. Nichifor îmi vorbea de aero-dinamicã; eu zic orice, nu-
mai sã-þi poatã servi ca o a doua ocupaþie.

Aceasta e necesar ºi ca variaþie intelectualã, dar ºi ca un
sprijin material în vremurile actuale.

Gândeºte-te ce ai sã faci la Iaºi numai cu matematica? ªi
dacã ai sã poþi trãi numai cu leafa, care este în perspectivã sã
se reducã tot mai mult ºi în disproporþie faþã de scumpetea
vieþii?

De aceea este bine sã mai ai o specialitate practicã, pe urma
cãreia sã poþi avea un venit în orice vreme.

Pe urmã mai este ceva. Din cauza crizei, care desigur va
mai dura câþiva ani, lefurile se plãtesc cu mari întârzieri, mai
ales în provincie. Cei de la Iaºi, de la Universitate, n-au pri-
mit încã nici leafa pe Octombrie. Deci este bine sã-þi creezi un
fond de rezistenþã, oricât de mic, ºi cum ai bursã destul de
bunã, pune câte ceva de o parte în fiecare lunã, ca la nevoie
sã ai o rezervã la înapoierea în þarã.

Toate acestea þi le amintesc ca sã-þi dai seama de situaþie ºi
sã iei mãsuri din vreme pentru a-þi asigura un viitor bun, fe-

255
www.ziuaconstanta.ro



rit de griji ºi mai ales ferit de lipsuri prea mari. Natural cã tu
vei proceda cum vei crede mai bine ºi vei realiza ceea ce-þi va
fi posibil din toate acestea.

Noi pe aici o ducem destul de bine!…
………………..………………..………………..……………….

ªi mama ºi eu ºi toþi ceilalþi îþi dorim sã te þii sãnãtos ºi bine
dispus ºi sã ai ºi acolo succese tot atât de strãlucite ca ºi la Pa-
ris ºi la Bucureºti.

Te sãrutãm cu dor ºi drag Costicã

Mama cãtre Gr. M.:1

Mult iubite Grigri, Duminicã, miercuri, 1931, 18° sub zero

Frig, ger turbat de câteva zile…
………………..………………..………………..……………….

ªi fiindcã veni vorba de îmbrãcãminte sã-þi amintesc ºi þie
ca sã iei mãsuri ca mai înainte de a þi se uza hainele prea tare,
sã-þi faci un rând sã le ai când ai nevoie sã te duci la câte ci-
neva.

Acum eºti professore!
Ne-a fãcut o deosebitã plãcere ultima ta scrisoare, care ne-a

informat oarecum de felul cum petreci la Roma.
Pe N. Th. nu l-au mai vãzut copiii. ªtiu cã nu sunt de pãre-

rea ta, dar cred cã el n-a fost prudent sã cearã autorizarea de
a þine curs liber. Dupã neºansa care a avut-o — ºi bineînþeles
speculatã de rãi-voitori — ar fi trebuit sã stea liniºtit — tot are
de fãcut armata — ºi sã fi lucrat, manifestându-se prin comu-
nicãri ºi articole, ceea ce i-ar fi fost mai de folos ºi s-ar fi im-
pus.

Tata zice cã prin excepþie þi-a dat þie autorizarea pentru þi-
nerea cursului, fiindcã te cunoºteau ºi ai lucrat perseverent
mai mulþi ani de-a rândul.

Vreau de mult sã-þi scriu, ca în scrisorile tale cãtre prieteni
sã nu faci aprecieri asupra diferitelor persoane. Vei zice de ce?
Multe lucruri prudente le-ai fãcut. E bine ºi în privinþa scriso-
rilor sã fii tot prudent. Acum eºti profesor. ªi nu uita un lu-
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cru: interesele despart ºi pe cei mai buni prieteni, iar docu-
mentele scrise e bine sã nu le posede alþii.

Dacã ar citi Florica scrisoarea m-ar dezaproba, dar tu cred
cã mã înþelegi.

Situaþia ta de acum e desigur mult invidiatã, cãci deodatã
ai avut 2 mari avantaje. Binemeritate bineînþeles, dar totuºi
demne de invidiat.

………………..………………..………………..……………….

Scrie-ne mereu ca în ultima scrisoare. Ne bucurãm mult cu
toþii la primirea scrisorilor tale.

Ieri a venit Drãgan pentru discuþia legii înv. superior. Azi
a plecat. Nunta Luciei1 s-a hotãrât pentru vacanþa Crãciunu-
lui. Ne-a rugat sã le fim naºi. Lucreþia2 zice cã e un lux sã te
mãriþi pe vremurile astea grele. Eu nu cred sã mã duc, mi-e
teamã de frig. O sã-i dau delegaþie Florichii. Ea ºi aºa vrea
sã-ºi facã o rochie de searã, are ocazie s-o puie de mai multe
ori.

………………..………………..………………..……………….

Dragã Grigri, doresc sã te pãstrezi sãnãtos, sã petreci bine
ºi sã ne scrii ca ºi pânã acum.

Faþa de masã ai dat-o?
Sãrutãri multe de la toþi ºi de la mine ºi mai multe

Elena

Gr. M. cãtre familie:

ROMA

Dragii mei, 2 Decembrie 1931

Constat cã nu V-am scris de mai multe zile ºi Vã sfãtuiesc
sã n-aveþi teamã. Aici a început sã se facã vreme frumoasã.
Ieri m-a dus maestrul la Ostia ºi am vãzut marea. Am primit
cekul Rockefeller pe Decembrie. Lucrez cu popa de 3–4 ori pe
sãptãmânã. Am primit scrisoarea Florichii ºi a mamii din 22.
Am fost Sâmbãtã la un ceai dansant la care m-am distrat. Sea-
ra încercãm sã dansãm acasã, sau mã duc la un cinema.

Mai scrieþi mai des, cã-s destul de fãrã veºti.
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Dacã primiþi extrase de la vreunul din cei din Italia cãrora
le-aþi trimis extrasele mele, trimiteþi-le încoa.

Vã sãrut mult, mã duc sã mã plimb cã-i vreme superbã
Grigri

Gr. M. cãtre pãrinþi:

Dragii mei, Roma 6 Decembrie 1931 seara

Nu ºtiu dacã mi se pare sau e adevãrat. Am impresia cã
primesc foarte rar scrisori de la voi. Mâine (sertarul e extrem
de deranjat azi) fac socoteala generalã. Voi confirmaþi-mi de
asemeni primirea regulatã a scrisorilor.

Eu sunt bine. Cred cã am sã mã mut într-o odaie alãturi, tot
aici în pensiune, odaie care mi se pare mult mai drãguþã. So-
coteala generalã pe prima lunã: economie 600 lire, plus 200
lire ceasornicul, plus o maºinã de ras. N.B. cheltuieli datorite
incompetenþei de a utiliza tramwayele.

Am fost azi la o ºedinþã a Academiei. Am avut ocazia pânã
acum sã cunosc mai mulþi matematicieni bãtrâni ºi câþiva ti-
neri. Aº vrea sã-i adun pe toþi cei tineri într-o searã la mine.

Pauzã sentimentalã totalã. Asta ca sã fiþi informaþi.
Pauzã intelectualã totalã. Poate unde am devenit profesor.

Nu ºtiu.
Activitate serioasã ca sã scot din popã un elev. Nu vã te-

meþi de creºterea aptitudinilor mele cãlugãreºti. Rien à faire.
Maestrul e excepþional de drãguþ. Cautã sã facã sã se strân-

gã relaþiile ºi mi-a trimis cu scrisoare de prezentare pe un
asistent de aici ºi pe un belgian cu care am stat mai mult de
vorbã.

Vã sãrut de foarte multe ori cu dor ºi drag Grigri

N.B. Am scris lui unchiu Iuliu, Andrei, Drãgan, Nic Nedel-
cu, Nick Ballan, Gicã, Ginã.

Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, Vineri 4 Decembrie 1931

La recomandata ta din 2 Dec. mã grãbesc sã-þi rãspund cã
suntem bine cu toþii ºi, la rândul tãu, sã n-ai grijã de noi ºi
nu-þi mai da banii pe recomandate. Costã scump ºi e pãcat sã
cheltuieºti în plus, când poºta italianã e foarte bunã.
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Sã vezi eu în loc de popã am citit papà ºi am bãnuit cã îi
zici maestrului, fiindcã e bãtrân.

Ceea ce ne bucurã foarte mult e cã te plimbi.
În general mi se pare cã o duci destul de bine.
Mã mir cã te plângi cã nu-þi scriem. Þi-a scris tata ºi pe

urmã þi-am mai scris ºi eu de 2 ori ceea ce vine 3 scrisori dupã
25 Noiembrie…

Cum ai ieºit cu socotelile? Cautã ºi nu te neglijà ºi din
punct de vedere al îmbrãcãmintei. N-ar fi rãu sã-þi faci ºi un
rând de haine. Fii atent la ºtofã ºi la executarea costumului.

Din banii care îþi prisosesc pune-þi ºi de o parte sã ai din ce
cheltui ºi la anul. Vãd cã dolarul s-a mai urcat, dupã ce cãzu-
se puþin.

Noi aici nu ºtim cum vom ieºi cu lefurile. Se tot hãrþuiesc
reprezentanþii corpului didactic cu cei în drept.

………………..………………..………………..……………….

Cum merge cu italieneasca? Ai vizitat vreo bisericã? Du-
minicã poate ai ocazia sã auzi coruri frumoase. Pe unde te-ai
mai plimbat?

Dorindu-þi tot binele, sãnãtate, petrecere bunã, te sãrutãm
cu toþii cu drag de mii ºi mii de ori.

A ta mamã Elena

Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, Marþi 15 Decembrie 1931

Nu-þi scriu aºa de rar precum þi se pare. De la Sf. Ecat., 26,
þi s-au scris: 2 scrisori de la mine; 1 tata, o poºtalã eu; 2 scri-
sori de la mine; 1 Ionel; þi-am trimis invitaþia pentru Zürich ºi
scrisoarea Polonezei. Total 8 în 18 zile. Ceea ce vine cam la 2
zile o veste.

Totuºi nouã ne face plãcere, când spui cã-þi scriem rar. În-
semneazã cã te gândeºti la noi ºi încã cu drag. Bunica crede
cã þi-e ºi dor.

Rãspunsul acesta e la n. 19. Dar sã te iau ºi eu de scurt. De
ce nu rãspunzi la numeroasele întrebãri ce þi le pun?

Te-ai mutat? Se vede te aranjezi mai ºic în vederea ceaiului.
Dupã socoteala trimisã reiese cã totuºi e mai scump la Roma
decât la Paris. Poate cã trãieºti mai bine.

Sã ne scrii cum ai organizat ºi cum a ieºit ceaiul tãu.
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Te felicit pentru simpatia care ai inspirat-o maestrului tãu.
Noroc cã ai gãsit un om aºa de gentil, aºa cã nu te simþi prea
strãin ºi dupã cum vãd ai ºi profitat.

Drãgan a fost iar pe aici pentru legea înv. superior. De astã
toamnã a venit de 6 ori. E ceva!

Nunta Luciei e la 29. Poate cã merg ºi eu…
………………..………………..………………..……………….

Azi am vãzut mai multe numiri la ºc. militare (ºc. de rãz-
boi) ºi îþi însemnez obiectele care mi-au atras atenþia: Conta-
bilitate generalã, Matematicã comercialã, Finanþe.

N-ar fi bine în vederea congresului sã iei lecþii de conver-
saþie germanã?

Dorindu-te atât eu cât ºi ceilalþi te sãrutãm cu mult drag
Elena

Gr. M. cãtre frate:

ROMA

Dragã Ionel, 28 Decembrie 1931

Primesc azi simultan douã scrisori: a ta ºi a Florichii. 
Sunt astfel informat cã tu ai avut ceea ce e interzis a se

numi guturai sau rãcealã. Ãi de stau aici cu mine stau ºi cas-
cã niºte ochi de broascã aflând temperatura de prin þara „ru-
muneasca“.

Vreþi ºi voi sã cãscaþi ochii mari? Obligator în faþa impresi-
ilor din þãri strãine? Aflã cã în þara soarelui e un frig turbat.
Aflã cã (în afarã de binecuvântata locuinþã în care mã aflu) în
celelalte case e o gheþãrie cum nu se mai vede. La mine e cald
ºi nu ºtiu de ce. Poate fiindcã e o specie de calorifer. În schimb
sunt unele odãi pe care le-am vãzut ºi care se încãlzesc cu o
lampã cu petrol sau cu cãldura animalã a celui ce locuieºte în
casã. Omul încãlzeºte pe casã ºi nu casa pe om. Iatã de ce stau
în odaia în care mã aflu ºi nu mã mut. Aºtept ºi eu tempera-
turile baedekeriene.

………………..………………..………………..……………….

Vã mai sãrut o datã ºi încã de alte multe ori Grigri
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Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri,

Am primit scrisorile pentru Flory ºi Ionel. Melancolie! nos-
talgie! Am înþeles. Noi suntem bine ºi destul de ocupaþi cu în-
grijirea bunichii care din cauza cãzãturii e silitã sã stea în pat
ºi are nevoie mereu sã fie ajutatã. Acum e mai bine, dar bine-
înþeles, sclinteala nu poate trece aºa uºor la o femeie de vâr-
stã aºa înaintatã.

………………..………………..………………..……………….

Noroc cã þi-am dat palton! Roma, cer albastru ºi frig. Nu
ne-am gândit cã de era aºa de cald n-ar fi fost lupoaica pe acolo.

Bunica te sãrutã ºi zice sã-þi scriu cã rãu ai fãcut cã n-ai luat
ºi ºoºonii. Am consolat-o ºi încredinþat-o cã la nevoie se gã-
sesc mãcar galoºi ºi ciorapi de lânã, aºa cã desigur þi-ai cum-
pãrat înainte de a-þi scrie eu.

Anul acesta mi-a adus trista veste cã se scad pensiile la iu-
þealã.

În Cluj am stat 1½ zi. Mirele se prezintã f. bine, e vioi, sim-
patic ºi vesel, mireasa mititicã. Perechea petrece la Atena.
Multe, multe sãrutãri de la noi toþi Elena

Gr. M. cãtre mamã:

ROMA

Mico dragã, 14 Ianuarie 1932

Nu ºtiu cum sã vã cer iertare pentru faptul cã întârzii atât
de mult cu scrisorile. Nu trebuie sã vã închipuiþi cã nu mã
gândesc la Voi. Din contrã, mã gândesc des, dar nu ºtiu cum
se face cã nu ajung sã scriu. De-acum aci e primãvarã. În plus
aici a fost tot timpul verde, azi, ieri, au fost zile superbe.

Am vãzut o grãmadã de lucruri frumoase. Am fost la Fras-
catti cu profesorul meu. Am vãzut un parc celebru care se
cheamã Villa Falconieri. Cu un lac înconjurat de cireºi. Se zice
cã s-au scris o grãmadã de lucruri despre peisajul respectiv.

Am vãzut ºi diferite ruine. Descriere inutilã.
Nu ºtiu dacã V-am scris cã atunci când am fost la masã la

Volterra era pe mãsuþã faþa de masã.
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Doamna Volterra mi-a spus cã a primit o scrisoare foarte
drãguþã de la mata. Am primit invitaþii de la Zürich.

Vã sãrut de foarte, foarte multe ori pe toþi
Grigri

Bunicuþa ce mai face? Sper cã e bine acum. Sãrutãri
Grigri

Gr. M. cãtre familie:

ROMA

Dragii mei, 16 Ianuarie 1932

Am primit de la Rockefeller învoirea de a mã duce la Paris
când s-o duce maestrul. Ca atare am fãcut una din acele ope-
raþii pe care le fac înainte de orice plecare: scuturãturã gene-
ralã. Ca atare am aranjat scrisorile primite ºi rãspund acum la
toate cele la care n-am rãspuns.

La prima scrisoare, în care printre altele scrieþi cã vremea e
frumoasã e greu de rãspuns, vestea fiind oarecum învechitã
în aste douã luni care au trecut. Consiliul de a-mi cumpãra
pardesiu îl voi urma imediat ce se va simþi nevoia. Deocam-
datã se poate foarte bine umbla în palton (nu vã închipuiþi to-
tuºi cã frigul de aici se poate compara cu cãldura zilelor de
iarnã din þarã; am remarcat-o când m-ai consiliat sã-mi iau
ºoºoni: însãºi ciorapii de lânã sunt o exageraþie).

………………..………………..………………..……………….

În chestia ciorapilor ºi batistelor eu nu ºtiu cum sã aranjez:
intru într-un magazin unde sunt în vitrinã preþuri foarte ief-
tine pentru asemenea articole. Mi se aratã diverse specii,
caut, aleg, aleg, ciorapii din ce în ce mai negri, batistele din ce
în ce mai albe, când am gãsit lucrul care-mi place constat cã
preþul e neînchipuit mai mare decât cel pentru care intrasem.
Evident ºi marfa mai bunã. Dar oricum, nu înþeleg deloc de
ce-mi place numaidecât marfa bunã, fãrã sã mã pricep cã-i
bunã…

Mi-am cumpãrat o pãlãrie. Gris, ceea ce e noutate.
A trecut legea învãþãmântului superior? Dar cea a ºcolii de

arhitecturã?
Am vãzut pe d. Proca care Vã transmite multe lucruri bune.
Primit invitaþii p. Zürich. De mult.
Ce face bunicuþa?
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Sper cã acasã ºi la Cluj aþi primit câte o telegramã. Cea de
la Cluj am trimis-o pentru cei care Vã gãseaþi acolo. Am pri-
mit ºi rãspunsul la telegramã sub forma scrisoarei cu trei 
vorbe.

Mã bucur cã Ionel face hokey, nu ºtiu dacã pantalonii sunt
tot ai mei militãreºti. În orice caz îi doresc baftã.

Primit total 9 scrisori 5 c.p. 2 scrisori de la Cuþi, 2 de la Flo-
rica, 1 de la Ionel, total 19. Eu am scris mai mult.

Azi am fost invitat la masã la d. Levi-Civita. Era ºi un pro-
fesor de la Torino, om celebru: Fabini ºi alþi doi matematicieni
tineri: unul italian ºi inginer, altul neamþ cu bursa Rockefel-
ler. S-a stat dupã masã de vorbã pânã pe la miezul nopþii.

Cu asta inspiraþia mea e complet epuizatã. Mã duc sã mã
culc.

Vã sãrut de foarte, foarte multe ori Grigri

Mama cãtre Gr. M.:

Mult iubite Grigri, 22 Ianuarie 1932

………………..………………..………………..……………….

Þin sã spun înainte de a pleca la Paris:
1) Tu care eºti formalist ºi politicos (mai multã lume pe

care ai felicitat-o mi-a transmis mie mulþumirile) fii ºi acolo
tot astfel în þara politeþei.

2) Scrie-ne regulat, cãci bunica ce e tot în pat e foarte îngri-
jatã când nu scrii ºi o sã fie ºi mai îngrijatã când te-o ºti ple-
cat din loc. Nu neglija ºi fã-i plãcerea asta la care þine aºa de
mult. Ea e mai bine dar e tot în pat…

Dacã pleci mai curând poate te întâlneºti ºi cu maestrul P.
din Bucureºti. Cautã de fii drãguþ cu el. Sã ºtii cã a fost afec-
tat de faptul cã la Poitiers când aþi organizat o excursie nu
ºtiu unde ºi hotãrâseþi sã mergeþi cu toþii ºi pe urmã tu ºi cu
Th. aþi plecat la Paris pretextând primirea unei telegrame ºi
lãsându-i pe ei baltã. Asta a considerat el o gafã.

Noroc cã cu altã ocazie, când iar eraþi cu toþii (Paris) N. Th.
iar aºa deodatã pe neaºteptate a spus cã el trebuie sã plece,
atunci tu ai rãmas. Astea sunt gafele de care îmi spuneai ºi tu
cã v-a spus Dl P. la plecare: „bãgaþi de seamã nu mai faceþi
gafe“.
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ªi încã ceva. Tu ºtiai cã maestrul P. e prieten cu Dl. Montel
ºi cã nu i-a plãcut deloc cã N.T. s-a pus rãu cu el?

Te rog fii foarte discret ºi sã nu-i scrii nimic prietenului tãu.
Noi doi suntem ºi prieteni, aºa cã multe þi-am mai spus dar
sã rãmâie între noi lucrurile astea, de care am socotit cã e bine
sã fii informat.

Tata þi-a trimis azi un pachet cu extrase de la congresul din
Clermont-Ferrand. O sã trimit la câþiva din þarã (Buc., Iaºi) (la
Cluj nu ºtiu cui)…

S-au fãcut tãieri grozave la lefuri ºi pensii.
Mie mi-a luat aproape jumãtate, iar tatii o parte din 3. Vezi

dar ce reduceri s-au fãcut!…
Vremea e tot rece. E mereu îngheþat. În Bucureºti, caracte-

ristic pentru Ianuarie, foarte multe crime ºi foarte multe co-
coane ºi-au rupt mâna sau piciorul,

Sãrutãri Elena

Gr. M. cãtre familie:

PARIS 

Dragii mei, 18 Février 1932

Prima parte a statului meu la Paris, prin revenire, casa re-
gãsitã la fel, odaia niþel rece în prima zi printr-o ordine natu-
ralã, redevenitã extrem de expeditiv a mea cu o grãmadã de
hârtii ºi rufe amestecate pe masã, cu rufe ºi hârtii aruncate în
dulap ºi chiar, atunci când gândesc ca Julien Benda orizontal,
cu o grãmadã de hârtii scrise în pat. Poze stranii botezate cu
litere greceºti fac spaima servantei atunci când îmi aºazã pa-
tul. În schimb grija ei de a-mi aºeza o cãmaºã sau o cravatã în
dulap, fac, normal, exasperarea mea.

Hotelul ar putea pãrea acelaºi, dar publicul e niþel schim-
bat. Acelaºi zâmbet al unei bãtrâne simpatice secretare îmi
rãspunde când mã întorc ziua, aceeaºi moþãialã a aceluiaºi
garçon mã întâmpinã noaptea. Aceeaºi cheie o iau mecanic
oricând din acelaºi loc, acelaºi miros de bucate mã întâmpinã
poate prea fidel familiar, la aceleaºi ore.

Asta ca decor.
Pe dinãuntru: în odaie am avut mult de lucru. Nu ºtiu din

ce cauzã mi-a venit sã lucrez. ªi-am lucrat. Ca atare sunt câ-
teva zile în care farmecul oraºului mi s-a prezentat numai
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prin anunþurile periodice: la 8 primul ascensor, la 9 prima lo-
viturã de mãturã, la 11 primul miros precis de bucate. Ce-am
fãcut? Aproape nimic, dar merge.

………………..………………..………………..……………….

Sâmbetele mã duc la Dna Kasterska. Lipsa totalã a fetelor
drãguþe e compensatã prin existenþa perpetuã a aceloraºi cu-
coane insuportabile care erau ºi anul trecut. În fine.

În oraº, eu ca mai vechi, remarc venirea turbulentã a noilor
români:

Pentru Florica ºi Ionel: M.L., pe care-l cunosc, s-a aºezat în
hotel ºi, ca orice nou parizian, vorbeºte niþel cam tare, are cul-
tul Montparnasse-ului, s-a ambalat de o pictoriþã cu pãrinþi
ruºi, cu automobil, cu cunoºtinþe miniºtri plenipotenþiari ºi
altele. Toate astea i-au fost debitate, evident de fatã, dupã ce
a cunoscut-o pe o stradã. El, evident, e convins de cele de mai
sus. Asta ca o informaþie cu totul familiarã, având în vedere
cã M.L. e logodit în þarã cu o fatã dulce cãreia e inutil sã i se
strice inima cu ceea ce nu e mai mult decât iluminaþia noctur-
nã a Turnului Eiffel: o reclamã luminoasã, o amintire din Pa-
ris.

Am fost o datã cu diverºi oameni la ceea ce se cheamã Aso-
ciaþia Generalã a Studenþilor Români de-aici. E foarte distrac-
tiv. Am vãzut pe G.H. care e foarte dulce ºi pe S.B. care, cu
ajutorul ºcoalei de cântec, îºi consoleazã amorurile ei pasate
ºi logodniceºti de la noi din þarã.

Pentru aceiaºi copii: prietenul nostru comun V. ca ºi D., cu
ochelari, ca ºi alþi elevi ai liceului Sp.H. îºi fac aprentisajul pa-
rizian cu o conºtiinciozitate demnã de deosebitã admiraþie.
Mai e unul, P.N., proaspãt ieºit din mâinile profesorilor
noºtri, care e un tânãr cu deosebite promisiuni pentru viitor,
zic adicã ca bãiat de treabã ºi simpatic.

Eu n-aº putea preciza pe care dintre ãºtia îi cunosc copiii.
Excluzând pe M.I. de care sunt sigur cã i-a trimis Florichii sa-
lutãrile lui ºi de M.L. care s-a repezit de câteva ori ca sã facã
acelaºi lucru, îi rog pe scumpii mei frãþiori sã-ºi aleagã pe ãi
de la care primesc salutãri din lista de altfel incompletã, pu-
blicatã mai sus.

Pe bunicuþa o sãrut de foarte, foarte multe ori. Am fost la
„Das Lied ist aus“ care, din aceste motive, m-a fãcut sã lãcrã-
mez ca o fecioarã visãtoare când asistã la moartea lui Rudolf
Valentino.

Vã sãrut pe toþi, cât pot Grigri
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Mama cãtre Gr. M.:

Dragã Grigri, 24 Februarie 1932

Am admirat scrisoarea ta seninã ºi liniºtitã în timp ce noi
ne perpeleam ca sã gãsim cauza pentru care nu ne scrii.

Poftã bunã la lucru! Cum stai cu sãnãtatea? Cât stai la Pa-
ris?

Noutãþi: Dnii Cãlugãreanu ºi Bãdescu au fost numiþi asis-
tenþi la facultatea din Cluj.

Dl Nichifor la descriptivã, la Academia de Arhitecturã Bu-
cureºti.

S. Sanielevici suplinitor la catedra de geom. descript. la
Cluj, în locul lui C. Costin sau Costiu dimisionat.

Bucureºti, declaratã vacantã conferinþa de mat. generale ºi
geom. descriptivã (un singur post).

………………..………………..………………..……………….

Pe aici s-a zvonit cã d. Volterra ar fi fost revocat pentru cã
n-a depus jurãmântul (sursa Teodorescu). Mi-a spus foarte
îngrijorat pentru tine. Eu am spus cã poþi lucra cu Levy-Civi-
ta, sau în cel mai rãu caz îþi strãmuþi bursa la Paris. . . . . . . . .
. . . . . . . . . Elena

Gr. M. cãtre familie:

ROMA

Dragii mei, 27 Martie 1932

Reîntors în þara eternei primãveri, am început sã-mi scot
din geamantane toate obiectele de lânã ºi sã le pun pe mine.
Aflu cã în timp ce în Parisul gris m-am bucurat din plin ºi
ceva mai mult de o primãvarã turbatã, cum de altfel V-am
anunþat pe o cãrþulie poºtalã, aflu cã în acelaºi timp aici oa-
menii au îngheþat cât au putut.

Spre a nu se uita: locuiesc: pensione Borsato 78 via San Ni-
colo da Tolentino ºi, evident cu începere de mâine, mã pun pe
lucru.

Drumul Paris-Roma am vrut sã-l fac civilizat, economic ºi
instructiv. Iatã-mã deci într-un wagon cl. III via Paris-Ni-
ce-Ventimiglia ca sã vãd Coasta de Azur. E foarte frumos. Am
vãzut totul numai din tren însã trebuie cã e turbat. O sã-i vie
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rândul altã datã. Dupã asta, aproape de Genova, a început sã
fie în compartiment un miros atât de insuportabil încât la Ge-
nova am luat un hamal ºi m-am dus la un hotel. Ca atare în
ziua de alaltãieri am vizitat Genova care e un oraº delicios.
Faceþi socotealã: se înalþã de la mare pânã pe Righi care are
1050 m. Ca atare e un oraº aºezat pe nenumãrate planuri di-
ferite.

Am vãzut casa lui Columb ºi prima bancã din lume. Am
umblat cu funicularul pânã sus pe Righi ºi am admirat pano-
rama ºi m-am extaziat ºi mi-am propus sã stau altã datã, bine-
înþeles — o grãmadã de timp în acest orãºel. M-am plimbat
pe malul numit Lido ºi am constatat cã singura plajã e tot
Mangalia. De-aici e însã frumos cã e mare lângã munte, cum
scrie pe cãrþi poºtale. V-am scris o c.p. ºi am s-o pun la cutie
mâine cã n-aveam bani de timbre. Încolo merge bine.

Acum mã mut la o pensiune unde stã ºi un Belgian mate-
matician ºi unde e o patroanã foarte nostimã. Ca atare voi lu-
cra serios matematici ºi voi reîncepe sã învãþ italieneºte.

Scrieþi-mi dacã la Bucureºti a venit moda cravatelor de
piele. Dacã nu, aduc câteva.

Uraþi, din parte-mi, succes tuturor candidaþilor la conferin-
þa din Bucureºti. Am avut mare bucurie cã nu m-am prezen-
tat ºi eu. În primul rând fiindcã pot sã zic cã nu-mi convine.
Explicaþi cu detalii largi cã sunt încântat de Iaºi ºi de ieºeni —
ceea ce este de altfel perfect exact — cã nu vãd nici un avan-
taj sã trec de la o conferinþã la alta, cã nu gãsesc cã a fi mutat
din Iaºi la Bucureºti e vreo specie de înaintare, etc.

Dacã-i ºtiþi pe candidaþi pe nume, informaþi-mã.
Eu vin în þarã pentru Congres între 5–10 mai la T.-Severin.

Dacã, ceea ce e foarte posibil, trec cu vaporul pânã la Trieste
ºi Trieste-Fiume ºi dacã ajung târziu atunci mã opresc la T.-Se-
verin ºi pe urmã viu la Bucureºti ºi stau vreo 10 zile sau cam
aºa ceva. Pentru a avea o bazã raþionalã, scrieþi-mi cât costã
în rapid Buc.-T.-Severin cl. II ºi cl. III. Ca sã ºtiu. Nu uitaþi
sã-mi scoateþi carnetul de Cf. de conferenþiar.

………………..………………..………………..……………….

Dacã se fac pariuri pentru postul de conferenþiar, cumpã-
raþi bilete pe capul lui Gaby Sudan1.
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Nu se face omul cetãþean român chiar pe de gratis.
Cu asta se epuizeazã informaþiile mele.
Mâine, evident orice lucru începe mâine, am de gând sã în-

cep sã lucrez.
Scrieþi-mi cu ce a fost decorat tata. Aºtept informaþii de un

car de vreme.
Ce face bunicuþa?
Când cade Paºtele?
Ce e cu Cãlugãreanu ºi Bãdescu? Au fost numiþi conferen-

þiari sau asistenþi? Asistenþi — cum scrieþi — erau de nu ºtiu
cât timp.

Cum staþi cu gripa? Sper cã V-a trecut. Pe-aici e niþicã gri-
pã. Eu n-am nici pe dracu ºi bat în lemn.

………………..………………..………………..……………….

Nu ºtiu dacã v-am scris cã nu numai Ghermãnescu, dar ºi
Abason a fost ales membru al Soc. Franceze de Matematici.
Evident cu unanimitate, evident de 4 membri, câþi erau în
salã. ªedinþa era s-o prezidez eu. Dacã ºtiam o fãceam ºi pu-
teaþi da la gazetã lucru complet. Dacã e caraghios, sã fie de-a
binelea.

Vã sãrut de foarte multe ori Grigri

Mama ºi tatãl cãtre Gr. M.:

Duminicã 3 Aprilie 1932

… Primãvara tardivã de la noi a adus însã ºi alte neplãceri:
cu atât mai neplãcute cu cât ating finanþele familiei.

Bunichii din 3 mii i-au rãmas numai 2.
Mie din 10 ºi 500 mi-au rãmas 4 ºi 500.
Florica a rãmas ºi ea cu 2 ºi ceva.
ªi aºa mai departe!
Îþi închipui deci cât suntem de geloºi pe tine! — chiar noi.
Alãturat îþi trimit tichetul de cãlãtorie. În scrisoarea urmã-

toare îþi dau informaþii de costul trenului Elena

Dragã Grigri. Sã nu te gândeºti cã poþi veni de la Severin
cu cl. III. Ia neapãrat rapidul cl. II; te costã maximum 650 lei
cu tichet cu tot. De altfel mai bine renunþã la altceva ºi vino
cum se cade. Când iei biletul trebuie sã detaºezi un cupon din
carnet. Îþi cere aceasta casierul gãrii cãruia îi prezinþi carnetul.

Sãrutãri Costicã
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Gr. M. cãtre familie

METROPOLE HOTEL
ROME

Dragii mei, 29 April 1932–30 April–1 Mai–2 Mai

Din c.p. aþi aflat cã m-am transportat la Napoli. Vreþi sã
ºtiþi cum a fost? Am plecat cu Belgianul Bureau. Burocratic,
fiindcã cumpãrase bilete într-o zi cu soare, am gãsit cã sun-
tem obligaþi sã plecãm aºa cum hotãrâsem într-o zi cu ploaie.
Iatã de ce, cerul din Napoli mi s-a pãrut acoperit. Ne-am ur-
cat ºi pe Vezuv. Erau nori de jos pânã sus, dar cum în progra-
mul nostru ziua era dedicatã vizitei Pompeiului ºi Vezuviu-
lui, ne-am urcat. Bineînþeles n-am vãzut nimic. Adicã la Pom-
peiu am vãzut tot, mai bine zis aproape tot. Existã o casã în
care sunt vopsite porcãrii pe pereþi dar pe care n-am putut-o
vedea fiindcã era Duminicã. Existã la Pompeiu, ca peste tot
locul în þãrile turistice, minuni care se transmit din tatã în fiu,
din ghid în voiajor, pe care nu le-a vãzut nimeni, dar care, ca
orice minune, sunt minunate.

Evident, orice memoriu e interesant, orice remarcã e re-
marcabilã, orice academician e celebru, orice parizianã e spi-
ritualã, orice italiancã e pasionatã, cerul la Napoli e albastru,
Vezuviul e impunãtor, insula Capri e admirabilã, Santa Lucia
e plinã de foc etc., etc.

………………..………………..………………..……………….

Pe urmã ne-am întors la Roma. Evident cã pe drum toþi no-
rii s-au risipit. (N.B. La Napoli am vãzut peste tot 0 m. pãtraþi
de mare ºi 4 cm pãtraþi de cer, epatanþi: albaºtri. Dar ce albas-
tru…)

………………..………………..………………..……………….

VENEZIA
RESTAURANTUL GÃRII

Dragii mei, 3 Mai, seara

Am fãcut socoteala cã scrisoarea precedentã ajunge odatã
cu mine în þarã. De aia Vã scriu ºi de aici, pun tot într-un plic
ºi expediez din T-Severin.

………………..………………..………………..……………….
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Aici sunt ultimele pulsaþii ale þãrii. Am mâncat ultimele
macaroane ºi am gustat ultimul Cordial Campari, ultimele
portocale, ultimele bacºiºuri.

Mã duc, viu, spre datorie. Spre matematici ºi matemati-
cieni (descriere caraghioasã a celor ce se vor întâmpla urmea-
zã verbal).

Port cu mine un cântecel tandru din Paris.
………………..………………..………………..……………….

Venezia azi e frumoasã! Dacã aº fi putut pleca ieri, azi mã
plimbam pe Canale Grande. Acum stau în Restaurantul gãrii
ºi vã pup spiritual Grigri

N.B. Existã la Buc. perii pentru curãþat maºinile Gillette?
Supliment
Sosit Jimbolia, sãrutãri
Joi dimineaþa Grigri

Gr. M. participã în mai 1932 la al doilea Congres al mate-
maticienilor români de la Turnu-Severin cu douã comunicãri:
Sur le théorème de Jordan ºi Sur les représentations conformes.

Se reîntoarce la Roma unde mai stã câteva luni.

Gr. M. cãtre familie:

METROPOLE HOTEL
ROME

Dragii mei, 7 Iunie 1932

Sunt de o sãptãmânã aici. V-am scris deja vreo douã cãrþi
poºtale; nu e nimic sã merite sã Vã scriu mai mult. M-am in-
stalat precum vedeþi în acelaºi hotel. E destul de rãcoare ºi
bine. Eu mã speriasem cã o sã fie pe-aici fierbinþealã mare.
Ceilalþi mã consoleazã zicând cã e destul sã aºtept câteva zile
ºi vine. Eu nu mai am de la voi nici o veste de când am ple-
cat. Sper cã nu e mai rãu decât când am plecat.

Am fãcut, cum v-am scris din Lwow, o conferinþã la Cer-
nãuþi. Totuºi dupã impresia avutã cred cã au sã-l facã profe-
sor întâi pe Miron. Mai e încã loc ºi la Iaºi o catedrã. Tata când
o vedea pe cineva de pe acolo sã vorbeascã, aºa principial ºi
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dezinteresat pe aceastã temã. De asemeni sunt douã catedre
la universitate la Cluj. Toate astea au sã se scoatã la concurs.

Scrieþi des. Eu m-am oprit câteva ceasuri în Viena, cum
v-am scris pe o carte poºtalã de-acolo, ºi o zi întreagã la Bo-
logna (ºi de-acolo v-am scris).

Au început sã vi se plãteascã lefurile?
Vã sãrut mult de tot pe bunica ºi pe toþi Grigri

Mama cãtre Gr. M.:

Duminicã 13 Iunie 1932

………………..………………..………………..……………….

Þi-am scris cã nu mai e Iorga la putere, dar nu þi-am scris
cã e Vaida preºedinte ºi cã au revenit naþional-þãrãniºtii la pu-
tere. La instrucþie e Gusti.

………………..………………..………………..……………….

Ce-ai fãcut cu pantofii? Vezi de-þi ia alþii pânã nu se face
prea cald, cãci lacul încinge piciorul îngrozitor.

Se apropie 15 Iunie, dar ½ din leafa pe mai nu s-a luat, ast-
fel cã oricât de bunã financiarã sunt nu mai e posibil sã mai
am rezerve.

Tu Grigri, chibzuieºte bine banii, nu mai fã datorii, cãci cu
toatã dragostea ºi tot regretul n-am de unde sã-þi dau pe vii-
tor. Ai gustat din toate, poate chiar ai fãcut ºi excese, acum e
destul. Pãcat cã din toatã afacerea nu te-ai ales cu un rând de
haine. Sã ºtii cã cele bleu marine sunt prea rupte!… Elena

Gr. M. cãtre familie:
METROPOLE HOTEL
ROME
Confidenþial

Dragii mei, 17 Iunie 1932

Am primit ieri o scrisoare. Mulþumesc mult fiindcã e deta-
liatã ºi mã bucur cã bunica e niþel mai bine. Sper cã pânã la
aceastã scrisoare va fi bine, cât mai mult bine ºi sper cã n-o sã
mai facã buclucuri. Sper (azi tot sper) cã ritmul actual al scri-
sorilor mele Vã convine.

………………..………………..………………..……………….
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La Cernãuþi am tras în gazdã la Stoilov ºi am mâncat la el tot
timpul (Sâmbãtã ºi Duminicã) ºi am ieºit seara ºi am dansat.

………………..………………..………………..……………….

Eu „stau scriind“ cum s-ar zice pe italieneºte (caracteristic
cã verbul ajutãtor în italieneºte „stare“, cum e pe englezeºte
„to do“, se zice: stau scriind, stau fumând, etc.) cartea lui Vol-
terra pe care l-am vãzut de mai multe ori.

El zice cã o sã se intereseze sã mi se prelungeascã bursa ºi
pentru anul urmãtor. M-ar trimite de exemplu la Paris sau
Göttingen. Ar fi o idee tare bunã, numai sã iasã. Ar fi „epa-
tant“, nu? Mai ales cã la anul tot nu pot fi în Bucureºti. Dar aº
veni sã vã vãd de câteva ori. Ar fi foarte bine.

Aici e foarte bine cãci e rãcoare. Plouã des. Ieri chiar a plo-
uat zdravãn.

Într-o zi de astea o sã vã trimit carnetul de cãi ferate sã-l
ºtampilaþi. Trebui sã vãd întâi dacã nu se poate ºtampila la
Legaþie.

Vã sãrut pe toþi de foarte multe ori.
Spuneþi-i Florichii cã o sãrut ºi pe ea, în special, ºi cã sã me-

diteze la posibilitãþile repetãrii la anul a ofertei pe care i-am
fãcut-o astã toamnã, pentru a profita în doi de bursa „drãgu-
þului“. Evident cã dacã se face s-ar putea face.

Pa Grigri

Mama cãtre Gr. M.:

Dragã Grigri, 28 Iunie 1932

… Desigur cã dacã ai reuºi sã-þi prelungeºti bursa încã pe
un an ar fi o afacere minunatã ºi Oncle Sam, dupã cum îi spu-
ne tata fundaþiei Rockefeller, ar fi adorabil.

Dacã ar fi sã fie, poate cã mai indicat ar fi sã te duci în Ger-
mania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mama cãtre Gr. M.:

Iubite Grigri,

ªi noi aci ne coacem destul de bine. Unii cu voie, ca Flori-
ca la strand, alþii de nevoie, când trebuie sã mai alergãm dupã
câte ceva…
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Pãcat cã prelungirea bursei a fost un vis de varã! ªtii cã
Rockefeller trãieºte ºi e de 93 ani. Zice cã el a trecut prin 7 cri-
ze economice, ºi… o sã treacã ºi asta… Elena

Ultima scrisoare din Roma, adresatã pãrinþilor, concentrea-
zã în ea dragostea ºi recunoºtinþa fiului faþã de pãrinþii ºi ge-
neraþiile de cãrturari din care se trãgea.

ROMA

Mico dragã, tatã dragã, 29 Iulie 1932

Primesc, din partea dlui Tisdale scrisoarea urmãtoare:

„Dragã Dle M.G.,

La întoarcerea mea la Paris am gãsit diferite scrisori prin-
tre care una a prof. Volterra ºi alta a prof. Had. cerând o pre-
lungire a bursei Dtale.

Am discutat chestiunea cu colegii mei ºi regret cã trebuie
sã vã informez cã în acest timp nu e posibilã prelungirea bur-
sei Dtale.

Þi-am trimis, … etc.
Al Dtale Tisdale“

Dorinþa maestrului de a mã stabili în capitala matematicii
tedescã, între o halbã, un vals, o nemþoaicã blondã ºi o mie de
matematicieni, pe scurt în Göttingen, devine astfel o dorinþã
nerealizatã ca nerealizabilã.

Perioada americanizantã a chekurilor cu firma „Chase
Bank“ se terminã. Se terminã într-o oarecare camerã de hotel
ºi o halbã oarecare.

Mâine searã plec.
Mã opresc puþin la Firenze, puþin la Bologna, puþin la Ve-

nezia, puþin la Viena. Mã las dus, încet, de vapor pe Dunãre-n
jos pânã la Giurgiu; vin dupã asta rapid, sãrac ºi acelaºi, sã
mã cert cu pãpuºica, sã vã cer bani de þigãri, sã fac ceea ce-am
tot fãcut. E scris în scrisoarea americanului stabilit la Paris.

„your fellowship experience“1: adicã experienþa Dtale ca
om cu franci.
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O experienþã ca oricare alta.
Dupã care mã întorc cuminte, acasã.
Dupã ce am fãcut câteva dintre lucrurile care trebuia sã le

fac.
Dupã ce n-am fãcut o grãmadã dintre lucrurile care ar fi

fost bine sã le fac.
Dupã ce am trecut un an ca oricare altul, mai bun sau mai

rãu, diferit de cei pe care i-am petrecut pânã acum. Un an în
care am umblat în wagon-lits ºi-n clasa treia, un an în care am
învãþat sã vorbesc cu portarii de hotel internaþional ºi cu ghi-
zii naþionali.

Un an care se poate chema „your fellowship experience“.
Un an în care câteva dintre colþuri s-au rotunjit, câteva din-

tre copilãreºtile iluzii despre mine mi le-am pierdut.
În care mi-am dat seama, mai mult decât oricând, cã sunt

un om ca oricare altul1.
În care, vanitos, am încercat sã scot un matematician

dintr-un popã catolic. Cã n-am reuºit.
„your fellowship experience“
Un an în care am vrut sã vãd ce se-ntâmplã dacã unii oa-

meni apar fãrã nici o legendã creatã anterior. ªi am vãzut cã
nu se întâmplã nimic. Am vãzut cã pentru a fi tu însuþi tre-
buie sã vii întovãrãºit de trâmbiþe ºi flori, de vorbe bune spu-
se de indiferenþi ºi de calomniile prietenilor. Altfel, rãmâi un
om în care predominã, ca psihologie, numãrul camerei de ho-
tel pe care o ocupi: „73 a bãut un ºpriþ, 89 cere sã fie sculat
mâine dis-de-dimineaþã“.

Un an în care am înþeles
„your fellowship experience“
cã am fost un perfect imbecil neºtiind sã exprim lui Volter-

ra cât de mult îmi e drag, cã, atunci când îþi dai complet, per-
fect de bine seama cã existã oameni care faþã de tine au fost
foarte de treabã, poþi spera cã ºi tu faþã de alþii poþi fi, aproa-
pe dezinteresat, foarte de treabã.

Faþã de Volterra ºi, poate faþã de alþii, am priceput astã sea-
rã cã o anume atitudine: perfectã, discretã, niþel rece-engle-
zeascã faþã de cei pe care într-adevãr îi iubeºti, atitudinea
asta, definitã de un prieten ºi de o fatã dulce ca „pasivã“, ar
trebui schimbatã.
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Iatã o faþã a acelui
„your fellowship experience“
Un aspect pe care, singur, aici, departe de posibilitãþile de

a întovãrãºi un gând sau o frazã de toate gândurile pe care
era sã le am, de toate frazele pe care era sã le spun, izolat, un
aspect pe care, poate am reuºit sã-l prind.

Iatã de ce, în seara asta în care o scrisoare dactilografiatã
pune un punct unei anume perioade, bine precizate, perioa-
dã de nesiguranþã pentru viitor, fiindcã intenþiile nu mi le-am
putut defini singur, fiindcã posibilitãþile nu mi-au fost accep-
tate de alþii, fiindcã dorinþele nu se încadrau în circumstanþe
posibile, iatã de ce, în seara asta, vã scriu o scrisoare foarte
lungã.

Fiindcã am înþeles cã sunt gânduri care trãiesc în noi, orga-
nic, fãrã sã ne dãm seama de ele. Fiindcã aº vrea, de departe
ºi în posibilitatea acelei reîntoarceri comune pe un chei de
garã, fiindcã aº vrea foarte de departe sã desprind din mine
tot ceea ce vreau sã vã spun.

Gândurile turburi de noapte caldã înainte de o plecare ºi
înainte de un sfârºit.

Înainte de a redeveni pentru câteva zile un copil cuminte
ºi de a rãmâne, pentru câþiva ani, un profesor universitar.

Înainte…
Aº vrea sã Vã scriu o scrisoare din care sã înþelegeþi ceea ce

mi-e greu sã îngheþ în cuvinte:
cã pentru tot ceea ce aþi fãcut pentru mine, cã pentru tot

ceea ce aþi dorit pentru mine, eu, din când în când, am încer-
cat sã vã mulþumesc. O ºtiþi.

Când eram elev de liceu am fost, într-o zi foarte vesel cã am
putut sã iau un premiu la Tinerimea Românã, exact în ziua de
Sf. Constantin ºi Elena. Era, poate, o simplã întâmplare.

Când mi-am scris Teza am fãcut pe ea o dedicaþie care se
face obiºnuit. Era, poate, pur ºi simplu, o obiºnuinþã literarã1.

În astã searã, departe, târziu, aº vrea sã vã scriu cã în gân-
duri care sunt fraze scoase dintr-un manual de stil ºi literatu-
rã, se pot ascunde lucruri diferite.

Ceea ce un anume clasicism mã face sã nu ºtiu sã scriu cã
au fost gesturi, cã au fost fraze, cã au fost gânduri care une-
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ori v-au lovit sau v-au amãrât? Era imposibil sã fie altfel. Cã
aþi fãcut lucruri pe care n-aþi fi vrut sã le faceþi, de demult, eu
nu vreau s-o ºtiu: ar fi o absurdã obrãznicie. Nu se poate în-
chipui cã a fost un timp în care pãrinþii noºtri au avut vârsta
noastrã, viciile noastre.

Cã acum se întâmplã, poate, sã faceþi altceva decât ceea ce
aþi vrea, nu pot sã îndrãznesc s-o ºtiu: nu putem ajunge nici-
odatã vârsta pãrinþilor noºtri.

Cã, însã, pot sã cred cã tot ceea ce a fost ºi tot ceea ce va fi
e un prilej pentru a mi se ierta tot ceea ce n-am fãcut ºi pen-
tru a mi se accepta tot ceea ce am vrut sã fac e singurul gând
pe care l-am avut în frazele, fãrã rost, care preced.

Cã, întâmplãtor, am reuºit din când în când e meritul vos-
tru. Atunci când aveam câþiva ani v-am vãzut: aplecat peste
filele lungi de hârtie proastã mãzgãlite cu tiparul unei posibi-
le tipãrituri; cu creionul roºu-albastru corectând tezele scrise
de un elev, prietenul meu, de fata care îmi plãcea sau de cine
ºtie cine; cã, acum, mi se pare natural sã fac corecturile unui
articol, care, sper mereu, va rãsturna lumea (?) e rezultatul
aceleiaºi educaþii, între un birou ºi un altul.

Cã din anume gânduri sau fapte am încercat sã desprind
diferite fapte sau gânduri? E meritul vostru.

Cunosc lipsa de interes ºi interesul lucrului pe care-l fa-
cem: am vãzut atâþia academicieni dormind ºi am vãzut pe
unul dintre ei când fãcea fiþe faþã de un rege. Am vãzut o aca-
demie prea tânãr ca sã n-o dispreþuiesc ºi sã n-o visez. Nu-mi
închipui cã ceea ce eu fac ar putea interesa pe un altul. O fac
aºa, fiindcã se face. Sau, poate, fiindcã mã intereseazã pe
mine. Sau, poate fiindcã aºa am fãcut toþi: din tatã în fiu. ªi to-
tuºi, cu gândul, cu dorul, cu imposibilã, cu absurdã speranþã
de a face acelaºi lucru pe care l-am înþeles ºi pe care nu mi
l-aþi explicat: aº vrea sã fac ca ºi alþii sã se intereseze de ace-
leaºi lucruri. Lipsite de interes? Ei ºi? Cine poate s-o ºtie?

Mã întorc în þarã, Firenze, cetatea colinelor — Venezia —
laguna — cetate.

Mã întorc pentru a prinde, de acolo de unde a fost lãsat, fi-
rul început atât de demult. Pentru a face ceea ce tata, orgo-
lios, n-a vrut sã facã prea târziu. Pentru a lua în primire o con-
ferinþã universitarã, care nu e a mea: care e a noastrã, a tutu-
ror. A celor ce au fost înaintea mea ºi n-au vrut-o prea târziu.
Pentru a desfãºura aceeaºi muncã ºtiinþificã pe care de de-
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mult am început-o. Cã în felul de a mã exprima la catedrã,
matematic, nu se vede aceeaºi tradiþie care ne leagã din tatã-n
fiu? Cã tata ar fi vorbit de anume monede ºi eu voi vorbi de-
spre anume figuri geometrice? E acelaºi lucru.

În gândul meu, în lucrul meu, în ceea ce am fãcut, în ceea
ce am sã fac, aº vrea sã vedeþi pur ºi simplu un mic pas îna-
inte faþã de toþi cei ce au fost înaintea mea.

Acum foarte puþine zile un asistent de la Iaºi îmi spunea,
referindu-se la ceea ce o sã fac, cã au acolo lipsã de cineva
care sã le dea idei, sã-i inspire. Cã o sã reuºesc s-o fac, sau nu,
eu nu ºtiu.

„your fellowship experience“
?
Aº vrea sã prind în gânduri tandre, de copil mic, ceea ce

pânã acum v-am scris arid ºi absurd.
Aº vrea ca acest punct sã sune lung ºi tandru ca o pedalã.
Aº vrea sã prindeþi înþelesul paginilor pe care aº fi vrut sã

le scriu.
Sã vedeþi gândul care se leagã de gândurile celor ce au fost.

Sã acceptaþi rectilinearitatea intenþiilor ºi realizãrilor mele.
Sã-mi binecuvântaþi pasul pe care aº încerca sã-l fac.

Deasupra lucrurilor pe care le-am fãcut stau lucrurile pe
care voi mi le-aþi transmis ca fãcute de cei dinaintea mea.

Aº vrea sã credeþi cã, cu toate devierile, cu toate pãcatele,
ceea ce intenþionez, aº vrea sã se încadreze în ceea ce s-a fãcut
de acum.

Vã scriu o scrisoare plinã de toatã deznãdejdea celui ce a
înþeles sau a încercat sã înþeleagã anume lucruri, plinã de toa-
tã speranþa celui care se simte tare, ajutat de toate dorinþele,
de toate intenþiile celor dinaintea lui.

Vã scriu o scrisoare în care, simplu, ar fi trebuit sã vã trimit
sãrutãri. Ar fi fost, sunt sigur, îndeajuns. Sunt totuºi lucruri
pe care n-aº ºti sã le spun. Încerc sã le scriu. Încerc ºi mi-e tea-
mã cã nu reuºesc. Ar fi, poate, mult mai simplu ca, pe o carte
poºtalã, sã vã scriu „salutãri ºi sãrutãri“.

În schimb vã scriu o scrisoare, ilizibilã grafologic, imposi-
bilã în stil. O scrisoare în care pe pagini variate, încerc, elev
cuminte, sã dezvolt o temã: Sãrutãri din Roma — Grigri.

Încerc sã desprind tot ceea ce e atât de greu de stilizat: în-
cerc sã prind în fraze oarecare, gramaticalizate, ceea ce am
putut, întâmplãtor, sã înþeleg astã searã.
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Încerc ca în sãrutãrile care preced sã pun întreg înþelesul pe
care mi-l sugereazã: un oraº, un gând.

De departe, altã scrisoare scrisã de departe, aº vrea sã în-
semne un singur lucru: ceea ce se poate scrie pe o simplã car-
te poºtalã. Cã a scrie pe o carte poºtalã poate avea mai mult
înþeles decât cel pe care am vrut sã-l dau:

sãrutãri
Pline de tot respectul, de toatã dragostea, de toatã încrede-

rea, de toatã admiraþia, de toate promisiunile la toate cereri-
le, a mi se ierta ceea ce am fãcut, de toate amintirile, de tot
ceea ce n-are nume ºi ce aº fi vrut sã scriu

Pline de tot
Sãrutãri Grigri

278
www.ziuaconstanta.ro



PROFESOR
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Întors de la Roma, în toamna anului 1932, Gr. M. se mutã
definitiv la Iaºi, unde-ºi ia postul de conferenþiar în primire.
Profesorul Myller fiind împotriva „navetiºtilor“, stabilirea în
acest oraº fusese o condiþie pusã candidatului la postul de
conferenþiar, dupã cum am vãzut mai sus.

La 5 octombrie, Gr. M. scrie profesorului Myller ºi acesta îi
rãspunde:

BUCUREªTI
4 STR. ARHIVELOR

Mult stimate Domnule profesor, 5 Octombrie 1932

În vederea începerii activitãþii mele la Iaºi îmi permit sã vã rog
sã-mi îngãduiþi sã vã cer douã lãmuriri, pentru a fi cât mai mult cu
putinþã de acord cu facultatea.

Aº dori sã ºtiu dacã examenele din sesiunea de toamnã le þin eu
sau d. Menciu care a fãcut cursul mai mulþi ani în ºir. N-aº vrea sã
dau impresia cã mã amestec în lichidarea unui curs în care n-am
avut nici un amestec.

A doua întrebare: care ar fi data cea mai nimeritã pentru a înce-
pe cursul de algebrã. Aº vrea sã fie în timpul cel mai obiºnuit la Iaºi.

Cerându-Vã iertare pentru îndrãzneala pe care o am, rãmân al
dumneavoastrã Gr.C. Moisil
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„Scumpe Domnule Moisil, Iaºi, 9 Octombrie 1932

Sã încep prin a rãspunde la întrebãrile Dtale.
1) Cred cã ar fi bine sã faci examenul de algebrã împreunã

cu Dl. Menciu. La noi în Iaºi suntem obligaþi prin regulament
sã facem examenele în comisie de doi, aºa cã aproape se im-
pune sã lucraþi împreunã. Mi se pare cã Menciu n-a fixat pânã
acum nimic, aºa cã vã veþi putea înþelege. Te previn însã cã
examenul s-ar putea þine chiar la sfârºitul sãptãmânii viitoare.

2) Eu încep cursul luni 24 Oct. Cred cã ºi Dta trebuie sã-l
începi în jurul acestei date.

3) Conferinþa de algebrã e ataºatã catedrei de teoria funcþi-
ilor care a fost detaºatã de la catedra de „algebrã superioarã
ºi teoria funcþiilor“. Dacã mi-ai pus aceastã întrebare ca sã ºtii
ce direcþie sã dai cursului de algebrã îþi comunic cã cursul e
destinat studenþilor de anul I care acum vin foarte prost pre-
gãtiþi ºi trebuie sã aibã un caracter elementar ºi prin urmare
trebuie sã te preocupe mai mult pedagogia decât direcþia ºti-
inþificã. În special va trebui sã faci multe exerciþii ºi probleme.

Ar fi de dorit ca pe lângã acest curs elementar sã faci ºi un
curs liber aºa cum fac eu în fiecare an ºi cum a fãcut nevas-
tã-mea când a fost conferenþiar la algebrã. Aici ai completã li-
bertate. Nevastã-mea a fãcut pe vremuri cursuri asupra teo-
riei grupurilor, a lui Galois ºi cursuri de teoria numerelor.

Sunt foarte bucuros cã vii acum între noi, sper sã ne aduci
un suflu de tinereþe pe care eu care încep sã îmbãtrânesc îl
doresc foarte mult.

Nu ºtiu dacã vei fi mulþumit de elevi, care acum de când
nu e liceu real vin foarte slabi ºi nu sunt aºa de mulþi ca la Bu-
cureºti ca sã poþi cel puþin alege câþiva buni. Cu curaj ºi rãb-
dare se poate însã face ceva ºi din matematicienii liceelor de
acum.

În Germania sunt profesori care cred cã numai în oraºele
mici, departe de zgomotul capitalelor se poate cineva consa-
cra ºtiinþei. Dacã ºi Dta ai puþin din aceastã credinþã sper sã
gãseºti mulþumire în Iaºi, în oraºul acesta unde mulþi se plic-
tisesc ºi pe care foarte mulþi îl pãrãsesc.

Te rog transmite salutãri cordiale tatãlui Dtale ºi primeºte
sincere salutãri Al. Myller“

Gr. M. trebuia sã-ºi înceapã cursurile. Îl interesa îndeosebi
cursul liber unde putea sã-ºi desfãºoare cunoºtinþele ºi cultu-
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ra. A pãstrat ciorna lecþiei de deschidere ºi o listã de aforisme
pe care — probabil — voia sã le foloseascã în timpul prelege-
rilor.

D-relor ºi D-lor,
Începând azi un ºir de ore când împreunã vom gândi la anumite

probleme de algebrã, vã sunt dator o îndoitã lãmurire. O lãmurire a
mea faþã de Dvs., asupra atitudinii pe care mi-am închipuit cã o veþi
lua în probleme ce ni se vor pune, o lãmurire a mea faþã de Dvoas-
trã asupra metodelor ºi felului de a sistematiza un curs care sper cã
nu e decât o încadrare în schema obiºnuitelor cursuri.

Sub o întreitã formã: de plan, de metodã ºi de atitudine, proble-
ma ce mi se pune e vechea problemã a pedagogiei: simultaneitatea
dominãrii celor douã tendinþe — coborâtor spre lucrul inteligibil,
ridicare spre generalul inconsistent.

Sunt pus în faþa dilemei vechi: logicã sau intuiþie; a vechii nedu-
meriri: abstracþie sau fizicã; a ultimei înfãþiºãri: axiomaticã sau fi-
zicã.

………………..………………..………………..……………….

Iatã de ce acest ºir de conferinþe trebuie privit etajat: într-un cat
sunt îngrãmãdite fapte mari ºi mici pline de mister, ca o realitate,
într-altul sunt înºirate gânduri mai mult sau mai puþin fecunde,
pline de neînþeles ca o reverie.

De ceea ce Dvoastrã vedeþi într-o figurã desenatã aproximativ e
bine sã facem uz: algebra s-ar putea expune bazaþi numai pe dese-
ne. De aceastã intenþie trebuie sã cãutãm sã ne ocupãm: s-o utili-
zãm ºi s-o dezvoltãm.

Pe ea se reazimã înþelegerea problemelor pe care le vom dezvolta
în plinãtatea lor: probleme relative la anume fiinþe algebrice — nu-
mere complexe, întregi, polinoame, matrice, grupuri ºi corpuri.

Proprietãþi mãrunte de întrebuinþare curentã în ramuri dispara-
te ale matematicii vor constitui preocuparea dezvoltãrii acelei virtu-
ozitãþi specifice: tehnica algebrizãrii. Arta de a traduce în gânduri
schematizate mãnunchiul metodelor ce se aplicã. Vom trasa indica-
þii precise în vederea dezvoltãrii unei astfel de meserii.

În sinteze rapide vom cãuta sã scoatem în relief acele gânduri
speciale care constituie osatura deductivã a algebrei: o algebrã
axiomaticã, dar nu o axiomatizare.

………………..………………..………………..……………….
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Începutul acestui ºir de ore când vom gândi împreunã e un în-
doit început.

Sper cã în orele cât vom fi împreunã, vom face altceva decât se
face în mod obiºnuit în cadrele unui curs: sper cã vom gândi la
obiectul studiului nostru.

Frazele mele aº vrea sã treacã dincolo de cadrele acestei sãli; aº
dori poate sã ajungã pânã la Dvoastrã.

Metodei ce voi urma îi acord mai mult decât încrederea mea de-
plinã, îi acord întreaga mea îndoialã.

Nu vom încerca sã fim consecvenþi; ne vom mãrgini sã fim logici.
Logica ne dã mijloace de a insufla altora convingeri pe care nu le

avem.
Unei teoreme i se poate imputa cã ar fi falsã dar nu i se poate per-

mite sã fie sterilã.
Sunt perspective care ni se deschid largi ºi goale.
Sunt teoreme asemeni bijuteriilor de familie: se transmit dar nu

se poartã niciodatã.
Sunt lucruri cãrora le ºtim numai începutul ca acel al cântecelor

la modã.
Sunt proprietãþi frumoase ca o statuie: le contemplã oriºicine,

dar nu le atinge nimeni.
Matematica, ºtiinþa zisã exactã.
Chassez l’artificiel, il revient au galop.
Vãzul, simþul care ne-a fãcut sã pierdem ideea de relief.
Era un tip atât de obiectiv încât avea o foarte bunã pãrere despre

el însuºi.
Nu e de pãrerea ta cel ce te apreciazã, ci cel ce te imitã.
E foarte greu sã renunþãm la lucrurile care nu ne plac.
Era un om în care aveam toatã încrederea: nu-l cunoºteam.
Îl apreciam la justa lui valoare ca pe un duºman.

Mulþi ani mai târziu, I. Creangã, profesor de matematici la
Universitatea din Iaºi, fost elev ºi asistent al lui Gr. M., îºi
aminteºte:

„În acel timp eram student în anul al III-lea, al secþiei de
matematicã la Universitatea din Iaºi; curând am aflat cã la
secþia noastrã a început un curs de facturã modernã, predat
de un tânãr matematician, deja cu renume format ºi care re-
voluþioneazã concepþia noastrã despre algebrã. Am fost atras
de acest curs, am început sã-l audiez ºi curând am fost furat
de noutãþile atât de atractive cuprinse în lecþiile cursului. Pre-
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legerile lui Moisil ne-au deschis porþile spre fermecãtoarea
lume a structurilor algebrice, a laticelor, a împletirii strânse
între procesele de logicã ºi abstractizarea teoriei mulþimilor.“

La Iaºi Gr. M. a trãit 10 ani. Aceastã perioadã a vieþii lui a
fost de mare importanþã pentru creaþia sa ºtiinþificã ºi pentru
desãvârºirea personalitãþii sale. La vârsta de 26 de ani, deci
foarte tânãr, a gãsit o atmosferã intelectualã de înaltã culturã:
la Iaºi era o extraordinarã densitate de oameni deºtepþi pe metru pã-
trat, spunea el; a dat peste matematicieni de o mare valoare
ºtiinþificã ºi spiritualã, peste o bibliotecã matematicã excep-
þional de bine dotatã cu cãrþi ºi reviste de specialitate. A avut
noroc.

În mod special legat de profesorul Alexandru Myller ºi de
colegul sãu Mendel Haimovici, a rãmas toatã viaþa prieten ºi
cu ceilalþi matematicieni care-l primiserã cu simpatie ºi înþe-
legere la sosirea în Iaºi: prof. S. Sanielevici, Octav Mayer, Ticu
Bogdan, Adolf Haimovici ºi asistentul sãu din acea epocã,
Ion Creangã.

Alexandru Myller împreunã cu tovarãºa sa de viaþã Vera
Myller-Lebedev au creat ºcoala matematicã din Iaºi. Opera lor a fost
de la început clar orientatã. Au început prin crearea unei biblioteci
de matematicã. Prin perseverenþa pe care, într-o lume neînþelegã-
toare, Al. Myller a depus-o la Iaºi, a putut crea o excepþionalã bi-
bliotecã.

Nu mai puþinã perseverenþã au depus soþii Myller în alegerea
corpului didactic; în lupta cu moravurile de atunci, cu influenþele
politice, cu ideile rasiste, ei au reuºit sã impunã matematicienilor
din Iaºi criteriul valorii ºtiinþifice, fãcând astfel tineretul sã aibã în-
credere în recunoaºterea valorii.

Astfel au fost numiþi la Iaºi viitorii academicieni: C. Popovici, V.
Vâlcovici, S. Sanielevici, S. Stoilov, Tiberiu Popovici º.a. Triajul ti-
nerilor fãcut de profesorii Alexandru ºi Vera Myller s-a dovedit
just.

Cu un corp didactic de înaltã valoare ºi cu un instrument de lu-
cru ca biblioteca din Iaºi, a putut fi creat un centru matematic im-
portant într-o universitate cu puþini studenþi. Pilda ce o dãdeau
profesorii, activitatea de cercetare originalã mereu vie a profesoru-
lui Alexandru Myller în continuu contact cu studenþii, asistenþii ºi
doctoranþii, învãþându-i, îndemnându-i, controlându-i ºi dojenin-
du-i, spiritul ascuþit al prof. Vera Myller, viziunea clasicã a prof. S.
Sanielevici, au dat cele mai strãlucite rezultate. O. Mayer, strãluci-
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tul nostru matematician, este primul rezultat al ºcolii matematice
din Iaºi care numãrã printre elevii sãi matematicieni ca Gh. Vrân-
ceanu (care are ca elevi pe A. Dobrescu ºi St. Petrescu) ºi M. Hai-
movici, precum ºi pe E. Arghiriade, I. Creangã, Al. Climescu, Gh.
Gheorghiev, A. Haimovici, D. Mangeron, I. Popa º.a. Tot la Iaºi,
unde Vera Myller a fost prima femeie profesor universitar din þara
noastrã, ºi-a dat doctoratul prima femeie doctor în matematici de la
noi: Silvia Creangã. (Cont. 17 Iunie 1955)

N-am înþeles ce rost are o bibliotecã „de specialitate“ decât când
am ajuns conferenþiar la Iaºi, în toamna anului 1932.

Prof. Al. Myller reuºise sã alcãtuiascã o bibliotecã matematicã în
care se aflau toate revistele de matematicã din lumea întreagã, toa-
te cãrþile mai interesante ale tuturor matematicienilor. Bineînþeles
cele ale autorilor români erau puþine, cãci pe atunci nu erau decât
puþine cãrþi de matematici de autori români, care sã trateze proble-
mele de cercetare ale acestor ºtiinþe. (De altfel nici astãzi cãrþile de
acest tip de autori români sau traduse în româneºte nu ocupã decât
o parte din capitolele cercetãrii matematice. Nici într-o þarã din
lume cercetãtorii nu se pot mãrgini la literatura ºtiinþificã autohto-
nã.)

Aº vrea uneori sã am talent sã ºtiu povesti necazurile pe care le-a
avut profesorul Myller cu alcãtuirea bibliotecii „Seminarului Ma-
tematic“ al Universitãþii din Iaºi. Matematicienii din Iaºi au închi-
nat în 1970 o sesiune specialã împlinirii a 60 de ani de la începutul
acestui „Seminar“, care azi poartã numele întemeietorului sãu.
Profesorul Myller povestea cum, ani de-a rândul, oamenii, chiar
culþi, nu înþelegeau rostul unei asemenea biblioteci de specialitate,
care sã fie înzestratã cu toate revistele de matematici din lume, þi-
nutã la zi ºi cu toate cãrþile mai importante.

Era pe atunci, prin 1910–1920, povestea Myller, o mare neînþe-
legere a multora din forurile conducãtoare pentru felul cum se duce
munca de cercetare ºtiinþificã ºi pentru necesitatea de a se duce o
astfel de muncã. Nu puþini reduceau rolul profesorului de universi-
tate la þinerea de lecþii ºi seminarii. (A. Davidoglu mi-a povestit cã
prin 1900 când, venit din Paris, ºi-a început activitatea la Univer-
sitatea din Bucureºti, nu se credea cã se pot face seminarii ºi la cur-
sul de Calcul diferenþial ºi integral; el le-a introdus.)

E de subliniat cã biblioteca din Iaºi avea nu numai cãrþile ce-l in-
teresau pe prof. Myller ºi pe colaboratorii sãi. (Revista Biblioteci-
lor, iunie 1972)
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La Iaºi era o bibliotecã de seminar creatã într-o formã asemãnã-
toare cu cea din Göttingen. De acolo s-a inspirat Myller. Biblioteca
era lãsatã în grija asistenþilor. Fiecare asistent avea câte o cheie ºi
toþi rãspundeau solidar de bibliotecã. Treaba administrativã, comen-
zile de cãrþi, scrisorile etc. o fãcea câte unul pe an. Mai era o biblio-
tecã a sãlii de lecturã a studenþilor din primii doi ani. Studenþii
buni aveau dreptul la cheie la sala de lecturã. Mai târziu, încetul cu
încetul, aproape toþi studenþii aveau dreptul la cheie, fiindcã cei care
nu erau buni nu mai dãdeau pe la facultate ºi nu aveau ce face cu
sala de lecturã. La sala de lecturã nu aveau cheie decât studenþii;
nici asistenþii, nici Myller însuºi — nu este sigur, dar aºa se spu-
nea — nu aveau cheie. Studenþii, în bloc, rãspundeau de cãrþile din
salã. Este demn de ºtiut cã, nu numai pânã am plecat eu din Iaºi în
1940, dar ºi pânã dupã întoarcerea din Alba-Iulia unde a fost mu-
tatã toatã universitatea ºi biblioteca în ultimii ani de rãzboi, nu s-a
pierdut nici o carte de la biblioteca studenþilor. În timpul refugiului
la Alba-Iulia, un profesor a pierdut o carte, dar bineînþeles a cum-
pãrat-o. Când s-a întors din refugiu Myller era foarte necãjit cã se
pierduserã douã cãrþi. Vã daþi seama: mutatul pânã la Alba Iulia ºi
înapoi, rãzboiul… Se pierduserã douã cãrþi ºi Myller era dezespe-
rat. Dar peste un an mi-a atras atenþia cã aceste cãrþi nu se pierdu-
serã, ci se încurcaserã cu altele ºi au fost regãsite.

Grija bibliotecii din Iaºi de a nu se pierde o carte era simultanã
cu libertatea de a citi orice carte ºi de a þine acasã oricâte cãrþi. Era
obiceiul sã nu þii cãrþile acasã mai mult de o lunã. Dupã o lunã tre-
buia sã le aduci înapoi ºi le puteai împrumuta din nou, tot pentru
o lunã. Dacã nu le aduceai înapoi, nu þi se trimitea decât o scrisoa-
re foarte decentã, sau chiar fãrã scrisoare, venea Moº Toader, omul
de serviciu de la bibliotecã. Avea dreptul sã încaseze pentru fiecare
carte pe care þi-o lua înapoi suma de 5 lei. Pentru cã eu luam cãrþi
multe ºi mi-era greu sã le duc, convenisem cu Moº Toader sã mi le
ia înainte de a se împlini luna, la un preþ mai redus, înmulþit cu nu-
mãrul volumelor. (Ciclul de conferinþe „Evocãri la Casa Oame-
nilor de ªtiinþã din Bucureºti“, 20 mai 1971)

În biblioteca Seminarului matematic din Iaºi a gãsit tânã-
rul conferenþiar cãrþile care aveau sã facã din el un matemati-
cian modern, adicã interesat de cele mai noi teorii ale mate-
maticilor. A iubit mult aceastã bibliotecã ºi a scris de multe ori
despre ea.
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La Iaºi am citit multe cãrþi de algebrã, dar cartea directoare a fost
cea a lui B.L. van der Waerden „Moderne Algebra“. Era acolo un
mod nou de a concepe matematica ºi anume algebra, dar nu numai
algebra; matematica era conceputã nu ca o ºtiinþã a cantitãþii, ci ca
o ºtiinþã a structurii. Peste câþiva ani au apãrut alte douã cãrþi care
evidenþiau acelaºi mod de a privi matematica: „Topologia“ lui Ku-
ratowski ºi cartea lui St. Banach asupra spaþiilor care-i poartã nu-
mele. Se putea cu aceste volume, ºi punând în fruntea lor „Teoria
numerelor transfinite“ a lui W. Sierpinski, organiza un curs de ma-
tematici în înþelesul de studiu al structurilor.

Mã hotãrâsem. Cursul pe care aveam sã-l fac la Iaºi trebuia sã fie
o introducere pentru studenþii de anul I la aceastã mirificã algebrã
abstractã modernã.

Înþelegeam încet, încet, cã matematica se schimbase. Se schimba.
Se va schimba. Matematica clasicã, de la Newton ºi Leibniz, era o
matematicã a cantitãþii. Matematica ce se organiza sub ochii mei, pe
care voiam s-o prind din urmã, s-o înþeleg, s-o fac înþeleasã, era alta.
Era o matematicã a obiectelor a cãror naturã nu interesa, ci intere-
sau numai relaþiile dintre ele. ªi aceste relaþii nu erau relaþii de can-
titate, ci de structurã. Am înþeles-o ºi am spus-o la deschiderea cur-
sului meu din Iaºi, în toamna lui 1936, a celui din Bucureºti, în ia-
nuarie sau februarie 1942. (Sec. XX 10, 1973)

ªi astfel îºi începe profesorul proaspãt titularizat în 1935,
primul curs de algebrã abstractã modernã nu numai din Iaºi,
ci din þarã, cursul de Logicã ºi teoria demonstraþiei.

La ºedinþa de consiliu profesoral, în vederea titularizãrii,
prof. St. Procopiu, care-l aprecia din punct de vedere ºtiinþi-
fic, votã totuºi împotriva numirii sale, „candidatul fiind prea
tânãr“ pentru a ocupa, dupã pãrerea sa, postul de profesor. 
E un defect de care mã corectez în fiecare zi, lansã tânãrul profe-
sor butada lui, rãmasã celebrã pânã azi.

În acelaºi an, cu ocazia prelegerilor þinute la Iaºi de prof. T.
Kotarbinski de la Universitatea din Varºovia, profesorul Moi-
sil ia cunoºtinþã mai îndeaproape cu lucrãrile ºcolii poloneze
de logicã ºi în special e atras de logicile cu mai multe valori
ale lui Lukasiewicz — logicile lukasiewicziene, aºa cum le-a nu-
mit. Începe un lung ºir de lucrãri în acest domeniu de cerce-
tãri.

Logica matematicã era consideratã atunci o disciplinã curioasã,
dar unii dintre noi socoteam cã nu se mai poate învãþa matematica
fãrã a cunoaºte cu de-amãnuntul instrumentul întrebuinþat de ea,
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care este demonstraþia. Logica matematicã crease capitole noi ale al-
gebrei abstracte, care serveau pentru a da raþionamentului o imagi-
ne mai matematicã, mai precis algebricã.

Logica studiazã raþionamentul, tot astfel cum fizica studiazã fe-
nomenele fizice. ªi cum studiul cel mai dezvoltat al studiului feno-
menelor fizice era fizica matematicã, tot astfel studiul cel mai dez-
voltat al raþionamentului trebuie sã fie logica matematicã. (Mag. 14
August 1965)

Iatã câteva titluri dintre multiplele sale lucrãri din aceastã
perioadã care dovedesc toate cã logica matematicã era princi-
pala lui preocupare:

Remarques sur l’algèbre de la logique. Ann. Iaºi, XXII, 1936.
Le principe d’identité et le principe du syllogisme, C.R. Acad.

Roum. Buc. I, 1936.
La statistique et la logique du concept, Rev. Fil. Buc. XXII,

1937.
Sur le mode problématique, C.R. Acad. Sc. Roum. Buc. II,

1937–38.
Sur la structure algébrique du calcul des propositions, Bull.

Mat. Soc. Roum. Sc. Buc., 1938.
Sur le syllogisme hypothétique dans la logique intuitionniste, J.

Math. Pur. Appl., Paris, XVII, 1938.
Recherches sur le syllogisme, Ann. Sc. Univ. Iaºi, XXV, 1939.
Recherches sur les logiques non-chrysippiennes, Ann. Sc. Univ.

Iaºi, XXVI, 1940.
În 1968, Nicolae Rescher din S.U.A. scrie în articolul sãu

„Conspectus of recent work in many-valued logic“1, din vo-
lumul „La philosophie contemporaine“, editat la Firenze de
Rudolf Klibanski: „The development of sillogistic in the con-
text of many-valued logic has received very little attention.
The pioneering work here is a 1938 paper by Gr.C. Moisil Sur
la théorie classique de la modalité des jugements (Bull. Soc. Roum.
Sc. Bucarest, XI, 1938) who has been among the most active
contributors to the field generally“ 2.

289

1 „Vedere generalã asupra recentelor lucrãri în logicile cu mai
multe valori“.

2 „Dezvoltarea silogisticei în contextul logicilor cu mai multe va-
lori n-a fost îndeajuns studiatã. Lucrarea de pionierat este o lucrare
a lui Gr.C. Moisil (Asupra teoriei clasice a modalitãþii judecãþilor), care,
în genere, a fost unul din cei mai activi cercetãtori în acest domeniu.“
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În afara cursului de logicã matematicã, þine la facultate
cursuri de topologie, analizã generalã ºi de teoria ecuaþiilor
cu derivate parþiale.

În anul 1940, România aderã la axa Roma—Berlin ºi se in-
staureazã dictatura antonescianã. Gr. M. este la Iaºi în plinã
perioadã legionarã. Este trecut pe lista neagrã a duºmanilor,
alãturi de profesorii Myller, Iordan, Balmuº, Botez ºi atâþia al-
þii. Primeºte la 14 decembrie 1940 o adresã din partea Minis-
terului Educaþiei, cerându-i-se „o declaraþie cu privire la acti-
vitatea Dv. în societatea francmasonã ºi ca filosemit“. Gr. M.
n-a fost niciodatã francmason ºi filosemitismul lui real consta
în a nu face nici o discriminare de ordin rasial asupra oame-
nilor. Criteriile lui erau numai cele de valoare. Cã uneori s-a
înºelat, este posibil. Dar criteriul n-a fost niciodatã cel rasial.
Nici în prietenii1.

În acei ani de rãzboi, Gr. M. ºi-a dat seama cã începe sã se
angajeze politic. Nu fusese pânã atunci înscris în nici un par-
tid. Dar nu era de acord cu politica fascistã de violenþã ºi in-
echitate. Prietenii lui din Iaºi, în frunte cu Al. Myller, erau toþi
oameni „de stânga“, aveau vederi liberale, ºi priveau cu sim-
patie ºi speranþã ideile noi susþinute de clasa muncitoare. În-
cetul cu încetul Gr. M. avea sã se îndrepte spre partidul co-
munist.

Anii petrecuþi la Iaºi au fost 10 ani buni, cum îi plãcea sã
spunã. Ca orice om excepþional pentru care timpul se dublea-
zã sau tripleazã, Gr. M. a avut timp sã lucreze matematicã, sã
citeascã matematicã, sã gândeascã matematicã, sã se însoare
cu Lucia Partenie, sã se despartã de ea, sã se reînsoare cu Vio-
rica Constante, sã lege prietenii, sã-ºi facã duºmani, sã petrea-
cã ºi sã-ºi îndeplineascã meseria de profesor, pe care a iubit-o
atât de mult ºi pentru care era dotat de la naturã: Fãrã îndoia-
lã mi-a plãcut sã fiu profesor. Nu ºtiu dacã asta se datoreºte faptu-
lui cã în familia mea sunt mulþi profesori. E incontestabil cã timpul
pe care-l petrec azi fãcând lecþiile, pregãtindu-le, discutând cu stu-
denþii mei sau ai altora, e un timp care-mi face mare bucurie. (In-
formaþia, 19 Martie 1970).
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A fost un bun profesor. O mãrturisesc elevii sãi. Se strãdu-
ia sã fie un bun profesor. Pregãtea îndelung atât conþinutul
cursului, cât ºi forma lui.

Cã ºi unui profesor trebuie sã-i dea prin gând ceva: un cuvânt, o
intonaþie, o pauzã, un gest, o ordonare a expunerii, asta e ceea ce în-
seamnã un profesor bun, o lecþie bunã, chiar când subiectul lecþiei e
foarte banal. Unui profesor nu i se pare niciodatã cã subiectul lec-
þiei ce trebuie s-o facã e banal. (Contemporanul, 29 Octombrie
1971)

Gr. M. a fost timp de 41 de ani profesor. De-a lungul atâtor
ani a þinut multe cursuri, multor serii de studenþi. Pe toþi i-a
învãþat matematica pe care o vor preda, pe unii i-a învãþat ºi
cum s-o predea. Gaby Bogdan povesteºte: „Îl cunoºteam pe
Gr. Moisil de la Iaºi. În 1951, când am fost numitã asistentã la
Fac. de Mat. din Bucureºti, m-am dus la el sã-i cer anume in-
dicaþii. Îmi amintesc de sfaturile pe care mi le-a dat atunci, pe
care le-am urmat ºi care mi-au fost de un real ajutor: Nu te bâl-
bâi în faþa studenþilor, dacã nu eºti sigurã de ceva. Mai bine spune
cã nu ºtii, cã vei cerceta, cã te vei documenta, decât sã încerci sã în-
cropeºti ceva. Tineretul nu se lasã înºelat.“

Fosta lui elevã, Eugenia Metoni nareazã urmãtoarele:
„Eram în anul I (1954–55). Trebuia sã aibã loc cursul de al-

gebrã al profesorului. Atât balcoanele cât ºi locurile rezerva-
te auditoriului erau arhipline. Profesorul se bucura de o mare
popularitate în rândul studenþilor. A intrat însoþit de o pleia-
dã de asistenþi ºi auditori de cele mai variate vârste ºi profe-
sii. Aceasta pentru cã prelegerile sale erau foarte atrãgãtoare,
expuse într-un stil personal. Începea ora foarte punctual, fie
cu o butadã, fie cu o situaþie problematicã neaºteptatã pentru
auditoriu. Urmãrea cu multã atenþie reacþia cursanþilor, avea,
cum se spune, «pulsul sãlii» ºi în raport cu aceasta îºi mode-
la expunerea.

În ziua aceea profesorul a þinut douã ore de curs pentru a
ne învãþa sã citim un tratat de matematicã. A ales pentru
aceasta cursul de algebrã al Verei Myller-Lebedev, pe care ni
l-a adus de la biblioteca facultãþii, toate exemplarele existen-
te fiind distribuite în salã.

Am citit timp de douã ore un paragraf de o jumãtate de pa-
ginã. Pasajul ales avea multe trimiteri, acestea erau un pretext
pentru ca profesorul sã-ºi dezvolte prelegerea, argumentând
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ideile, demonstrând alte propoziþii ºi teoreme, stabilind im-
plicaþiile ºi consecinþele acestora.

Pentru noi toþi cei din salã a fost o lecþie de neuitat.
Dar la sfârºitul celor douã ore, profesorul ne-a spus: Aºa sã

procedaþi ºi voi când veþi fi profesori ºi veþi veni nepregãtiþi la lec-
þie!“

A fost un exemplu unic de modul în care prof. Moisil înþe-
legea cã un student trebuie sã înveþe sã lucreze ºtiinþific, în
cele mai mici detalii pedagogice. A fãcut-o în maniera cea mai
accesibilã pentru noi ºi n-am uitat-o.

În Iaºi Gr. M. nu ºi-a început numai cariera universitarã,
ceea ce ar fi fost suficient pentru afecþiunea nedezminþitã ce a
pãstrat-o acestui oraº. În oraºul încã patriarhal, unde toatã lu-
mea se cunoºtea ºi te cunoºtea, unde vara se mergea cu birja
ºi iarna cu sania, unde prietenii se întâlneau la aperitiv la Sa-
moilã, la prânz la mesele conului Jenicã Borcea ºi seara la
Corso, Gr. M. s-a simþit în largul sãu. Anumite excentricitãþi
datorate tinereþii erau chiar gustate de ieºenii înþelegãtori ºi
deprinºi cu originalitatea. La Corso, restaurantul din centrul
oraºului, Gr. M. ºi-a putut chiar auzi executat de orchestrã
propriul lui vals, ale cãrui melodie ºi cuvinte le compusese
într-un moment de sentimentalism.

Partitura existã:

Partitura unui vals compus de Grigore Moisil.

A fost un vis senin Un cântec vechi ºi trist
Visat în miez de noapte Cântat doar în surdinã
În murmure ºi ºoapte Pe-o veche mandolinã
Un vals uºor ºi lin De un bãtrân artist

O floare tupilatã ªi-acum nu fãrã rost
În colþul de grãdinã Îmi duc viaþa nebunã
O dragoste seninã ªi-ncerc pe aceeaºi strunã
ªi neîndureratã Sã-mi amintesc ce-a fost.

De altfel relaþiile cu corpul profesoral de la Sem. de Mat.
din Iaºi condus de Al. Myller au fost cele mai armonioase ºi
sincere din viaþa lui de profesor.
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O carte poºtalã, din 11 martie 1943, primitã trei ani dupã
plecarea lui din Iaºi, aratã cât de legat rãmãsese Gr. M. de via-
þa matematicã a Iaºului.

SEMINARUL MATEMATIC 
AL UNIVERSITÃÞII DIN IAªI

Domniei-Sale
Domnului Prof. Gr.C. Moisil
str. Stupinei 10, Bucureºti

„Colegului ºi prietenului Gr.C. Moisil care, deºi plecat din
mijlocul nostru, continuã sã ne iubeascã ºi sã se intereseze de
nevoile Universitãþii ieºene, care-ºi aratã toatã simpatia ºi so-
licitudinea pentru studenþii noºtri îi trimitem mulþumiri ºi
cordiale salutãri

A. Myller, V Myller, O. Mayer, Ilie Popa, Tib. Popoviciu,
C.P. Bogdan.“
Declararea rãzboiului, la 22 iunie 1941, îl gãseºte la Breaza

unde se aflã cu familia. Este concentrat dar nu este trimis pe
front.

În 1942 se creeazã la Bucureºti prima catedrã de analizã su-
perioarã ºi logicã matematicã, la care este încadrat Gr. M. Se
mutã la Bucureºti unde va rãmâne pânã la sfârºitul vieþii. În
aceastã perioadã sumbrã ºi tulbure de rãzboi, ca ºi în momen-
tele grele ale vieþii sale, seninãtatea ºi echilibrul ºi le gãsea tot
în munca intelectualã. E preocupat de filozofia ºtiinþei ºi þine
împreunã cu A. Dumitriu, C. Mironescu, C. Noica1, S. Stoilov,
I. Zugrãvescu, un ciclu anual de conferinþe pe tema „ªtiinþã ºi
cunoaºtere“. Titlurile conferinþelor sale ªtiinþã ºi iraþional, 
2 + 2 = 4 au stârnit interes, talentul sãu de vorbitor a fost foarte
apreciat. Iatã ce spune studentul Mircea Maliþa despre conþi-
nutul lor: „Eram printre cei care sorbeau literalmente expu-
nerile lui Moisil ºi cea care m-a impresionat mai mult a fost
cea intitulatã: Eu ºi ceilalþi. Ca student în filozofie în anul I am
redactat prima lucrare despre relaþiile umane citând amplu
aceastã expunere de logicã matematicã.“ (România Literarã,
17 Ianuarie 1974 „… Doi oratori de facturã modernã, erudiþi,
bogaþi în referinþe, spirituali, spumoºi atrãgeau cu predilecþie
tineretul la Bucureºti în anii de dupã rãzboi: Cãlinescu ºi
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Moisil. Umanismul lor era complementar.“ (Sec. XX, Octom-
brie 1974).

Ultima conferinþã din ciclu n-a putut avea loc începând
bombardamentele. Atunci se refugiazã lângã Bucureºti, în sa-
tul Ciorogârla, într-o mizerã cãsuþã cu pãmânt pe jos, purici
ºi lampã de gaz. Stãtea toatã ziua în curtea casei, la o mãsuþã
de brad ºi fãcea matematicã. Þãranii care-l gãzduiau, uimiþi,
nu înþelegeau de ce ºi ce scria, dar intuiau cã alãturi de ei se
întâmpla ceva greu, complicat, grav, o muncã diferitã de a lor,
un act de creaþie ce se desfãºura sub ochii lor, stârnindu-le
respectul. La acea vârstã de 30 de ani, puterea sa de muncã
era enormã. Putea lucra 30 de ore în ºir fãrã sã doarmã, doar
cu scurte pauze pentru mese. Îi plãcea sã lucreze noaptea: Eu
lucram noaptea, numai noaptea. Am sã vã spun de ce. Noaptea are
perspective. Noaptea nu se terminã. Ziua te cheamã la o ºedinþã etc.
Ziua se terminã, e întreruptã. (Înregistrare de la o ºedinþã a Aca-
demiei, aprilie 1973)

În anul 1945 se instaureazã primul guvern democrat de
coaliþie din þarã, sub preºedinþia d-rului Petru Groza. În ca-
drul acestei coaliþii guvernamentale Partidul Comunist susþi-
ne ideea de a se trimite ca reprezentanþi în strãinãtate profe-
sori de universitate, puternice personalitãþi, oameni de încre-
dere. Astfel pleacã la Paris matematicianul Simion Stoilov, la
Belgrad Tudor Vianu, la Washington Mihai Ralea, la Mosco-
va Iorgu Iordan, Grigore Moisil la Ankara. Toþi aceºti profe-
sori s-au reîntors, dupã îndeplinirea misiunii, la catedrele lor.

Gr. M. pleacã în martie 1946 ambasador în Turcia. Este
membru al Partidului Comunist Român. Va rãmâne acolo doi
ani ºi jumãtate în care timp, pe lângã îndeletnicirile sale di-
plomatice, nu va înceta sã fie ambasadorul peste hotare al
matematicii româneºti.

Ia contact cu matematicienii turci, lucreazã matematicã în
orele libere, þine conferinþe la Universitatea din Istanbul ºi la
cea Tehnicã din acelaºi oraº. La Ankara abia lua fiinþã prima
universitate turcã. Trecând în drum spre þarã prin Sofia, sta-
bileºte contacte cu ºcoala matematicã bulgarã, þine conferin-
þe. Cunoscuse la diferite congrese pe marii matematicieni
bulgari Popov ºi Tchakalov. Acum cunoaºte ºi pe alþii mai ti-
neri, printre care L. Iliev, cu care leagã o adevãratã prietenie.

În anul 1948 se reîntoarce în þarã, la catedra lui de la Uni-
versitate. Este anul în care se organizeazã Academia în noua
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ei formã. E ales membru activ. Iatã câteva fragmente din dis-
cursul de recepþie pe care acad. Al. Myller se pregãtise sã-l
rosteascã la primirea lui Gr. M. în Academie, dar pe care nu
l-a þinut, intervenind tocmai atunci în protocolul de primire
al noilor membri suprimarea discursului de recepþie. Acest
manuscris, pe care Al. Myller i l-a înmânat personal, a fost
pãstrat cu grijã de Gr. M. în arhiva lui ºi n-a fost publicat de-
cât dupã moartea sa, în „Numãrul omagial din mai 1974 al
Gazetei Matematice, dedicat memoriei profesorului Grigore
C. Moisil“; dovedeºte pãtrunderea ºi clarviziunea bãtrânului
profesor care îl aprecia ºi stima pe colegul cu mulþi ani mai tâ-
nãr.

„Intri în mijlocul nostru datoritã talentului variat ºi excep-
þional de matematician de frunte, spiritului matale subtil de
filozof analizator ºtiinþific al legilor gândirii logice, intri ca ce-
tãþean luminat, înþelegãtor al vremurilor de transformãri pro-
funde pe care le trãim…

Viaþa matale matematicã a început foarte devreme. Geniul
matematic e precoce ºi soarta a voit sã nu faci excepþie la re-
gula aproape generalã a matematicienilor de seamã…

S-a petrecut cu mata ce s-a petrecut cu ºtiinþa matematicã
însãºi; din matematica de inginer au rãsãrit înclinãrile mata-
le spre teoria purã. Încrederea în utilitatea ºtiinþei matemati-
ce, sentimentul acelei legãturi necesare ºi indisolubile între
teorie ºi aplicaþiile ei þi-au permis sã pãrãseºti fãrã regret in-
gineria, sã te laºi purtat de imaginaþia matale creatoare ºi sã
te avânþi spre idealurile matematice de frumos ºi adevãr, fãrã
teamã cã te vei pierde în simboale ºi abstracþiuni fãrã legãtu-
rã cu realitatea.

În aceste împrejurãri, într-o admirabilã alternanþã dialecti-
cã de preocupãri teoretice ºi de aplicãri concrete, s-a înfiripat
viitoarea matale carierã matematicã…

Mata, deºi erai numai un începãtor, ai trecut peste proble-
me mai restrânse ale ecuaþiilor integrale, care, cu farmecul ºi
intimitatea lor, ar fi putut desigur atrage un tânãr cercetãtor,
ºi ai preferat generalul, abstractul, ai ales funcþionalele.

Teza de doctorat e o aplicare a funcþionalelor în mecanica
mediilor continui ºi ei i-au urmat curând dupã aceea ºi alte
aplicãri în geometria diferenþialã, teoria grupurilor continui
ºi în mecanica ondulatorie…
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Din aceastã activitate inauguralã se desprinde o preferinþã
pentru problemele generale, o tendinþã de a considera obiec-
tele ºi operaþiunile matematice nu individual, ci în totalitatea
lor, nu cantitativ, ci structural, a le analiza ºi discrimina ca
atare, a descoperi în ansamblul lor ordine ºi reguli de com-
portare. Acest lucru s-a accentuat mai clar în epoca ieºeanã a
activitãþii, când cursul ce-l þineai acolo te-a condus sã te ocupi
cu Algebra abstractã, când grupurile, corpurile, inelele, idea-
lele au fost obiectele matale de cercetãri, secretele ce ai desco-
perit nu numai în diferite domenii ale matematicilor dar ºi în
fizicã ºi logicã…

Ideea unei logici simbolice a avut-o Leibniz, dar numai 
Boole, la mijlocul secolului trecut, i-a dat forma din care au ie-
ºit, sub titlul de Algebra logicii, dezvoltãrile ulterioare. Alge-
bra de azi însã nu mai e aceea din vremea lui Boole, ea se fo-
loseºte acum de ideea de grup, se bazeazã pe concepþii noi,
unde e vorba mai mult de proprietãþi structurale decât de nu-
merice. Ai ºtiut sã utilizezi ºi sã ticluieºti aceste idei în calcu-
lul logic ºi, îndrumând în sens nou vechea operã a lui Boole,
ai meritul sã fi pus în evidenþã legãtura cu algebra modernã
ºi sã fi gãsit locul potrivit pe care aceastã disciplinã filozoficã
pe cale de matematizare trebuia sã-l ocupe printre ºtiinþele
exacte…

Mata, iubite coleg, eºti «responsabilul» matematic al logi-
celor nechrysippiene…

Lucrãrile matale sunt de inspiraþie variatã… Lucrãrile ma-
tale sunt numeroase, sunt pânã acum multe ºi asta înseamnã
aproape tot atâtea descoperiri originale…

Sunt matematicieni care, viaþa întreagã, s-au consacrat
unei probleme, unei singure idei ce au urmãrit-o cu dragoste
geloasã. O unitate de acest fel nu se poate gãsi în opera ma-
tale. Ai avut prea multe ºi deosebite surse de inspiraþie, ai
schimbat problemele, ai avut gusturi variate, pasiuni puterni-
ce, dar nu stabile. Te-ai entuziasmat de subtilul gândirii ma-
tematice, cãreia te-ai strãduit sã-i dai generalizare filozoficã,
dar n-ai rãmas strãin de real, de conþinutul materialistic,
care-i stã la bazã…

Te-aº putea numi un matematician al structurii. E un epi-
tet aproape echivalent cu acela de matematician al viitorului.
Sunt mulþi care cred, printre care mata în primul rând, cã ma-
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tematica noastrã, fosta ºtiinþã a cantitãþii, astãzi încã ºovãitoa-
re, va fi mâine ºtiinþa structurii.

Aºa, cu o înaltã preþuire a trecutului matale ºtiinþific ºi cu
o sincerã urare de viitor strãlucit, în numele colegilor, îþi urez
bun venit în Academie.“

În acelaºi an se înfiinþeazã institutul de matematicã al Aca-
demiei. Gr. M. este numit ºef de secþie pentru algebra aplica-
tã. Crearea acestui for de culturã a contribuit la ridicarea ni-
velului matematicii în þara noastrã. Încetul cu încetul mate-
matica româneascã avea sã fie cunoscutã peste hotare ca o
disciplinã de valoare. Din ce în ce mai mulþi cercetãtori aveau
sã-ºi publice articole în reviste de specialitate din strãinãtate
ºi volume la cererea editurilor strãine; dar ºi bunul renume al
revistelor româneºti va face sã creascã numãrul articolelor
scrise de specialiºti strãini.

În anul 1949 este ales ºi preºedinte al Societãþii de Matema-
ticã1 din þarã, post onorific pe care-l va ocupa toatã viaþa.

Activitatea sa este debordantã ºi preocupãrile sale multi-
ple. Din 1948–1952 este profesor ºi la Institutul de Geologie ºi
Tehnicã Minierã unde are de furcã cu rectorul, speriat de spi-
ritul sãu original ºi neconformist. Constatând cã studenþii nu
au cunoºtinþe corespunzãtoare, îi pune în orele de curs sã re-
pete materia de liceu, neþinând seama de programul institu-
tului, dar având justificarea cã un elev care nu posedã cunoº-
tinþele elementare nu poate pricepe ºi reþine, deci nu poate în-
vãþa materia de facultate spre folosul lui ºi al societãþii în care
va avea sã munceascã. În matematicã nu poþi sãri paginile.
(Scânteia Tineretului, 31 Ianuarie 1958)

Avea un fel personal de a-ºi începe cursurile. ªi de a þine
examenele. Un fost elev al sãu, prof. Bobancu, povesteºte: „În
anul 1950, profesorul Gr.C. Moisil a predat cursul de calcul
diferenþial ºi integral studenþilor anului I. În prima sa prele-
gere, cum a intrat în amfiteatrul Spiru Haret, a spus:

Pe mine mã cheamã Moisil ºi a scris pe tablã numele.“
Alt elev al sãu, prof. universitar de mecanicã, Nicolae Cris-

tescu, povesteºte:
„L-am cunoscut pe prof. Moisil, bineînþeles, ca student.

Imediat dupã întoarcerea sa de la Ankara prof. Moisil a pre-
dat anului II un curs de geometrie diferenþialã. ªoca imediat
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originalitatea profesorului. Totul era fãcut altfel decât o fã-
ceau alþii. De exemplu, examenele decurgeau cam aºa: într-o
salã cu mai multe table fiecãrui student i se puneau mai mul-
te întrebãri. Dacã ceva nu era ºtiut, studentul respectiv era tri-
mis la bibliotecã sã mai înveþe. Dupã ce a învãþat chestiunea
respectivã, studentul revenea în salã ºi examinarea continua.
Se întâmpla ca unii studenþi sã fie trimiºi de mai multe ori la
bibliotecã dacã erau prinºi cã nu au învãþat totuºi bine un
anumit subiect sau eventual un altul. Prin urmare, examenul
la prof. Moisil dura zile în ºir. Pânã la urmã toþi învãþau ºi toþi
treceau la examen.“

Dar ºi umorul profesorului intervenea în timpul lecþiilor.
Acelaºi profesor Bobancu povesteºte:

„Profesorul Moisil — pentru a compensa, credem, faptul
cã scrisul sãu era cam indescifrabil — scria la începutul lecþi-
ilor sale mai mare, apoi, absorbit de conþinutul prelegerii,
scrisul devenea din ce în ce mai mãrunt. Odatã un student
dintr-o bancã din fundul amfiteatrului, mucalit, a intervenit
zicând:

— Domnule profesor, nu se vede!
— Dar se aude, i-a rãspuns academicianul Moisil.
Spre sfârºitul prelegerii, vocea profesorului devenind mai

atenuatã dã prilejul studentului sã zicã:
— Domnule profesor, nu se aude!
— Dar se vede! rãspunse calm profesorul, provocând o vie

ilaritate în salã.“

Din anul 1949 începe o nouã etapã în activitatea sa de cer-
cetare. Un lung ºir de lucrãri în domeniul ecuaþiilor cu deri-
vate parþiale. Primul volum al operelor complete ale acad.
Moisil, care a apãrut în 1976 sub îngrijirea prof. Solomon
Marcus în Editura Academiei1, este consacrat acestei laturi a
activitãþii sale.

Dar tot în aceeaºi epocã predã un curs de Mecanica mediilor
continue deformabile, lucreazã în acest domeniu ºi antreneazã
în aceste cercetãri moderne un grup de tineri de valoare: N.
Cristescu, P. Teodorescu, Gh. Dincã, care vor forma ºcoala de
mecanica solidelor deformabile, ocupându-se de plasticitate, re-
ologie, vâsco-elasticitate.
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Odatã cu anii maturitãþii apar cu tãrie calitãþile lui de ºef
de ºcoalã. Dinamic, va ºti sã antreneze tinerii atraºi de origi-
nalitatea ideilor sale, de imaginaþia sa creatoare; generos, îi va
ajuta cu sugestii, sfaturi, cãrþi, reviste din strãinãtate, biblio-
grafie, scrisori de recomandare; bun pedagog, îi va încuraja
citându-i ori de câte ori va avea ocazia, îi va trimite în strãi-
nãtate, îi va prezenta la televiziune.

Marea calitate a unui ºef de ºcoalã este de a fi bucuros atunci
când este depãºit de elevii sãi, spunea profesorul. (Tribuna, 22
Februarie 1968)

Astfel, începând din anul 1949, ia naºtere în jurul lui ºcoa-
la de teoria algebricã a mecanismelor automate. Luând cunoºtin-
þã de la ing. L. Livovschi de lucrãrile lui V.I. Sestakov ºi M.
Gavrilov din Moscova asupra utilizãrii algebrelor lui Boole
ca instrument matematic al studiului automatelor cu contac-
te ºi relee, apoi de cele ale lui Shannon din S.U.A., în acelaºi
domeniu, þine împreunã cu tânãrul inginer conferinþe la Bu-
cureºti, Cluj ºi Iaºi, apoi cursuri informative; publicã un ºir de
monografii asupra acestei teorii; stimuleazã un grup de tineri
ingineri ºi matematicieni care lucreazã la rândul lor în acest
domeniu; þine cursuri în 1953 ºi 1954 în cadrul I.C.E.T.-ului ºi
la Casa Oamenilor de ªtiinþã; în 1954 primul curs liber la Fa-
cultatea de matematici de teoria algebricã a mecanismelor
automate; sintetizeazã cercetãrile în douã mari tratate: Teoria
algebricã a mecanismelor automate ºi Teoria algebricã a schemelor
cu contacte ºi relee, astfel încât în 1960, la Congresul Internaþio-
nal de Automaticã de la Moscova, ºcoala româneascã de teoria
mecanismelor automate este a treia din lume dupã S.U.A. ºi
U.R.S.S.

De ce l-au pasionat aceste cercetãri? Pentru cã profesorul
constata cu intensã bucurie cum studiul algebrei logicii, teorie
abstractã la care lucrase ani de zile, îºi gãseºte aplicare în
practicã, în circuitele cu contacte ºi relee care, la rândul lor,
sunt întrebuinþate în automaticã ºi electronicã.

Teoria algebricã a mecanismelor automate este incontestabil una
dintre cele mai neaºteptate aplicaþii ale matematicienilor (prefaþã:
Teor. alg. a mec. aut.)

Mi-am dat seama cã tot ce învãþasem ºi gândisem în algebra lo-
gicii poate fi valorificat în tehnicã. (Magazin, 14 August 1965);
Logica matematicã este o disciplinã care se aplicã în inginerie
(A.M.C., 13–14, 1970).
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Logica matematicã pãrea a fi o distracþie de matematician sau fi-
lozof. Astãzi proiectarea mecanismelor automate cu contacte ºi re-
lee, cu tuburi electronice, cu tranzistori sau de alte tipuri, utilizea-
zã ca instrument logica matematicã. Analiza logicã a funcþionãrii
sistemelor tehnice automatizate cere ca instrument matematic tot
logica matematicã. Maºinilor electronice de calcul li se dã un pro-
gram de lucru care tinde sã se facã automat. Programarea automa-
tã cere ca limbajele formulelor matematice sã fie analizate logic.
Aceastã analizã a limbii matematice este unul din aspectele tehnice
ale unei noi discipline: lingvistica matematicã.

Cine ar fi crezut, pânã nu demult, cã studiile de gramaticã vor fi
analizate în cursurile fãcute la Facultatea de matematici ºi cã aceas-
tã analizã matematicã a limbajului va fi oferitã inginerilor pentru
realizarea aparaturilor cibernetice? (G. Patr., 1 Ianuarie 1966).

Profesorul L. Livovschi, de la Facultatea de matematici din
Bucureºti îºi aduce aminte:

„L-am cunoscut pe prof. Gr.C. Moisil în anul 1949. Lucram
la serviciul de Centrale telefonice automate al Ministerului
Telecomunicaþiilor. Atunci luam cunoºtinþã pentru prima
datã de problema analizei funcþionãrii circuitelor cu contacte
ºi relee. Printr-o întâmplare am ajuns în posesia unui articol
în care se rezolvau problemele de analizã a circuitelor cu con-
tacte cu ajutorul metodelor algebrei booleene. Printr-o altã în-
tâmplare am aflat cã prof. Gr.C. Moisil este un mare specialist
în domeniul algebrelor booleene. Apoi l-am cunoscut.

Prima mea întâlnire cu profesorul a lãsat o impresie pro-
fundã asupra mea. De la primul schimb de cuvinte mi-am dat
seama cã interlocutorul meu era un om deosebit. Eram fasci-
nat de uºurinþa sa de înþelegere ºi de asociaþiile neaºteptate
pe care reuºea sã le facã. În mai puþin de o jumãtate de orã
profesorul îºi formase o imagine clarã ºi precisã asupra unor
probleme cu care mã chinuisem mai multe luni de-a rândul.
Aveam în faþa mea un exemplu de spontaneitate, rigoare ºi
erudiþie. Matematica pe care o învãþasem apãrea dintr-o datã
neînsemnatã faþã de aceea cu care luam cunoºtinþã. De fapt,
abia acum începusem sã cunosc matematica ºi pe matemati-
cieni.

Urmarea acestei întâlniri a fost o serie de conferinþe pe care
profesorul ºi cu mine le-am þinut la Bucureºti, Iaºi ºi Cluj ºi în
care expuneam problema legãturii neaºteptate dintre algebra
booleanã ºi circuitele cu contacte. Aceste conferinþe, despre
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care profesorul spunea cã sunt þinute pe douã voci, au stârnit
un interes deosebit atât printre matematicieni ºi ingineri, cât
ºi în rândul altor specialiºti. Ele au fost începutul ºcolii româ-
neºti de Teoria algebricã a mecanismelor automate, pe care prof.
Gr. Moisil a înfiinþat-o ºi condus-o neobosit pânã la sfârºitul
vieþii. A fost o ºcoalã cu porþi larg deschise pentru toþi dorito-
rii sã înveþe: matematicieni, ingineri, doctori ºi alþii. Mulþi
dintre actualii cercetãtori ºi specialiºti în domeniul automate-
lor finite, al limbajelor de programare, al sistemelor informa-
tice din alte domenii au fost elevii acestei ºcoli. Printre ei am
cinstea sã mã numãr ºi eu.

Este impresionantã puterea ºi coeziunea pe care reuºea s-o
exercite prof. Gr. Moisil asupra unui public participant etero-
gen. Cunoºtinþele sale multilaterale ºtergeau liniile de demar-
caþie dintre ingineri ºi matematicieni: inginerii învãþau mate-
maticã, iar matematicienii învãþau ingineria. Rezultatul pri-
milor ani de fiinþare a ºcolii de Teoria mecanismelor automa-
te a fost o avalanºã de lucrãri, care situeazã România pe locul
al treilea din lume, la o anumitã etapã a dezvoltãrii mondia-
le a cercetãrilor în domeniul automatelor finite. Acest succes
este un merit incontestabil al prof. Gr. Moisil.

Ceea ce este, de asemenea, impresionant în activitatea pro-
fesorului din acea vreme este puterea sa de previziune ºtiin-
þificã. Încã din anul 1952 ºi-a dat seama de importanþa studiu-
lui aºa-numitei funcþionãri reale a mecanismelor automate. Pen-
tru rezolvarea ei profesorul propunea utilizarea logicilor po-
livalente, logici pe care le cunoºtea foarte bine. Cu ani mai
târziu a publicat mai multe lucrãri remarcabile în care a dat
soluþii riguroase ºi elegante unui mare numãr de probleme
practice. Dupã pãrerea mea, aceste lucrãri au fost într-un
anumit sens scrise prea devreme, ºi anume la o etapã în care
tehnologia nu are încã nevoie de rezultatele lor. Cred însã cã
ele îºi vor gãsi o aplicabilitate în viitorul nu prea depãrtat.

Vorbind de începutul activitãþii prof. Gr.C. Moisil în dome-
niul teoriei algebrice a mecanismelor automate, nu putem
trece cu vederea activitatea asiduã pe care a depus-o în vede-
rea popularizãrii ºi câºtigãrii interesului pentru acest nou do-
meniu de cercetare. A organizat nenumãrate conferinþe ºi
cursuri la C.O.S., la Facultatea de matematicã sau la diferite
instituþii ºi întreprinderi. A scris în aceastã perioadã nenumã-
rate lecþii pentru auditoriul sãu. Dar ceea ce este poate mai
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important este faptul cã prof. Gr.C. Moisil a antrenat în aceastã
activitate nenumãraþi tineri, cãrora — dupã cum am mai po-
menit — le-a pus creionul în mânã. Dragostea prof. Gr.C. Moisil
pentru tineret se datora faptului cã el însuºi avea un suflet 
tânãr ºi întrecea cu mult, în ceea ce priveºte vioiciunea spiri-
tului ºi pãtrunderea adâncã a problemelor discutate, pe cei
care aveau ani mai puþini.

Din aceastã dragoste pentru tineri izvora ºi înþelegerea ºi
atenþia cu care discuta problemele elevilor sãi. Avea foarte
mult tact ºi nepreþuitul dar de a transmite interlocutorului în-
crederea în reuºita încercãrilor de a elabora o lucrare. Din ase-
menea discuþii — ºi au fost multe — au învãþat cã activitatea
ºtiinþificã se face cu pasiune, dãruire ºi curaj. Prof. Gr.C. Moi-
sil poseda din plin aceste calitãþi ºi lupta cu generozitate pen-
tru cultivarea lor.

Epoca la care mã refer poate fi consideratã — cel puþin
dupã pãrerea mea — ca având ºi un anumit conþinut roman-
tic. Acest romantism se datoreºte faptului cã noi toþi — adicã
cei care colaborau cu prof. Gr.C. Moisil — eram tineri, unii
chiar foarte tineri. Era o epocã în care entuziasmul nostru nu
cunoscuse nici o loviturã a vreunui eºec, o epocã în care noi
toþi ne consideram oarecum invincibili. Aceastã încredere îºi
avea izvoarele ºi în siguranþa de care dãdea dovadã prof.
Gr.C. Moisil în abordarea, tratarea ºi rezolvarea tuturor pro-
blemelor de naturã ºtiinþificã cu care venea în contact, în mã-
iestria sa de a comunica noþiuni dintre cele mai sofisticate, în
orice împrejurare. Convorbirile pe care le purtam erau de
fapt lecþii. Erau lecþii în care se abordau cele mai variate su-
biecte ºi în cadrul cãrora se trecea cu o repeziciune uluitoare
de la o problemã la alta, fãrã ca acest lucru sã necesite vreun
efort. Erau lecþii în care matematica îºi dezvãluia nenumãra-
tele ei feþe, cele mai înalte dintre ele nescrise vreodatã. Cãci o
calitate deosebitã a prof. Gr.C. Moisil era aceea cã ºtia sã co-
munice cunoºtinþe ºi idei de felul celor despre care se spune
cã se aflã printre rândurile textelor scrise. Era un fel de pre-
lungire a matematicii dincolo de tiparele unanim acceptate,
în cadrul cãreia puterea de anticipare se împletea strâns cu
aceea a comunicãrii într-o manierã neaºteptat de clarã ºi di-
rect accesibilã, a conþinutului unor noþiuni dificil de abordat.
Era o umanizare a matematicii.
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În 1956 este numit preºedintele comisiei de automatizare
pânã în anul 1965, când odatã cu scindarea ei trece ca preºe-
dinte al comisiei de ciberneticã. În cadrul comisiei de auto-
matizare sprijinã înfiinþarea catedrei de automaticã ºi crearea
secþiei de automaticã de la Institutul Politehnic ºi organizea-
zã cursurile pentru ingineri menþionate mai sus.

În 1961 este ales membru în comitetul executiv al Federa-
þiei Internaþionale de Control Automat „IFAC“ ºi în 1963, pre-
ºedinte al comisiei pentru „Teoria algebricã a sistemelor cu
relee ºi automate finite“ a aceleiaºi federaþii.

Împreunã cu colectivul sãu pleacã de câteva ori la Mosco-
va la diferite congrese de specialitate, îºi scoate colectivul în
lume cum îi plãcea sã spunã, ºi începe o colaborare cu prof. M.
Gavrilov ºi colaboratorii acestuia de la Institutul de Automa-
ticã ºi Telemecanicã din Moscova.

Studiul automatelor îl pune în contact cu lumea ingineri-
lor, diferitã de cea a matematicienilor. Se loveºte de dispreþul
unor ingineri faþã de matematicã ºi cautã sã-i convingã cã
tehnica modernã nu se va mai putea lipsi de ea. Militeazã
pentru automatizarea industriei. Are satisfacþia de a-ºi vedea
aplicaþia practicã a teoriilor sale într-o fabricã: Un tânãr ingi-
ner din Mediaº, Titus Greciuc, m-a anunþat cã a utilizat lucrãrile
mele în proiectarea unei instalaþii automatizate la fabrica Emailul
Roºu. M-am bucurat atât de mult cã m-am dus imediat sã vãd in-
stalaþia. De asemenea, un inginer de la o mare uzinã din Braºov a
venit într-o zi cu un aparat pe care-l construise ºi care realiza o
schemã conceputã de mine. (Îndoieli ºi certitudini, p. 36)

Dar cu toatã bucuria acestor realizãri imediate, el afirma:
Ar fi greºit sã credem cã cele mai de valoare cercetãri sunt tocmai
acelea care se aplicã imediat, dar ar fi tot atât de greºit sã credem cã
cele mai de valoare cercetãri ar avea nevoie de un timp lung ca sã se
aplice. Ceea ce e sigur e faptul cã se vor aplica ºi ceea ce e foarte po-
sibil e cã nu au valoare decât dacã cercetãtorul care o întreprinde nu
îºi propune o aplicare practicã. (Col., Martie 1971)

Toatã matematica se aplicã, dar nu pot sã ºtiu când se aplicã ºi
nu pot s-o fac ca sã se aplice. Dacã voi face numai matematicã care
sã se aplice, acea matematicã se va aplica poate azi, dar nu se va mai
aplica mâine ºi nu trebuie ca azi sã omoare pe mâine. (Viaþa Eco-
nomicã, 22 Noiembrie 1968)

Din 1955 cãlãtoreºte mult. Ia parte la congrese de matema-
ticã purã, de matematicã aplicatã, automaticã, filozofia ºtiin-
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þei, în toate þãrile Europei, în America ºi Japonia. Între anii
1953 ºi 1973 þine conferinþe sau participã la congrese, cu co-
municãri, în Anglia (Cambridge, Londra, Edinbourg), Belgia
(Bruxelles, Louvain, Liège, Gand), Berlin Vest, Bulgaria (So-
fia, Varna), Canada (Montréal), Cehoslovacia (Praga, Bratisla-
va, Brno, Liblice), Elveþia (Lausanne, Bâle, Zürich), Franþa
(Paris, Lyon, Toulouse, Poitiers, Clermont-Ferrant, Lille,
Saint-Avolt, Grenoble), Finlanda (Helsinki), Republica De-
mocratã Germanã (Berlin, Dresda), R.F. a Germaniei (Bonn),
Grecia (Atena), Italia (Milano, Varenna, Bologna, Padova, To-
rino, Parma, Roma, Urbino, Bari, Napoli, Messina, Siracusa,
Palermo), R.S.F. Iugoslavia (Belgrad, Sarajevo, Herceg-Novi,
Dubrovnic, Novi-Sad), Japonia (Tokio), Olanda (Amster-
dam), Polonia (Varºovia, Cracovia, Gdansk, Gdynia, Wro-
claw, Poznan, Krynica, Torun), Suedia (Stockholm), Turcia
(Ankara, Istanbul), Ungaria (Budapesta, Szeged, Tihany),
U.R.S.S. (Moscova, Leningrad, Novosibirsk, Kiev, Riga,
Minsk, Chiºinãu), S.U.A. (New York, Stanford, Detroit, Mi-
chigan).

Îi plãcea sã cãlãtoreascã. În þãrile strãine frecventa bibliote-
cile, muzeele, spectacolele ºi se plimba mult pe jos, ceea ce nu
reuºea decât prea puþin sã facã acasã. Nu-l interesau magazi-
nele în afara papetãriilor unde cãuta creioane, gume, ascuþi-
tori ºi librãriile unde cerceta ore de-a rândul cãrþile, ale-
gându-le pe cele folositoare lui, elevilor sãi ºi uneori chiar
unor oameni din discipline diferite, dacã nu erau prea scumpe.

Urmãtorul interviu luat de Dona Roºu, în revista „Româ-
nia Pitoreascã“, în ianuarie 1973, cu 3 luni înainte de dispari-
þia sa, e edificator în privinþa pãrerilor lui Gr. M. despre
aºa-zisul turism ºtiinþific:

„— Adresându-mã dumneavoastrã, tovarãºe profesor, cu
întrebãrile care urmeazã sã se iveascã în jurul turismului ºti-
inþific, am sentimentul cã mã adresez unei categorii de oa-
meni pe care i-aº numi acum ambasadorii în lume ai ºtiinþei
româneºti, în ceea ce vã priveºte, am impresia cã dumnea-
voastrã aþi cãlãtorit mult.

— Nu destul. Aº fi vrut sã cãlãtoresc mai mult. În þarã ºi în þãri
mai îndepãrtate. Dar atunci când eram tânãr, acum vreo 30–40 de
ani, nu aveam bani.

— Eraþi conferenþiar ºi profesor la Universitate, nu?

304
www.ziuaconstanta.ro



— Eram. Am 41 de ani de când am fost numit conferenþiar la
Universitatea din Iaºi. Dar, pe vremea aceea, corpul didactic uni-
versitar era foarte prost plãtit ºi misiunile, bursele sau deplasãrile
nu erau plãtite nici de instituþia care te trimitea (nici nu te trimi-
tea, te duceai singur), nici de cea care te primea (nici nu te primea,
te invita sã þii conferinþe sau sã iei parte la un congres dar nu plã-
tea nimic). Apariþia a ceea ce se numeºte azi turism ºtiinþific a ve-
nit abia dupã al doilea rãzboi.

— Credeþi cã este vreo deosebire între turismul ºtiinþific ºi
turism în genere?

— Poate cã nu. Fiindcã ºi în turismul obiºnuit omul învaþã. În-
vaþã când vede oraºe care aratã altfel decât cele de la el de-acasã (nu
toate mai frumoase, unele numai „altfel“), învaþã când vede muzee,
învaþã când vede alte obiceiuri, când vede cã ceea ce e la el acasã nu
e un „absolut“, ci cã ºi alte moduri de a vorbi, de a te comporta, de
a trãi sunt valabile.

— Pentru alþii?
— Uneori, pentru alþii. Dar în turismul ºtiinþific sunt moduri

de a gândi, de a concepe ºtiinþa ºi de a lucra, valabile ºi pentru alþii
ºi pentru tine. Cãci toate aceste învãþãturi pe care le „prinde“ un
om când face turism obiºnuit ºi parcurge cu trenul marea pãdure si-
berianã pânã la Oceanul Pacific, cãpãtând astfel un alt concept de-
spre spaþiu, se transpun în alte învãþãturi, cel puþin tot atât de pro-
fitabile ca atunci când vezi cum gândesc ºi cum lucreazã, ce gândesc
ºi ce lucreazã, cât gândesc ºi cât lucreazã matematicienii din Paris
sau din Roma, din Stanford sau din Novosibirsk.

— S-ar putea presupune cã lucrul acesta l-ar îndepãrta oa-
recum pe om de propria-i þarã?

— Din contrã. Faptul cã întâlneºti undeva, departe, oameni care
sã cunoascã munca din þara ta îþi dã o încredere înnoitã în munca
de la tine de-acasã. Mi-aduc aminte, când am ajuns la Princeton cu
alþi câþiva români din alte specialitãþi, decanul care ne-a primit, era
searã, a început prin a mã întreba de sãnãtatea profesorului Stoilov,
spunându-mi cã întrebarea mi-o pune din partea lui Maston Mor-
se, mare matematician american. Am avut un moment de mândrie,
deºi lucrul nu mã privea direct pe mine.

— Ceilalþi nu au invidiat matematica româneascã?
— Nu fac psihologie, dar cred cã ºi atunci ºi acum, matematica

româneascã era ºi este de invidiat. Bãnuiesc deci cã unii nu s-au ab-
þinut s-o facã.
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Insist asupra faptului cã trãind numai la tine acasã nu ºtii sã
apreciezi întotdeauna valoarea celor cu care te întâlneºti prea des.
Contactul cotidian creeazã o rutinã ºi e nevoie sã mergi peste þãri ºi
mãri ca sã-þi ºtii aprecia prietenii de-acasã. Iatã de ce, în genere,
când se duc în strãinãtate, oamenii se întorc mai încrezãtori în for-
þele propriului popor. Mi-aduc aminte cât am fost de impresionat
atunci când, acum patru decenii, la Paris, profesorul meu Pompeiu
a fost invitat nu numai sã þie conferinþe, ci ºi ca membru într-un
juriu de tezã de doctorat. Câþiva ani mai târziu a fost invitat, pen-
tru a face conferinþe, ºi profesorul meu Þiþeica, iar peste alþi câþiva
ani, Simion Stoilov. Generaþia mea a avut întreita bucurie de a-ºi
putea respecta profesorii ºi pentru felul cum ei erau apreciaþi în
strãinãtate ºi de a putea sã se mândreascã ºi cu elevii pentru aceleaºi
motive. Noi am fãcut puntea.

Evident, aceastã trãire internaþionalã impune ºi contacte conti-
nue cu oamenii de ºtiinþã din alte þãri.

— Nu este suficientã lectura cãrþilor ºi a revistelor, îmbina-
tã cu o corespondenþã personalã?

— Nu. Tocmai de aceea a apãrut turismul ºtiinþific. Acest turism
are caracterele lui speciale, dar susþine în mod foarte puternic turis-
mul de agrement care, precum þi-am spus de la început, nici el nu e
un turism de pur agrement.

— Turismul ºtiinþific este el, oare, pur ºtiinþific?
— N-aº respecta ca om de ºtiinþã pe cineva care e numai om de

ºtiinþã. Cel mult l-aº tolera. Un matematician care se plimbã prin
monumentele antichitãþii romane la Roma, pe malurile Senei la Pa-
ris, sau care regãseºte la Cambridge amintirea lui Newton, îmbinã
turismul de agrement cu omagierea trecutului, dar nu e mai puþin
adevãrat cã el se întâlneºte ºi cu colegii lui de breaslã ºi discutã ma-
tematicã. Lucrul se poate face ºi s-a fãcut ºi pe malurile Senei ºi pe
malurile Nevei. Evident, trãirea aceasta nu o înþelege toatã lumea.
Am întâlnit oameni care nu înþeleg aportul pe care îl are în progre-
sul ºtiinþei o cãlãtorie. Am auzit oameni pe care îi crezusem de va-
loare spunând: „Te-ai plimbat la Paris, te-ai plimbat la Moscova“.
Ar fi fost trist dacã nu m-aº fi „ºi“ plimbat. Dar era trist cã ei nu
înþelegeau cã am fãcut ºi altceva decât sã mã fi plimbat.

— Trist pentru ei? La urma urmei, fiecare…
— Nu numai. Sã nu uitãm cã turismul ºtiinþific este o formã re-

centã de a folosi tehnica modernã a deplasãrilor în favoarea dezvol-
tãrii ºtiinþei. Congrese, colocvii, simpozioane, conferinþe, cursuri în
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alte universitãþi, seminarii internaþionale, cursuri de varã, congre-
se pe vapoare, case de odihnã la munte sau la mare dedicate în ace-
laºi timp concediului ºi muncii, profesori în schimburi — sunt for-
me de contact între colective de cercetãtori ale aceluiaºi domeniu din
localitãþi foarte îndepãrtate.

— Ne-am putea gândi la riscul ca, în acest mod, unele se-
crete ale cercetãrii sã fie dezvãluite, iar cercetarea unui grup
sã fie „subtilizatã“ de un alt grup?

— Cercetarea ºtiinþificã nu se apãrã decât printr-o vastã publici-
tate. Secretul descoperirii nu are sens. Situaþia e mult diferitã în ºti-
inþã ºi tehnologie. Eu nu pot sã-þi spun decât cum se prezintã lu-
crurile în ºtiinþã. Problema aici se pune de a avea prioritatea unei
descoperiri. Pãstrarea secretã a descoperirii nu face decât ca altul sã
o publice înaintea ta ºi beneficiul prioritãþii este astfel pierdut. În
momentul de faþã se ºtie cã orice descoperire se face simultan de mai
mulþi oameni în þãri foarte îndepãrtate între ele. Ca atare, problema
fiecãrui om de ºtiinþã ºi a fiecãrui popor este de a putea stabili cã el
a fãcut descoperirea înaintea altora. Acest lucru nu se poate face de-
cât „publicând“ descoperirea. „A publica“ înseamnã a face public
cunoscute cercetãrile tale, ºi aceasta unui numãr cât mai mare de
cercetãtori din localitãþi cât mai diferite.

— Aceºtia nu vor profita de descoperirea fãcutã?
— Ba da. Dar vor fi obligaþi sã „citeze“ pe cel care a publicat-o

cel dintâi. În schimb, însã, ºi cel care a fãcut descoperirea va benefi-
cia de descoperirile altora. Iatã cum turismul ajutã la progresele ºti-
inþei. E drept cã el contribuie la crearea de colegii invizibile ale oa-
menilor de ºtiinþã, despre care s-a vorbit atât de mult de cãtre cei ce
se ocupã de scienticã. Mai ales pentru cei care se ocupã de ºtiinþe „la
început“, nu e nevoie de întâlniri ºi de turism ca un astfel de cole-
giu sã se creeze. E suficient interesul ºtiinþific comun. Aºa s-a creat
acum 35 de ani o legãturã strânsã între cei care atunci fãceau logi-
cã matematicã, ºi când mult mai târziu ne-am întâlnit câte doi, am
avut impresia cã ne regãsim. La fel s-a întâmplat acum vreo 15–20
de ani cu cei care lucrau în domeniul teoriei algebrice a automate-
lor. ªi astãzi se creeazã astfel de colegii invizibile ale celor care se
ocupã de folosirea matematicii în arheologie, în drept, în lingvisticã
ºi altele.

Dar astãzi, pe lângã întâlnirea prin lucrãri, se poate realiza mult
mai eficient întâlnirea la colocvii ºi simpozioane, ºi e de prevãzut cã
popoarele care nu vor ºti sã utilizeze turismul ºtiinþific vor rãmâne
în urmã.“
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Temperament excesiv, era excesiv ºi în rãbdarea cu care
contempla operele de artã într-un muzeu. Cãuta sã înþeleagã
pictura, sculptura, domenii în care se socotea un diletant. În
muzeul „Ermitaj“ din Leningrad a stat într-o zi de la ora 10
dimineaþa, ora de deschidere, ºi pânã seara la închidere,
plimbându-se agale ºi odihnindu-se din când în când la bufet.

Era interesat de artã, literaturã, teatru, dar profunda lui
cinste moralã ºi intelectualã îl împiedica sã-ºi dea cu pãrerea
acolo unde nu se pricepea. Caracteristic pentru aceastã laturã a
personalitãþii sale este interviul din revista „Teatrul“, din 1 ia-
nuarie 1970. Ori de câte ori vreun ziarist îi cerea pãrerea sau
un articol în vreo problemã fãrã contingenþã cu preocupãrile
lui de bazã, el refuza. Dacã se insista, în locul unei discuþii,
Gr. M. prezenta acest interviu interlocutorului cerându-i sã-l
citeascã în faþa lui, aºteptând cu rãbdare sã vadã dacã moti-
vul refuzului sãu a fost înþeles sau nu. Reproducem interviul:
„Nimic despre sufleur“1.
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1963–1973

Începând cu ultima decadã a vieþii este greu de urmãrit an
de an succesiunea evenimentelor trãite ºi toate realizãrile
profesorului. Abia acum, dupã dispariþia sa, se poate descifra
o înºiruire logicã a preocupãrilor lui majore, rãmânând ca ele-
vii sãi sã descopere de aici înainte pãrþile încã neexploatate
ale imensului material rãmas în arhiva personalã ºi sã fructi-
fice ideile pe care viaþa sa prea scurtã nu i-a dat rãgaz sã le re-
alizeze.

Gr. M. îºi continuã munca de savant cercetãtor. Redacteazã
cãrþile în care îºi expune ideile. Publicã aproape anual câte un
volum în afara articolelor care, de-a lungul vieþii, ajung la cca
300 publicate în revistele de specialitate din þarã ºi strãinãta-
te. O clasificare succintã a cãrþilor publicate vãdeºte trei mari
teme: teoria algebricã a mecanismelor automate, logica mate-
maticã ºi eseuri despre matematicã ºi aplicaþiile ei. Articolele
au implicaþii mai vaste: ecuaþii cu derivate parþiale, filozofia
ºtiinþelor, mecanicã, etc.

Revoluþia tehnico-ºtiinþificã a secolului XX, legatã de apa-
riþia maºinii electronice de calcul ºi odatã cu ea matematiza-
rea ºtiinþei conving pe profesorul Moisil de utilitatea introdu-
cerii în România a calculatoarelor, imperios necesare progre-
sului ºtiinþific, tehnic, economic al þãrii, încadrãrii ei în rândul
þãrilor avansate. Profesorul luptã pentru introducerea calcu-
latoarelor în þarã.

Conºtient cã odatã cu introducerea calculatoarelor, þara va
avea nevoie nu numai de cadre care sã le mânuiascã, ci ºi de
cadre care sã predea învãþãmântul matematic necesar utilizã-
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rii lor ºi sã ducã munca de cercetare, luptã pentru înfiinþarea
Centrului de calcul al Universitãþii din Bucureºti.

Concomitent formãrii cadrelor militeazã pentru un pro-
gram modern de învãþãmânt, în care tehnica ºi limbajele de
programare ale maºinii sã devinã o unealtã obiºnuitã de lu-
cru a studenþilor tuturor facultãþilor, a unor licee. Luptã pen-
tru introducerea învãþãmântului informaticii în licee, facul-
tãþi, pentru înfiinþarea cursurilor post-liceale, post-universi-
tare, pentru ºcoala permanentã, reciclare, diplome cu caracter
mixt.

În ultimã instanþã, matematica stând la baza învãþãmântu-
lui informaticii, Gr. M. duce o luptã de zi cu zi pentru a con-
vinge tineretul cã matematica, sperietoarea de altã datã, este
o materie accesibilã, frumoasã, de care omul modern de as-
tãzi, care vrea sã fie în pas cu progresul ºtiinþei ºi tehnicii, nu
se poate lipsi.

Adiacent acestei linii de preocupãri, îl pasioneazã aplicaþi-
ile matematicii în ºtiinþele umaniste ºi sociale; luptã pentru a
antrena tineretul în acest nou domeniu al ºtiinþei, al cercetãri-
lor interdisciplinare.

În ce a constat aceastã luptã? În a duce muncã de lãmurire,
întâi în cerc restrâns, apoi în grupuri mai largi, în ºedinþe,
consilii, conferinþe, presã, deci necesitând un consum de
energie spiritualã ºi fizicã; perseverenþã, pentru a trece peste
piedicile puse în cale de cei ce nu înþeleg sau nu vor sã înþe-
leagã; rãbdare pentru a învinge descurajarea provocatã de
neîncrederea ºi îndoiala multora; forþã moralã ºi convingerea
cã þelul pentru care lupþi meritã înfruntarea greutãþilor ine-
rente oricãrui început. Oamenilor le e fricã de nou, Noul oboseº-
te, noul plictiseºte, noul incomodeazã, spunea profesorul.

Foarte multe idei expuse de el în luãrile de cuvânt ale sesiu-
nilor ºtiinþifice ale Academiei sunt ºi astãzi extrem de actuale.

Mircea Maliþa îl caracteriza, în 1974, la un an de la dispari-
þia sa: „Moisil a fost mai mult decât un savant, a fost mai
mulþi savanþi întruniþi în sesiune permanentã sau luându-ºi
locul unul altuia în cicluri succesive mari, reprezentate de te-
mele fundamentale pe care le-a abordat. A fost pânã în ulti-
mele zile deschizãtor de drumuri, inovator. În aceastã aven-
turã spiritualã nu a admis diletantismul superficial.“
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Într-adevãr, încã din anul 1950 profesorul Moisil spunea:
Este necesar sã arãtãm rãspicat cã þara are nevoie de mulþi mate-

maticieni bine formaþi, cu adânci cunoºtinþe de matematici. Pe de
altã parte, avem nevoie de un numãr mare de profesori buni de ma-
tematicã pentru învãþãmântul elementar ºi pentru cel mediu ºi de
un numãr mare de profesori, conferenþiari ºi asistenþi pentru învã-
þãmântul universitar. Chiar pentru cifra actualã a ºcolilor, numãrul
profesorilor la oricare din categoriile citate este departe de a fi sufi-
cient. Dar numãrul acestor ºcoli va creºte în fiecare an, astfel cã
perspectivele în aceastã direcþie sunt neînchipuit de mari. Avem ne-
voie de mulþi profesori bine pregãtiþi, care sã imprime un nou ritm
vieþii matematice din licee. (Contemporanul, 31 martie)

În 1955: Prin introducerea în folosirea paºnicã a energiei in-
tra-atomice se deschide nu numai industriei, ci întregii culturi, o
epocã nouã. Progresul imens ce-l va realiza omenirea nu poate fi
încã bãnuit. Preciziunea cerutã de instalaþiile de energie nuclearã
creeazã în tehnician un simþ al rãspunderii de neconceput pentru
inginerul de acum 100 de ani, îi cere o bogãþie de culturã — mate-
maticã, fizicã, filozofie — ce va interveni efectiv în munca lui. Ri-
dicarea standardului de viaþã al muncitorului, de la muncitorul ne-
calificat al muncilor agricole vechi sau al hamalului din port, la
munca nu mai puþin grea, dar altfel grea, a muncitorului de înaltã
calificare al unei uzini automatizate, constituie o trecere într-o eta-
pã nouã de civilizaþie. (Scânteia Tineretului, 1 Septembrie)

În 1958: Se creeazã acum o matematicã nouã, legatã de automa-
ticã ºi care va da omului posibilitãþi nebãnuite de a preface natura
ºi de a spori bunãstarea oamenilor. (Contemporanul, 16 Mai)

În 1959: Unul din elementele fundamentale ale tehnicii noi este
maºina de calcul. Aceastã maºinã pune matematicienilor douã ti-
puri de probleme: probleme de proiectare ºi probleme de exploatare.
(România Liberã, 21 Iulie)

În 1960: Unul din efectele automatizãrii este ºtergerea graniþe-
lor între munca fizicã ºi cea intelectualã. Aceasta implicã o ridicare
foarte mare a calificãrii muncitorului. Eu întrevãd epoca nu prea în-
depãrtatã când toþi muncitorii, având a duce munca de conducere a
unitãþilor automatizate, vor fi în fond ingineri, vor ºti calculul di-
ferenþial ºi integral, logicã matematicã ºi alte discipline ºtiinþifice.
Timpul pe care acum mare parte din oameni îl cheltuiesc cu munca
fizicã, va fi în cea mai mare parte dedicat muncii de ridicare a nive-
lului intelectual, ºtiinþific, politic ºi artistic. Este incontestabil cã o
armonie între nivelul ºtiinþific, politic ºi artistic trebuie sã existe.
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Iatã de ce în viitor omul va cheltui o parte din timpul sãu în care
acuma munceºte fizic, pentru a citi marile opere literare, pentru a
studia mari opere muzicale, pentru a vizita muzee. (Steagul roºu,
6 August)

În 1964: Ritmul progresului tehnic a devenit astãzi atât de im-
petuos încât înnoirea tehnicii este astãzi continuã. Aceastã înnoire
cere nu numai o continuã cunoaºtere a legilor naturii, ci descoperi-
rea de legi noi. Nu mai este suficient, pentru tehnica nouã, sã se uti-
lizeze cunoºtinþele ce le avem asupra legilor naturii ºi formulãrii lor
matematice, pentru ca prin aceasta sã þinem la curent tehnica cu
starea actualã a cunoºtinþelor ºtiinþifice. ªtiinþa serveºte nemijlocit
economiei þãrii. Ce înseamnã aceastã afirmaþie? În ce mod se schim-
bã rolul omului de ºtiinþã în aceste condiþii?

Înainte vreme, din noianul de fapte ºtiinþifice ºi tehnice cercetã-
torul alegea unele, ºi anume teoriile care conduceau la calcule mai
uºoare, alegerea fenomenelor pe baza cãrora aparatele ºi dispozitive-
le erau mai uºor construite.

Astãzi maºinile electronice de calcul permit ca orice teorie sã poa-
tã fi confruntatã cu practica, oricât de mare ar fi volumul de calcu-
le ce trebuie executat. Matematica a devenit atât de bogatã ºi de finã
încât nu-i scapã nici un fel de fenomene.

Azi ºtiinþa indicã drumul pe care trebuie sã meargã tehnica
nouã. Locul omului de ºtiinþã este astfel acela de iniþiator ºi propa-
gandist al tehnicii noi. Iatã un exemplu. Azi tehnica nouã este fun-
datã pe automatizare ºi pe maºinile de calcul. Dezvoltarea ei este
condiþionatã astfel de progresele unei ramuri noi a ºtiinþelor mate-
matice: cibernetica. Fie cã e vorba de a rezolva o problemã de plani-
ficare economicã, de a studia un sistem complex (un mare complex
industrial sau un organism viu, sau o mare maºinã de calcul), de a
pregãti o traducere automatã — în toate preocupãrile tipice ale teh-
nicii foarte noi e vorba de automatizarea unui proces intelectual fo-
losind o maºinã electronicã de calcul. Aceasta înseamnã: elaborarea
unei teorii matematice care sã constituie fundamentul folosirii ma-
ºinilor de calcul. (Scânteia, 21 August)

În 1966: În viitor, când unul din 5 oameni se va ocupa de ºtiin-
þã, atunci — aºa cum era cândva cu latina — limba internaþionalã
va fi matematica. Tocmai pentru cã permite accelerarea maximã a
circulaþiei ideilor ºtiinþifice. (Tribuna, 8 Septembrie)

În anul 1962 Gr. M. înfiinþeazã Centrul de calcul al Univer-
sitãþii unde este director onorific, pânã în 1969, eminenþã cenu-
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ºie, cum se amuza intitulându-se. Prima maºinã folositã a fost
cea digitalã a ing. I.V. Toma „CIFA 1“, înlocuitã în 1968 de un
calculator IBM 360/30.1

Aici a învãþat limbajele de programare ºi disciplinele ce le
stau la bazã, algebra abstractã, logica matematicã, algebrele
booleene, prima echipã de învãþãmânt care predã astãzi in-
formatica la Facultatea de matematici din Bucureºti, sau la
alte centre de învãþãmânt: prof. Constantin Popovici, Sergiu
Rudeanu, Leon Livovschi, Paul Constantinescu, Dragoº Vai-
da, Mariana Coroi-Nedelcu, Gh. Ionin etc.

Interesul lui Gr. M. pentru filologie revine odatã cu apari-
þia calculatoarelor ºi a limbajelor de programare. Activeazã
alãturi de prof. Rosetti pentru dezvoltarea preocupãrilor de
lingvisticã matematicã în cadrul Comisiei de lingvisticã a
Academiei ºi pune bazele publicaþiei „Cahiers de linguisti-
que théorique et appliquée“.

„Dragã Grigri Bucureºti, 4 Mai 1959

Plec mâine, miercuri, la Berlin, pe 7–10 zile, iar Dta te în-
torci joi de la Praga. Deci, nu ne vom vedea acum.

Socotesc cã nu trebuie pierdut nici un minut pentru crea-
rea Sub-secþiei de lingvisticã matematicã, la secþia tehnicã.

Am vorbit cu E. Petrovici; primeºte cu bucurie sã facã par-
te din sub-secþie.

Sub-secþia va fi deci compusã din 3 academicieni: Dta, Pe-
trovici ºi cu mine.

Cred cã ar fi bine sã pui lucrurile la cale cu I.S. Gheorghiu.
la prezidiu va merge bine, fiind vorba de o chestie tehnicã!

(În iulie, e un Congres — sau o reuniune — la Paris, de
lingv. matematicã, dacã nu mã înºel, ceva în branºã — nu în-
þeleg — am aflat de la Lipatti. S-ar putea ca „Unesco“ sã te tri-
meatã. Informaþii la Lipatti, tel. 11.33.20, la Unesco.)

Multe salutãri ºi urãri de bine de la al Dtale devotat
A. Rosetti“

La UNESCO nu a fost trimis, dar secþia de Lingvisticã a fost
înfiinþatã.
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La impulsul sãu, Erica Nistori încearcã un algoritm pentru
prima traducere automatã din englezã în românã cu ajutorul
calculatorului. Scrie el însuºi câteva articole privind traduce-
rea automatã, conjugarea verbelor, declinarea, microsintaxa
verbului. Prof. Solomon Marcus, creatorul poeticei matemati-
ce, scrie în 1975 în volumul sãu „Din gândirea matematicã ro-
mâneascã“:

„Nu existã în aceste articole nici o formã, nici o tehnicã ma-
tematicã, dar ele sunt impregnate de gândire matematicã, ele
aduc într-un domeniu atât de bãtãtorit, ca cel al gramaticii
limbii române, câteva idei proaspete, care realizeazã un spor
de rigoare de care acest domeniu avea multã nevoie… Dar
aºa cum se întâmplã cu ideile fecunde, investigaþiile lingvis-
tice ale lui Moisil au depãºit interesul lor iniþial, devenind un
permanent termen de referinþã în cercetãrile lingviºtilor ro-
mâni ºi strãini privind structura morfologicã a limbii române.
Minerva Bocºa, Constantinescu-Dobridor, Paula Diaconescu,
Jiri Felix, Valeria Guþu-Romalo, Maria Manoliu-Manea, E.
Nistor, Ion Pãtru sunt doar o micã parte dintre cei care au uti-
lizat clasificãrile lingvistice ale lui Moisil.“

Îl preocupa economia matematicã. Încã din 1960 elevii sãi
lucreazã la aplicaþiile matematicii în problema transporturi-
lor. Elevul sãu Sergiu Rudeanu publicã la Editura „Springer“,
Berlin-Heidelburg un volum asupra „Programãrii pseu-
do-booleene“, care leagã probleme de economie matematicã
ºi de logicã matematicã.

Vom sublinia faptul cã matematicienilor români li se datoreazã
crearea unui nou capitol al economiei matematice; aºa-numitã pro-
gramare pseudo-booleanã. (Gaz. Mat., 12 Decembrie 1972)

Dar ºi aplicaþiile matematicii în ºtiinþele umaniste, în isto-
rie, arheologie, muzicã, graficã, ca ºi în medicinã ºi pedago-
gie stârnesc imaginaþia sa creatoare. Matematica nu înseamnã
calcul. Calculul este fãcut de maºinile de calcul. Matematicii îi
aparþine fantezia, imaginaþia, demonstraþia. Toate au un caracter
pur uman ºi nu pot fi fãcute decât de oameni. Când vrem sã le me-
canizãm, demonstraþia se reduce la un calcul, iar fantezia la un ºir
de întâmplãri. (Inf. 15 Mai 1967)

La îndemnul sãu tineri matematicieni colaboreazã cu tineri
istorici, arheologi. Muzicieni de înaltã valoare ca Aurel Stroe
ºi Lucian Meþeanu vin la Centrul de calcul sã facã compoziþii
muzicale cu ajutorul calculatorului. La Institutul de Arte „Ni-
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colae Grigorescu“, un asistent al sãu, Cristian Bruteanu, fami-
liarizeazã artiºtii ºi graficienii cu maºina de calcul. Iniþiazã
cursuri de informaticã ºi la Facultatea de Medicinã.

În momentul de faþã, în universitãþi studiul ciberneticii ºi infor-
maticii este aprofundat doar la facultãþile cu profil matematic. În
concordanþã cu evoluþia cercetãrilor ºtiinþifice din þara noastrã ºi
din strãinãtate, efectuate în domeniul complex al dirijãrii procese-
lor în sisteme economice, tehnice ºi biologice, studiul ciberneticii a
fost perfecþionat ºi modernizat, prin introducerea unor cursuri noi.
E o tradiþie valoroasã a facultãþii de matematicã ºi mecanicã la care
noi, matematicienii, þinem foarte mult, datoritã cãreia astãzi avem
cursuri de teoria algebricã a automatelor, lingvisticã matematicã,
teoria algoritmelor, logicã matematicã, economie matematicã etc.

Fãrã îndoialã însã cã larga utilizare a principiilor ºtiinþifice de
care se ocupã cibernetica face necesar ca aceastã nouã disciplinã sã
fie introdusã în planurile de învãþãmânt ale altor facultãþi. În acest
sens, sunt de pãrere cã la facultãþile de filologie ar trebui creatã o
secþie de specializare în domeniul lingvisticii matematice ºi aplica-
te, iar la Facultatea de biologie a cãror cunoaºtere este, dupã cum
bine se ºtie, indispensabilã studenþilor în abordarea cercetãrilor mo-
derne de biologie matematicã, de ciberneticã biologicã ºi medicalã.
Chimia, care devine din ce în ce mai mult o ºtiinþã dominatã de ma-
tematicã, mai ales de când mecanica cuanticã îi serveºte de bazã, so-
licitã, de asemenea, intervenþia ciberneticii în rezolvarea probleme-
lor sale… De altfel logica formalã ºi logica matematicã — laturi oa-
recum aferente ciberneticii — ar trebui introduse în facultãþile de
drept, unde studiul raþionamentului juridic, fiind unul din puþine-
le cazuri în care raþionamentul deductiv se aplicã în viaþa socialã,
cere ca viitori juriºti sã poatã raþiona deductiv deosebit de corect.
(Scânteia, 18 Octombrie 1965).

Ca urmare a interesului crescând al nematematicienilor
pentru matematicã, Gr. M. începe în anul 1970 un ºir de lecþii
Matematica pentru ºtiinþele umaniste la laboratorul de semioti-
cã al Facultãþii de filologie din Bucureºti.

În anul 1971 pãrãseºte catedra de teoria algebricã a mecanis-
melor automate pe care o deþinea din 1967 la Facultatea de ma-
tematici ºi trece profesor la Facultatea de Filozofie ºi Drept1.

La vârsta de 65 de ani începe o serie de cursuri cu totul noi
ºi originale de Fundamentele matematicii, Logica propoziþiilor,
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Cercetare operaþionalã. Aceste cursuri au fost multiplicate la
universitate, dar profesorul a murit înainte de a le fi definiti-
vat. Cu o bucurie copilãreascã, în aprilie 1973, înainte de a
pleca în Canada, ultima sa cãlãtorie, le-a clasat în dosare,
mulþumit de realizarea acestui nou început, pe care abia aº-
tepta sã-l continue în anii urmãtori.

Tot în vederea acestei cãlãtorii profesorul pregãtise confe-
rinþe de logicã matematicã pe care le-a þinut la Montréal ºi
New York: Ensembles flous et logiques à plusieurs valeurs ºi La lo-
gique des propositions de type supérieur. Cãci din 1966 se reîntor-
sese la studiile de logicã.

Lecþiile lui despre logica raþionamentelor nuanþate, þinute
în 1972 la Urbino, au apãrut abia în ianuarie 1976, în þarã, sub
îngrijirea prof. Solomon Marcus. Volumul poartã chiar titlul:
Lecþii despre logica raþionamentului nuanþat.

Ca o consecinþã a vastei sale activitãþi pe tãrâmul ºtiinþei
este cunoscut ºi apreciat în þarã ºi strãinãtate, unde i se decern
distincþii. Diferite reviste din strãinãtate ºi din þarã îl numesc
în comitetul de redacþie: „Journal de mécanique“ (Paris), „Re-
vue A“ (Bruxelles), „Elektronische Informationsverarbeitung
und Kybernetik“ (Berlin), „Revue roum. de mathém. pures et
appliquées“, „Bulletin de la Société des Sciences mathémati-
ques de la R.S.R.“, „Acta logica“, „Cahiers de linguistique“,
„Studii ºi cercetãri“, „Noesis“.

Tineri cercetãtori din strãinãtate vin sã studieze cu el: Ivo
Rosenberg din Brno, Ilon. Bereczki din Szeged, A. Ghilezan
din Novi-Sad, J. Chinal din Paris, D. Ponasse din Lyon, Gh.
Vidal din Lille. Un inginer din Paris, Michel Dénouette, stã în
þarã 7 luni spre a învãþa teoria mecanismelor automate. Iatã
ce scrie la 15 mai 1975 profesorul Antonio Monteiro de la
Universitatea din Bahia Blanca, Argentina, care împreunã cu
elevii sãi Luiz Monteiro, R. Cignoli, L. Iturrioz, G. Cippola a
reluat cercetãrile profesorului ºi le-a dus mai departe: „nous
sommes tous ici des disciples du Professeur Moisil, dont l’oeu-
vre est l’objet de notre plus profonde admiration“1.

R. Cignoli îºi intituleazã teza de doctorat: „Moisil alge-
bras“2. Un cercetãtor sovietic din Ivanovo, M.S. Sneerson,
scrie un memoriu: „O monoghennîh funkþiah Moisila“ 3.
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2 „Algebrele lui Moisil“.
3 „Funcþii monogene în sensul lui Moisil“.
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Are legãturi cu matematicieni, logicieni, ingineri din Euro-
pa, Statele Unite, America de Sud, Japonia ºi întreþine o vas-
tã corespondenþã ºi un schimb regulat de lucrãri cu unii din-
tre ei. Este citat în numeroase lucrãri din þarã ºi de peste ho-
tare.

MC. MASTER UNIVERSITY
CIVIL ENG. AND ENG. MEC.
HAMILTON, ONTARIO, CANADA
CIVIL ENG. AND ENG. MEC.
JAN. 20, 1968

Prof. Dr. Grigore C. Moisil
Academia R.P.R., Bucureºti, România

„Dear Prof. Moisil:

Please forgive me for this imposition. For some years, I
have been attempting to obtain a copy of your well-known
monography „Mecanica mediilor continue deformabile“ Bu-
cureºti, 1950, but my efforts have been in vain, since as it
turns out there is no copy of this work on the American Con-
tinent.

I would like to prepare a xerographic copy of this particu-
lar treatise for our library, which would make it available to
scholars on this continent on the basis of your interlibrary
loan system which is continent wide.

Could you be so kind and lend me a copy of your mono-
graph for reproduction purpose? I shall return it to you after
the xerographic copy has been prepared.

Very truly
Gunhard Orava
Chairman, Dept. of Civil Eng. & Eng. Mechanics“
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„Dragã Domnule Profesor Moisil,
Iertaþi-mi vã rog aceastã cerere. De câþiva ani încerc sã obþin o co-

pie a atât de bine cunoscutei monografii Mecanica mediilor continue
deformabile, Bucureºti, 1950, dar eforturile mele au fost zadarnice,
deoarece, dupã cum se pare, nu existã nici o copie a acestei lucrãri
pe continentul american.

Aº vrea sã fac o copie xerografiatã pentru biblioteca noastrã a
acestui tratat deosebit, care sã fie accesibilã studenþilor acestui con-
tinent, bazatã pe sistemul de împrumut între biblioteci, valabil pe
tot continentul.
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UNIV. OF CALIFORNIA, BERKELEY
COLLEGE OF ENGINEERING
DEPARTMENT OF ELEC. ENG.
AND COMPUTER SCIENCES

„Dear Professor Moisil: Sept. 27, 1968

Just a quick note to extend to you my greetings through
Professor Harrison and to thank you for your letter. I spent
the past several weeks in Europe (Edinburgh, Delft, Haifa,
Dubrovnik, Pisa and San Remo) and only recently returned
to the United States.

I am searching you a bibliography on artificial intelligence
which a collaborator of Professor Minsky (of. M.I.T.) prepa-
red in response to your request. I will send you several re-
prints which may be of interest to you within the next three
weeks.

With my best regards to your wife and my affection and
admiration

Sincerely Lofti Zahdeh“
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Vreþi sã fiþi atât de amabil ºi sã-mi împrumutaþi un exemplar al
monografiei Dvs. în scopul reproducerii? O voi înapoia dupã execu-
tarea xeroxului.

Cu cele mai alese sentimente
Gunhard Orava

Preºedinte
Secþia de Inginerie Civilã ºi Inginerie Mecanicã“

„Dragã Domnule Profesor Moisil,
Aceasta e doar o scurtã notã spre a vã transmite salutãrile mele

prin prof. Harisson ºi a vã mulþumi pentru scrisoarea Dvs. Mi-am
petrecut ultimele câteva sãptãmâni în Europa (Edinburg, Delft, Hai-
fa, Dubrovnik, Pisa ºi San Remo) ºi numai recent m-am reîntors în
Statele Unite.

Caut sã alcãtuiesc pentru Dvs. o bibliografie asupra inteligenþei
artificiale, pe care un colaborator al prof. Minsky (de la M.I.T.) a pre-
gãtit-o ca rãspuns la cererea Dvs. Vã voi trimite câteva extrase care
vor fi interesante pentru Dvs., în viitoarele 3 sãptãmâni.

Cele mai cordiale salutãri soþiei Dvs., precum ºi admiraþia ºi afec-
þiunea mea

Cu sinceritate Lofti Zadeh“
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KOBE UNIVERSITY
ROKKO, KOBE, JAPAN
DEP. OF MAT.
FACULTY OF SCIENCE

„Dear Professor Moisil, August 18, 1971

Excuse me for my long silence.
I am very sorry to say that I can not visit Bucarest in the

IVth International Congress of Logic, Methodology and Phi-
losophy of Sciences.

The Japanese Government did not permit to go to Buca-
rest. The president and the administration office of our uni-
versity were strongly supporting to my visit, and they had
approached with the Minister of Education in Japan, but to
my regret the negotiation has fallen through. I am afraid I
have put you to much trouble.

But I hope to attend next Congress, and to meet you there.
In our university, the university trouble between profes-

sors and students are decreasing day by day, but not comple-
te. When we have trouble, I must go there as the Deanship of
student advisers. Therefore my research works are often dis-
turbed by these troubles. In my seminar, we continue to
study mathematical logic, and I am now writing the second
volume of my Simbolic Logic, but the work is quite slow.

I find often some interesting papers on Lukasiewicz alge-
bra by C. Georgescu. We should like to read his papers. [Co-
uld] I get these papers?

I can not trace his address. I should be very pleased if you
would kindly ask him to send me reprints of his papers.

Thank you very much for your kind regards to me.
Please give my best wishes to your wife.
Very sincerely yours

Kijoshi Izeki“
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„Dragã D. Profesor Moisil,
Iartã-mi te rog lunga tãcere.
Îmi pare foarte rãu cã nu pot sã vizitez Bucureºtiul cu ocazia ce-

lui de-al 4-lea Congres de Logicã, Metodologie ºi Filozofie a ºtiinþe-
lor. Guvernul japonez nu mi-a permis sã vin la Bucureºti. Preºedin-
tele ºi serviciul administrativ al Universitãþii noastre susþinând cu
tãrie vizita mea, au luat legãtura cu Ministerul Educaþiei din Japo-
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Din Statele Unite i se cere avizul asupra meritelor unor oa-
meni de ºtiinþã, în vederea avansãrii lor:

PRINCETON UNIVERSITY DEAN OF THE FACULTY
PRINCETON, NEW JERSEY J. DOUGLAS BROWN

„Dear Dr. Moisil, December 28, 1961

Dr. X. Jr., of our Department of Electrical Engineering, is
under consideration for promotion to full Professor. As a part
of our usual procedure, our Committee on Appointments
and Advancements has authorized me to secure the judge-
ment of persons outside of the University concerning Dr. X
scholarship and general promise. For this reason, I am wri-
ting you to ask your help in giving us your evaluation of Dr.
X relative standing and potential contribution compared to
others in his field.

Your comment will be held in strictest confidence and will
be greatly appreciated by President Goheen and myself,

Sincerely yours J. Douglas Brown“
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nia, dar spre regretul meu tratativele n-au dus la nici un rezultat. Mã
tem cã v-am pus într-o mare încurcãturã.

Dar sper sã particip la Congresul viitor ºi acolo sã vã întâlnesc.
În universitatea noastrã, neînþelegerile dintre profesori ºi stu-

denþi descresc zi de zi, dar nu de tot. Când sunt tulburãri, trebuie sã
fiu acolo ca Decan al Consiliului studenþesc. De aceea lucrãrile mele
de cercetare sunt adeseori întrerupte de aceste tulburãri.

În seminarul meu continuãm studiile de logicã matematicã ºi
scriu acum al doilea volum din lucrarea mea „Logica simbolicã“,
dar lucrul merge încet.

Gãsesc adesea unele articole interesante asupra algebrelor lui Lu-
kasiewicz de C. Georgescu. Am vrea sã citim aceste articole. Aº pu-
tea cãpãta aceste articole? Nu reuºesc sã dau de adresa domniei sale.
Aº fi încântat dacã l-aþi ruga sã-mi trimitã extrase din articolele lui.

Vã mulþumesc foarte mult pentru bunele Dvs. sentimente. Trans-
miteþi vã rog soþiei Dvs. cele mai bune urãri

Cu sinceritate al Dvs. Kijoshi Izeki“
„Dragã domnule Doctor Moisil,
Doctorul X junior, de la secþia noastrã de inginerie electricã, este

în perspectiva de a fi avansat ca profesor plin. Aºa cum se procedea-
zã în mod obiºnuit la noi, comitetul nostru de numiri ºi promovãri
m-a autorizat sã aflu pãrerea unor persoane din afara universitãþii,
privind pregãtirea ºi perspectivele de viitor ale d-rului X.
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PRINCETON UNIVERSITY DEAN OF THE FACULTY
PRINCETON, NEW JERSEY J. DOUGLAS BROWN

„Dear Mr. Moisil, April, 2, 1962

I greatly appreciate your letter of March 17 concerning Dr.
X. Jr. Your comments will be of very real help to us and we
shall of course, hold them in strictest confidence.

If we can be of help at any time at Princeton, do let us
know.

Sincerely yours
J. Douglas Brown“

UNIVERSITY OF CALIFORNIA DEP. OF ELECTRICAL ENG.
COLLEGE OF ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES

„Dear Professor Moisil,

Professor X is being considered for an overscale merit in-
crease. In this connection, could you provide me with your
comments on his overall contributions in the area of system
theory, and, in particular, his latest work on fuzzy systems.

I should like to take this opportunity to thank you in ad-
vance for the time and effort you will need to spend in res-
ponding to this request.

Sincerely
Ernest S. Kuh
Professor and Department Chairman“
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Pentru acest motiv vã scriu sã vã cer sã ne sprijiniþi oferindu-ne
pãrerea Dvs. asupra rezultatelor ºi capacitãþilor d-rului X, în compa-
raþie cu ale altor cercetãtori în acelaºi domeniu.

Opinia dvs. va fi strict confidenþialã ºi va fi foarte apreciatã de
preºedintele Goheen ºi de mine însumi.

Cu sinceritate J. Douglas Brown“
„Dragã Domnule Moisil,
Apreciez în cel mai înalt grad scrisoarea dumneavoastrã din 17

martie referitoare la Dr. X. Opiniile dvs. ne vor fi de un real folos ºi
natural le vom pãstra confidenþial.

Dacã putem sã vã fim de vreun folos la Princeton, vã rog anun-
þaþi-ne.

Cu sinceritate J. Douglas Brown“
„Dragã D. profesor Moisil,
Profesorul X urmeazã sã fie avansat. În legãturã cu aceasta aþi pu-

tea sã-mi împãrtãºiþi pãrerile Dvs. asupra contribuþiilor sale în do-
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Ia parte la simpozioane, dar organizeazã ºi el însuºi în 1968
la Bucureºti un simpozion cu participare internaþionalã, în
cadrul IFAC-ului: Necontinuitãþi ºi nesimultaneitãþi în circuitele
de comutaþie, o temã a ºcolii sale de mecanisme. ªi aici se ma-
nifestã spiritul sãu inovator. Înaintea congresului, trimite,
sub formã de Scrisori circulare, tuturor participanþilor textul
lucrãrilor ce vor fi prezentate, pentru ca aceºtia sã aibã timp
sã le citeascã ºi sã gândeascã asupra lor înainte de discuþii. În
1970, împreunã cu D.G. Kendall, profesor de statisticã la
Cambridge, organizeazã sub auspiciile Academiei ºi Royal
Society din Londra un simpozion la Mamaia „Matematica în
arheologie ºi ºtiinþele istorice“.

În vara anului 1971, þine la Breaza un curs de varã pentru
profesorii de liceu. În urma acestui curs a redactat o carte
adresatã acestor profesori, intitulatã: Profesorul de matematicã
vorbeºte cu profesorul de filozofie, pe care n-a avut timp s-o ter-
mine. Poate, cândva, chiar în aceastã formã, va vedea lumina
tiparului.

Ideile noi ale profesorului se vãdesc ºi în numeroasele sale
realizãri în materie de pedagogie a învãþãmântului. El este cel
care, lucrând în etape, a introdus învãþãmântul informaticii la
Facultatea de matematici din Bucureºti.

În 1957, la rugãmintea sa, prof. ing. Edmond Nicolau ºi
ing. V.I. Toma þin un ºir de lecþii asupra calculatoarelor digi-
tale ºi analogice la Facultatea de Matematicã. În 1959 ing.
Paul Constantinescu ºi conf. C. Popovici þin un curs despre
„Maºinile de calcul ºi teoria programãrii“. În 1967 se creeazã
catedra de teoria algebricã a mecanismelor automate al cãrei
ºef de catedrã este. În 1970 cere cursuri obligatorii de instruc-
taj pentru toþi studenþii la maºina de calcul. Dar au rãmas ºi
propuneri nerealizate, cum ar fi cele cuprinse în raportul asu-
pra învãþãmântului informaticii, cerut de decanat, la care a
lucrat cu râvnã ºi interes zile în ºir ºi care dupã spusele elevi-
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meniul teoriei sistemelor ºi în special asupra ultimelor sale lucrãri
despre «fuzzy system».

Profit cu plãcere de aceastã ocazie ca sã vã mulþumesc anticipat
pentru timpul ºi efortul de care veþi avea nevoie ca sã rãspundeþi la
aceastã cerere.

Cu sinceritate
Ernest S. Kuh
Profesor ºi Preºedintele secþiei“.
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lor sãi, pare a fi ºi astãzi foarte actual. Redãm acest raport. Nu
a primit nici un rãspuns1.

Nici învãþãmântul mediu n-a rãmas în afara sferei lui de
interese. Ca preºedinte al Societãþii de ºtiinþe matematice din
România este în contact cu profesorii de liceu. În anul 1965,
propune înfiinþarea unor clase speciale de matematici, în
1968 þine el însuºi un curs experimental de logicã matemati-
cã la liceul „Petru Groza“ din Bucureºti; tot în 1968 deschide
primele cursuri post-universitare de informaticã. Cere înfiin-
þarea unor cursuri post-liceale de programatori. În 1972, o
asistentã a sa þine cursuri de informaticã la nevãzãtori.

Încurajeazã tinerii muzicieni prin prezenþa sa la concertele
dezbatere de la Radio-Televiziune.

Începe sã fie cãutat de gazetari ºi de reporterii de la Radio
ºi Televiziune. Ca cetãþean al þãrii, conºtient de posibilitãþile
ce i le oferã mass-media, conºtient de datoria de a face cunos-
cut maselor largi ale populaþiei schimbãrile ºi necesitãþile
create de revoluþia tehnico-ºtiinþificã pe care o trãim, devine
un popularizator al cunoºtinþelor ºtiinþifice cele mai noi lega-
te de matematicã ºi un propagandist în favoarea matematicii.

Colaboreazã la revistele pionierilor: „Cutezãtorii“, „Pio-
nierul“, „Cravata Roºie“; ale elevilor de liceu: „Vlãstarul“,
„Tribuna ºcolii“, ºi la revistele studenþeºti. Acordã interviuri
ºi celor mai depãrtate reviste ºi ziare din provincie: „Flamura
Prahovei“, „Argeº“ (Piteºti), „Astra“ (Cluj), „Cronica“ (Iaºi),
„Steagul roºu“ (Bacãu), „Drum Nou“ (Braºov), „Ecoul“ (Bis-
triþa Nãsãud), „Fãclia“ (Cluj).

„Elevul, matematica ºi omul matur“
De mult, când eram eu elev, clasa era împãrþitã în douã: cei buni

la matematici ºi ceilalþi. Aceastã împãrþire se legaliza când, pe la 15
ani, elevii erau împãrþiþi în secþii: secþia realã (cei buni la matema-
tici) ºi secþia modernã (ceilalþi). Aceastã împãrþire corespundea unei
realitãþi istorice: viitorii ingineri ºi profesori de matematici se ale-
geau dintre „cei buni la matematici“. Pentru celelalte meserii: avo-
cat, medic, comerciant, funcþionar administrativ, profesor, pentru
celelalte discipline, matematica nu folosea. Chiar fizicianul ºi chi-
mistul experimentatori foloseau foarte puþin matematica.
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1 Vezi Addenda 8, pag. 401.
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Astãzi situaþia e cu totul alta. Problemele de economie: planifica-
rea la toate nivelele, de la nivelul întreprinderii pânã la nivelul de
stat, se face în urma unei serioase analize matematice utilizând cal-
culatoarele electronice.

Iatã un exemplu: la construcþia unei case trebuie sã fie sãpatã te-
melia, ridicate blocurile, pus acoperiºul, uºile etc. Aceste operaþii se
fac într-o anume ordine. Dacã bãile sunt aduse prea devreme, ele
trebuie sã fie depozitate. Dacã cimentul pentru beton e adus prea
târziu, toatã construcþia trebuie sã aºtepte. Peste tot sunt câteva mii
de acþiuni. Cum trebuie sã le planificãm astfel încât munca sã se
facã în timpul cel mai scurt ºi materialul sã fie depozitat în timpul
cel mai scurt? (Depozitarea cere teren, pe de o parte, ºi blocare de
fonduri, pe de alta.)

Aceste probleme azi se rezolvã cu ajutorul unor teorii matemati-
ce foarte complexe (planificarea linearã, planificarea dinamicã, teo-
ria stocurilor, teoria grafurilor).

Nu mai putem concepe azi economiºti fãrã foarte serioase cunoº-
tinþe matematice.

Maºinile electronice de calcul au început sã serveascã pentru a
pune diagnosticul bolilor. Azi unui bolnav i se fac foarte multe ana-
lize, aºa cã e nevoie ca rezultatele lor foarte numeroase sã fie com-
parate rapid între ele, ºi acest lucru îl poate face numai un calcula-
tor electronic. Azi se dezvoltã cibernetica medicalã.

Fenomenele de ereditate, importante atât pentru creºterea anima-
lelor ºi pentru agriculturã, cât ºi pentru studierea înmulþirii micro-
bilor ºi virusurilor, ca sã ºtim sã ne pãzim de boli, nu mai pot fi azi
înþelese decât cunoscând matematica. Se dezvoltã astfel biologia
matematicã.

Au început sã se întrebuinþeze calculatoarele electronice în des-
cifrarea textelor scrise în limbi necunoscute ºi a acelora anume ci-
frate ca sã rãmânã secrete — este o problemã de matematici.

Studiile de traducere automatã, adicã de traducere cu maºina de
calcul, ºi cele de rezumare automatã au dus la construirea lingvis-
ticii matematice, adicã la studiul gramaticii cu ajutorul algebrei.

Economistul, medicul, biologul (inclusiv agronomul ºi medicul
veterinar), gestionarul întreprinderilor ºi funcþionarul lor, ca ºi lin-
gvistul nu-ºi mai pot duce munca lor fãrã a lucra la o maºinã elec-
tronicã de calcul, deci fãrã a ºti matematicã ºi, precizez, fãrã a ºti
bine. Cât despre istoric ºi jurist se prevede cã aceastã afirmaþie va
putea fi fãcutã peste puþini ani.
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Nu trebuie sã ne închipuim, din exemplele date, cã ar exista alte
treburi mãrunte în care învãþatul matematicii ar fi de prisos. Noi
trãim într-o epocã în care nimeni nu mai face, de capul lui, treburi
mãrunte. Dacã munca cuiva poate sã-i parã lui sau altuia o muncã
mãruntã, nu trebuie uitat cã azi orice muncã individualã e o parte
din munca unui colectiv, cã este o verigã indispensabilã dintr-o
muncã uriaºã. Dar trebuie sã înþelegem ce rost are munca dusã de
fiecare dintre noi, altfel nu o putem face.

Ca sã ne dãm seama de acest lucru, trebuie sã înþelegem munca
cea mare, lucru pe care nu-l putem face fãrã sã ºtim matematica.

Una dintre concluzii e urmãtoarea: actuala împãrþire a ultimelor
clase de liceu în secþia realã ºi secþia umanistã nu mai are înþelesul
de acum o jumãtate de secol. Elevii secþiei umaniste nu sunt cei ce
nu vor avea nevoie de matematicã, ci, la fel de mult ca ºi cei ai sec-
þiei reale, ei au nevoie de matematicã. De aceea o ºi învaþã.

Fiindcã, trebuie sã ºtiþi ce vã aºteaptã: omul azi trebuie sã înve-
þe toatã viaþa.“ (Cravata Roºie, nr. 3, 1967)

Se duce prin licee sã dezbare pe copii de teama matemati-
cii, sã le arate importanþa informaticii, ciberneticii, sã le expli-
ce noile meserii legate de apariþia calculatorului. Îi iubea pe
aceºti copii. Socotea întrebãrile lor mult mai judicioase decât
ale multor oameni mari, închistaþi în vechile lor concepþii ºi
incapabili de adaptare. Rãspunzând la întrebãri — acesta era
sistemul sãu de a conferenþia celor mici — le da adevãrate
lecþii de matematicã ºi umanism. ªi ori de câte ori nu putea
rãspunde la o întrebare, spunea simplu, cu simplitatea omu-
lui care ºtie foarte multe dar care ºtie cã nu poate ºti tot: Nu
pot rãspunde. În asta nu mã pricep.

Nici mama, nici tata, când eram copil, nu m-au învãþat sã cred
în Moº Crãciun. Ceea ce, mai la bãtrâneþe, m-a fãcut sã nu cred nici
în Moº Gerilã. Iatã de ce, când vorbesc cu copiii, nu vreau sã-i în-
vãþ o mitologie de care sã se dezbare în adolescenþã. Mi-i teamã cã
atunci când vor fi bãtrâni, sã nu adopte o alta.

Mãrturisesc cã în ultima vreme vorbesc din ce în ce mai mult cu
copiii. Îmi place seriozitatea lor. Sunt plictisit de copilãriile bãtrâni-
lor. De fapt, meseria de profesor e aceea de a preschimba timiditatea
copilãriei în înfumurarea adolescenþilor, deznãdejdea celor maturi
în optimismul bãtrânilor. Toate patru atât de necesare unei societãþi
bine organizate.
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Cum am mai spus, în ultimii ani vorbesc cu copiii. Sunt singu-
rii care se intereseazã cu adevãrat de calculatoare. Mã simt uneori
ca Phileas Fog al Bucureºtilor din 1972. ªi-mi place sã fiu întrebat
de copii. ªi-mi place, cum am spus, sã nu-i pãcãlesc.

De ce aþi ales matematica? mã întreabã copiii. Pot eu sã-i mint?
Îþi minþi superiorii, îþi minþi femeia iubitã, dar sã minþi copiii? De
ce am ales matematica? Fiindcã mi-a plãcut. ªi poþi face ºi puþinã
istorie. Orice îndeletnicire e folositoare, ºi cea de clovn, ºi cea de
cântãreþ de muzicã uºoarã, ºi cea de matematician. ªi citeºti în ochii
copiilor pentru care stima egalã pentru diferite ocupaþii pare ceva de
la sine înþeles (evident, existã preferinþe), mirãri: cum, când erai co-
pil, nu era la fel?

Istoria este ºtiinþa cea mai grea de explicat. Cum, Grecii, când au
atacat Troia, n-aveau tancuri? De ce sã întrebuinþeze un cal de
lemn ºi nu paraºutiºti? Cum, când erai mata student nu se fãceau
nici teoria categoriilor, nici varietãþile diferenþiale, nici teoria plas-
ticitãþii, nici logica matematicã?

Dar discuþiile cu copiii sunt mult mai serioase decât felul cum le
povestim când vorbim cu oamenii maturi. O problemã grea, lung de
explicat, e cea a rolului matematicii ca ºtiinþã cu aplicaþii. Aici pro-
blema e mai uºor de explicat copiilor decât oamenilor maturi.

E ceva care separã pe copii de cei care nu mai sunt: aceasta e ide-
ea de joc: pentru un copil, ca pentru un matematician, jocul e o trea-
bã serioasã. Eu n-am rãspuns niciodatã la întrebarea: „este matema-
tica un joc de ºah?“. Dar mi-ar trebui prea multã vreme ca sã ex-
plic de ce pentru mine matematica nu e doar un joc de ºah. Copiii
însã ar accepta sã facã matematica aºa, cum s-ar juca „de-a v-aþi as-
cunselea“. ªi e bine. Dacã n-am avea astfel de copii în 1972, n-am
avea mari matematicieni în anul 2000; nici ingineri în 2032. ªi þara
noastrã ar redeveni o þarã eminamente agricolã. Ceea ce, atunci, ar
însemna: o þarã în care nu-ºi gãsesc de lucru decât o mie de oameni.

Iatã de ce vorbesc serios cu copiii care se joacã de-a puia-gaia:
pentru a pregãti tehnica viitorului.

Bineînþeles, pe mine mã întreabã de calculatoare. Nu ºtiu de ce
copiii mã întreabã pe mine de calculatoare. Sunt atâþia oameni care
azi se cred foarte pricepuþi în calculatoare. Sunt chiar mulþi care
sunt pricepuþi. De ce mã-ntreabã copiii pe mine? Poate fiindcã îmi
place sã vorbesc cu ei?

ªi despre folosirea matematicilor se intereseazã copiii. ªi le spun:
dacã vreþi sã ajungeþi istorici, învãþaþi matematicã. ªi le spun de ce.
ªi dacã vreþi sã ajungeþi medici, învãþaþi matematicã. ªi le spun de
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ce. ªi dacã vreþi sã ajungeþi pictori, sculptori, muzicanþi, critici li-
terari. ªi le spun de ce. ªi copiii înþeleg.

Nu mã-ntreabã nici unul: dar dacã vreau sã devin economist?
De ce nu mã-ntreabã? Fiindcã ºtie ºi tata. Nici dacã vreau sã devin
inginer? ªtia ºi bunicul, ºtia ºi Napoleon.

ªi nu mã-ntreabã nici unul: eu vreau sã ajung medic (jurist, is-
toric) fãrã sã învãþ matematica. Cum sã fac? De ce nu-mi pun
aceastã întrebare? Fiindcã de la început eu le spun: îmi puteþi pune
orice întrebare, dar eu nu rãspund decât la întrebãrile la care ºtiu
rãspunde. (Contemporanul, 17 Martie 1972. De vorbã cu copiii)

Acceptã orice invitaþie la conferinþe sau consfãtuiri despre
matematicã în provincie. În oraºul Oneºti, din iniþiativa pro-
fesoarei Eugenia Metoni, fostã elevã a profesorului, ia fiinþã
„Societatea ºtiinþificã ºi literar-artisticã «Grigore Moisil». La
ºedinþa festivã inauguralã, din martie 1970, Gr. M. este ales
preºedinte de onoare, primeºte carnetul de membru nr. 1 al
Societãþii ºi timp de douã ore rãspunde întrebãrilor despre
matematicã-automaticã-calculatoare-ciberneticã, puse de
mulþimea de copii curioºi ºi entuziaºti din marea salã a Casei
de culturã din localitate1.

În oraºul Bacãu este chemat la simpozionul „Ecotehnica“.
La Piatra Neamþ o tânãrã profesoarã îl invitã la grãdiniþa de
copii unde þine lecþii de „teoria jocurilor“, dupã o carte adu-
sã de profesor din strãinãtate. Este chemat la combinatul din
Galaþi, la Piteºti, Ploieºti, Braºov, Petroºani ºi tuturor, copiilor,
oamenilor maturi, inginerilor cautã sã le deschidã gustul
pentru matematicã, pentru simplitatea ºi rigoarea ei, sã-i con-
vingã de necesitatea de a ºti matematicã.

Avem nevoie însã de mult mai mulþi matematicieni — unii pen-
tru a pregãti munca la maºinile de calcul, alþii pentru a elabora te-
oriile ce vor sta la baza aplicaþiilor viitoare. Iatã de ce îndemn pe toþi
tinerii: Învãþaþi matematica pentru a înþelege fizica, economia, bio-
logia ºi multe alte ºtiinþe. (Scânteia Tineretului, 31 Decembrie
1965)

I se cere colaborarea la Televiziune unde publicul îl iubeº-
te pentru profunzimea cunoºtinþelor sale ºtiinþifice, mai ales
pentru umorul, vivacitatea rãspunsurilor, voioºia, bonomia ºi
neconformismul sãu. Ecaterina Oproiu îl caracterizeazã în
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1968: „Existã un moment care se cheamã Grigore Moisil: eru-
diþie bonomã, accesibilitate de savant fãrã morgã, o acoladã
scãpãrãtoare între abstracþiile glaciale ºi sublime ale ºtiinþei,
ºi o lume generatã de carne ºi sânge, de greºeli ºi de nãdejdi.“
ªi tot Ecaterina Oproiu, în „România Liberã“ din 10 Februa-
rie 1976, informeazã cititorii: „O anchetã întreprinsã de Ofi-
ciul de Studii al radio-televiziunii, în cele mai largi pãturi de
telespectatori, aratã cã celebrul matematician ocupã locul în-
tâi pe lista vorbitorilor preferaþi.“1

Mãrturie emoþionantã a popularitãþii sale sunt cuvintele
sudorului Marin Popescu, care vorbind despre „ºaibã“, spu-
ne urmãtoarele: „Dupã mine, ºaiba este o unealtã universalã.
Fiecare care munceºte cu adevãrat, îºi are «ºaiba» lui. Condu-
cãtorii noºtri, marile noastre personalitãþi, indiferent de do-
meniul în care lucreazã, s-au ridicat de la ºaibã ºi trag în con-
tinuare la ºaibã. Îmi vine acum în minte un gând, pe care nu-l
socotesc nici prea îndrãzneþ, nici nepotrivit: pe academicia-
nul Moisil l-am vãzut ºi auzit de atâtea ori la televizor, i-am
citit articolele; am vãzut cã, despre orice ar vorbi, este preo-
cupat mereu de muncã. Sunt convins cã dacã m-aº duce la
dânsul ºi i-aº spune aºa direct: «tovarãºe academician, dupã
câte înþeleg eu, dumneavoastrã toatã viaþa aþi tras la ºaibã»,
nu s-ar supãra. ªi atunci cum sã te sperii sau sã te ruºinezi de
ºaibã?“ (Scânteia, 11 Octombrie 1972)

Din anul 1968 scrie o rubricã sãptãmânalã Reflecþii la „Via-
þa economicã“, pe care o întrerupe în 1970. O parte din aces-
te articole, consacrate relaþiilor dintre ºtiinþã ºi aplicaþiile ei,
calculatoare, economie matematicã, colaborare între matema-
ticã ºi inginerie, munca profesorului, au fost adunate de Gr.
M. în volumul Îndoieli ºi certitudini, publicat în 1971, reeditat
în 1974. În prefaþa cãrþii profesorul spune:

Încã de pe acum patruzeci ºi cinci de ani ºi peste, când eram stu-
dent ºi la Politehnicã ºi la Matematici, trãiesc problema relaþiilor
dintre ºtiinþã ºi aplicaþiile ei. Tot de pe atunci am început sã trãiesc
viaþa matematicã a poporului nostru, viaþã, care, graþie marilor
noºtri înaintaºi, e încadratã în viaþa matematicã a lumii întregi. ªi
despre lucrurile acestea am încercat din când în când sã informez
publicul larg românesc.
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Ultimul articol din volum, scris în momentul în care omul
a pus prima oarã piciorul pe lunã, este intitulat: „Odã“.

În sãptãmâna aceasta n-ar trebui sã se publice decât ode: oda
omului despre om. Omul are dreptul sã se admire: sã-ºi ridice osa-
nale; sã se sperie de ce a îndrãznit sã îndrãzneascã.

Desprinderea omului de Pãmânt s-a fãcut încet: balonul ºi avio-
nul s-au ridicat întâi câþiva metri. Dar atunci când avionul s-a ri-
dicat singur câþiva centimetri, era un succes. Dacã vrem sã fim mo-
deºti: era o promisiune. Promisiunea s-a þinut: azi avioanele împân-
zesc cãile aerului. Drumul aeronauticii a fost lung. Eram copil când
sârguinciosul popularizator al ºtiinþei Victor Anestin publica o car-
te, cred cã în „Biblioteca pentru toþi“: „Cucerirea aerului“, în care
avem povestite tihnit eforturile începuturilor aviaþiei.

Eram copil când s-a zdrobit Vlaicu. Þin minte. Eram bãtrân
când am aflat meritele lui Traian Vuia. Nu mi le spusese nimeni.

Atunci când Cristofor Columb a ajuns pe þãrmul unei lumi noi
nu ºtiu dacã omenirea a simþit fiorul.

Sunt doisprezece ani aproape de când a pornit primul sputnik.
De data aceasta, îmi aduc aminte, omenirea a înþeles de ce e vorba:
se intra într-o erã nouã.

Nu ºtiu cine va ºti sã ne facã sã înþelegem ce consecinþe a avut
acest eveniment.

De doisprezece ani trãim în era cosmicã: dimineþile ºi serile, zi-
lele ºi nopþile agenþiile de informaþie se cãznesc sã facã sã nu pãleas-
cã celelalte veºti. Ne reînvãþãm sã ne adãpostim în stele speranþele
ºi tãmãduirile, dar altfel decât altãdatã. Luna nu mai e o figurã de
stil, stelele nu mai sunt cãlãuzele pãmântenilor.

Corpurile cereºti sunt undeva: undeva unde se poate ajunge.
Omul se împãmânteneºte în Lunã. Luna e un fel de þarã nouã, pe
care omul începe s-o chinuiascã, sã facã cu ea ceea ce s-a învãþat sã
facã pe Pãmânt. Se uitã la Lunã cu grijã, o încearcã sã vadã cum e:
a mai fãcut aceasta cu vârfurile munþilor, cu fundul mãrilor, cu cra-
terele vulcanilor, cu gheþarii.

Europa n-a fost conºtientã cã a descoperit America. Omenirea e
conºtientã de fapta ei de astãzi.

Nu, omul n-a ajuns în Lunã, ci el a obligat Luna sã coboare pe
Pãmânt, sã se supunã obiceiurilor pãmântului, omului. Omul nu
evadeazã în cosmos, ci, aºa cum a fãcut-o cu Pãmântul, îºi anexea-
zã cosmosul.

Îl cucereºte fiindcã i se supune.
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Omul a încercat mii de ani sã comande ºi diavolilor ºi trãsnete-
lor. Le spunea: eu vreau, fã cum îþi poruncesc. N-a reuºit. Rând pe
rând, a aflat sã satul lui natal nu e „buricul pãmântului“, cã Pã-
mântul nu e în centrul universului, cã el însuºi nu e fãcut dupã chi-
pul ºi înfãþiºarea divinitãþii, ci e o simplã maimuþã. Nu i-a plãcut,
dar a învãþat.

Ciocnind întâmplãtor douã pietre, a învãþat sã ciopleascã, mãsu-
rând Pãmântul a învãþat teorema lui Pitagora, urmând legile miº-
cãrii aºtrilor a înþeles legile mecanicii corpurilor de pe Pãmânt.

Omul a ºtiut sã îmbine cerul cu pãmântul.
A plecat în Lunã. Din Lunã a adus un bulgãre de Lunã. A adus

Luna pe Pãmânt. S-o facã sã fie a noastrã, sã trãiascã cu noi, ca noi,
cu întrebãrile noastre, cu îndoielile noastre, cu reuºitele noastre, cu
înfrângerile noastre, cu toate micile mizerii ale unui suflet chinuit,
cu pãcatele ºi vina, oboseala, slãbiciunea, toate relele ce sunt într-un
mod fatal legate de o mânã de pãmânt.

Sã nu se mai uite la noi de departe, de sus.
Nu, omul nu evadeazã de pe Pãmânt. Omul sperã sã evadeze,

ceea ce e altceva. Omul e nãscut din lupta maimuþei cu pãmântul.
Din munca maimuþei. Maimuþa ajunge om când nu se mai joacã,
când munceºte. Omul îºi permite sã mai fie uneori maimuþã ºi se
joacã; îi face bine. Omul însã, ca om, munceºte ºi viseazã.

Viseazã mai întâi cã a scãpat de muncã. Nu vrea sã scape de
muncã, ci viseazã cã a scãpat de muncã, cum visezi cã ai scãpat de
femeia iubitã, de care nu te-ai despãrþi niciodatã.

Viseazã cã ajunge în Lunã. Munceºte sã ajungã în Lunã. Aº vrea
sã vãd, strânsã într-un film, toatã munca dusã de om ca sã poatã în
fine sã ajungã în Lunã.

Începem de când filmul? De la sputnik? De la Þiolkovski? De la
Laplace? De la Newton? De la Galileu? Începe cãlãtoria spre Lunã
cu legile cãderii corpurilor? Sau mai de mult, mult mai de mult?

Trecutul omului e infinit.
ªi viitorul (25 Iulie 1969)

În 1970 Gr. M. deschide o rubricã ªtiinþã ºi umanism la Con-
temporanul, rubricã pe care o continuã pânã la moarte. Tira-
jul Contemporanului creºte odatã cu apariþia eseurilor sale,
ale unui adevãrat umanist de tip nou, al sec. XX, din a cãrui
culturã nu lipsesc cunoºtinþele ºtiinþifice. Articolele clocotesc
de idei. Geo Bogza scrie în 1974: „De câte ori, vinerea dimi-
neaþa, îi zãream numele aici, ºtiam cã voi citi un text cu cea
mai mare acoperire de materie cenuºie pe centimetru pãtrat“.
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Iar Lucian Valea, din Botoºani, care l-a înþeles în profunzime,
publicã imediat dupã moartea profesorului urmãtoarele:
„Ani de zile am aºteptat cu nerãbdare de îndrãgostit sâmbã-
ta, care-mi aducea Contemporanul, având pe pagina întâi, în
colþul din dreapta de sus, rareori în alte locuri ale ei, cronici-
le lui Cãlinescu. Dar când marele meu dascãl a murit, sâmbã-
ta a devenit o zi ca oricare alta. Pânã când, pe aceeaºi paginã,
a început sã aparã cu regularitate numele lui Grigore Moisil.
Cãutam cu fervoare articolele care vorbeau despre matemati-
cã ºi economie, despre computere ºi calculatoare, despre cer-
cetare operaþionalã ºi matematici aplicate, despre colocvii ºi
congrese. O mare inteligenþã fãcea sã vibreze probleme ºi idei
de care-mi fusese întotdeauna fricã, încã din ºcoala primarã ºi
apoi toatã adolescenþa. Încetul cu încetul scrisul lui mã fãcea
sã înþeleg cã epoca în care trãiesc este o epocã a matematicii.“

Articolele sunt scrise într-un stil cu totul personal. Titluri
cu haz, finaluri lapidare ca niºte bãtãi de gong, cele mai inso-
lite asociaþii de idei savante cu fapte din viaþa curentã, grada-
þii, repetiþii, fraze scurte, deseori doar câte un cuvânt urmat
de punct, termeni noi creaþi ca adjectivul pãtantã, verbul a ia-
urþi, a ºopârli, apariþia unui interlocutor imaginar cam prostuþ,
scot în evidenþã scânteietoarea lui inteligenþã ºi erudiþie. ªi
mai ales darul de a spune lucruri complicate într-un limbaj
simplu, pe înþelesul tuturor.

Redãm primul articol apãrut în 17 aprilie 1970:
De mult aº fi vrut sã scriu un catalog al ideilor false. 
Se ºtie cã o idee începe prin a fi un paradox, continuã prin a fi o

banalitate ºi sfârºeºte prin a fi o prejudecatã.
Îmi place sã surprind momentul de banalizare a unei idei, mo-

mentul când oamenii serioºi se laudã: eu am avut ideea asta cel din-
tâi; ºi tu îþi aduci aminte cum „el“ o trata drept paradox.

Îmi place sã urmãresc lunga poveste când o idee banalã devine o
prejudecatã. Când se înrãieºte ca omul care îmbãtrâneºte, care simte
cã-i fuge pãmântul de sub picioare, care trebuie sã facã apel la auto-
ritatea lui. Când tot farmecul tinereþii lui s-a iaurþit în autoritate.

Ca un om care simte cã va fi scos la pensie, o idee care se apropie
de sfârºitul vieþii ei devine otrãvitã.

Aº fi vrut sã scriu catalogul ideilor false; sã-i pun pe copertã un
craniu ºi douã oase, cu inscripþia — pericol de moarte.
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Dintre aceste idei false am ales una care poate sã ruineze ºi oa-
meni ºi instituþii; ºi oameni prin instituþii. E vorba de „opoziþia“
între ºtiinþã ºi umanism.

Eu n-am apucat epoca în care aceastã idee se bucura de farmece-
le tinereþii.

Când eram elev la liceu, ºi e mult de-atunci, liceul era împãrþit
în douã secþii: „real“ ºi „modern“. Bineînþeles cã la „real“ se învã-
þau matematici; secþia „modernã“ avea douã definiþii. Una teoreti-
cã, despre care n-am îndoialã cã era contradictorie: la „modern“ se
învãþa limba latinã. Alta care era justã: la „modern“ mergeau cei
care nu erau „buni la matematici“.

E mult de când eram eu în liceu, dar nu sunt totuºi mai multe
secole. ªi în secolul nostru niciodatã limba latinã nu era o limbã
modernã.

Mai era ºi o secþie clasicã. Acolo se învãþa limba greacã. Pânã aici
merge. Numai cã dorinþa oficialitãþii nu era ca aceastã secþie clasi-
cã sã dea istorici, arheologi, filologi ºi filozofi. Nu. Mulþi din filozo-
fii noºtri de pe atunci nu ºtiau limba greacã.

Mai curios era faptul cã cultura clasicã elinã era prezentatã foar-
te ciuntit. Se ºtie cã, dacã Grecia anticã a dat mari poeþi, mari dra-
maturgi, mari sculptori ºi mari arhitecþi, tot ea a dat mari filozofi ºi
mari geometri.

Constã oare „miracolul grec“ din faptul — incontestabil — cã
arhitectura ºi sculptura grecilor de pe-atunci a dat opere, cum zicea
unul, „mai nemuritoare“ decât cele ale Egiptului ºi Mesopotamiei
ºi ale celorlalte popoare anterioare „miracolului“?

Eu cred cã ceea ce nu se poate bãnui în lumea pre-elinã e raþio-
namentul deductiv: logica ºi geometria. Arta statuarului ºi cea a ar-
hitectului nu au apãrut ca un miracol. Proprietãþile numerelor ºi
ale triunghiurilor au fost cunoscute ºi înaintea elinilor. Ceea ce, se
pare, nu se fãcea înaintea elinilor, era sã se demonstreze.

Logica lui Aristot, geometria lui Euclid au arãtat drumul raþiu-
nii când justifica. Cine o sã-mi scrie câþi ani de negoþ, câþi ani de
avocaturã le-au pregãtit?

Miracolul grec e descoperirea demonstraþiei.
Se vede cât de curios era un învãþãmânt „clasic“ din care fãceau

parte Iliada, Odiseea ºi aoristul, dar nu fãceau parte nici Elemente-
le lui Euclid, nici Analiticile lui Aristot. ªi astãzi, oare, cel ce-ºi dã
un doctorat asupra unor probleme privind lumea elinã este el oare
îndemnat sã cunoascã aceste douã monumente capitale ale civiliza-
þiei eline?
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S-a împãrþit liceul în douã specializãri: ºtiinþificã ºi umanistã.
Poate cã, aºa cum e — sau cum era — în alte þãri, l-am împãrþit în
mai multe. Problema e alta: va fi, ca în împãrþirea actualã, o secþie
în care se vor duce cei ce vor sã înveþe matematicã ºi alta pentru cei
cãrora le e lene s-o facã? Lor, sau profesorilor lor? Nu ar fi mai cin-
stit sã-i împãrþim în „clasa elevilor buni“ ºi „clasa elevilor fãrã vi-
itor“? Fiindcã atunci vom ºti ce trebuie sã-i învãþãm ºi mai ales cât
putem sã-i învãþãm de repede.

Cândva, când un critic literar îºi va apleca atenþia ºi asupra
scrisului unui om de ºtiinþã, va descoperi în eseurile ºi chiar
în prefeþele matematicianului Moisil, adevãrate pagini anto-
logice de literaturã: condensarea maximã a ideilor, simplita-
tea specificã a stilului nasc în cititor o emoþie esteticã de înal-
tã calitate spiritualã.

Exemplu, începutul ºi încheierea prefeþei volumului Încer-
cãri vechi ºi noi de logicã neclasicã, apãrut în 1965 la Editura ªti-
inþificã din Bucureºti, pe care-l reproducem mai jos:

Când eram mic, m-a învãþat mama sã-mi strâng seara, înainte de
a mã duce la culcare, toate lucrurile: cãrþile sã le pun în pupitru, ca-
ietele sã le pun în ghiozdan, tocul ºi creioanele în penar. Dupã aceea
puteam sã mã duc sã mã culc.

Atunci când un foarte tânãr reprezentant al Editurii ªtiinþifice
mi-a propus sã-mi retipãreascã câteva din lucrãrile mele mai vechi,
i-am oferit un volum nou; a insistat, am refuzat, a insistat, m-am
scandalizat, a insistat, am acceptat, m-am pus pe lucru.

Mulþumesc Editurii ªtiinþifice cã m-a ajutat sã încep treaba de
dinainte de a mã duce la culcare. Cum am învãþat în copilãrie. Am
strâns, în acest volum, încercãrile mele mai vechi ºi mai noi asupra
logicilor cu mai multe valori.

………………..………………..………………..……………….

Astãzi, când mi-am aºezat câteva lucruri la locul lor, ar trebui sã
mã simt un om liber. Aº putea, de pildã, sã încep sã învãþ logica ma-
tematicã.

Înainte însã trebuie sã-mi aºez ºi alte lucruri: multe capitole ale
matematicienilor mi-au fost dragi. Matematica e una. (Decembrie
1964)

În eseuri, cu subiecte variate, dar încadrate în sfera ºtiinþei,
cartea a fost unul din subiectele lui preferate. Iubea cartea, o
respecta. Începând cu actul de creaþie, de concepþie, manu-

335
www.ziuaconstanta.ro



scris, trecând prin faza de corecturã, tipãriturã, editurã, ur-
mând cu tirajul, circulaþia în librãriile din þarã ºi strãinãtate,
vânzarea, nevoia de cãrþi strãine, despre toate acestea a scris.
ªi despre citit:

Viaþa unui matematician e legatã strâns de cãrþi, de cãrþile pe
care le-a citit în primul rând, dar ºi de cele pe care le scrie. ªi toþi
purtãm regretul câte unei cãrþi, pe care n-am citit-o. Sau n-am ci-
tit-o la timp. Dacã o citeam la timp, cum mi-ar fi schimbat viaþa?
(Rev. Bibl. 1 Aprilie 1972)

Ce literaturã îmi place sã citesc? Orice literaturã bunã, în care
cuvântul sunã autentic ºi aduce aminte. În care autorul se mãrtu-
riseºte ºi mãrturiseºte pentru alþii. Pentru cei pe care i-a înþeles,
pentru cei pe care a încercat sã-i înþeleagã. Pentru cei ce i-au poves-
tit senin grozãviile pe care le-au trãit ºi pentru cei ce se revoltau cã
plãtesc imbecilitatea. A altora. Poate a lor. Într-o carte vreau sã se
audã tãcerea celor ce suferã ºi liniºtea celor ce muncesc, geamãtul
celui ce moare, zbierãtul celui ce se naºte. Îmi place sã citesc o car-
te în care se strecoarã marea speranþã de mai bine, de mai frumos.
În care autorul ghiceºte tainele reînnoirii. Pune umãrul sã ajute în-
ceputurile. În care se vede cum lui „aºa vreau“ i se pune piedicã ºi
se adunã cetele celor ce au dreptate: logicã, dragoste, libertate. Îmi
place sã citesc cãrþile în care e scris clar ceea ce eu simt confuz. ªi
cele în care se ºterg contururile pe care, în neºtiinþa mea, le-am în-
negrit ºi sã pun în loc umbre ºi jocuri de culori. În care mã regãsesc
pe mine, pe cei atâþia eu. Îmi place sã citesc o carte în care un colþ
de viaþã îmi dezvãluie viaþa întreagã. (Contemporanul, 15 No-
iembrie 1963)

O carte se adunã încet, încet, încet.
Apare întâi precis ºi absurd, ca un vis. Ca un vis o uiþi.
Bagi de seamã, mult mai târziu, cã ai purtat-o cu tine, cã a cres-

cut ºi cã þi se va impune.
Vrea sã se desfãºoare, sã trãiascã, gând din gândul tãu, în gân-

durile altora.
Pe urmã îþi trece.
Cândva, undeva, o scrii. Nu are din primul vis decât douã, trei

acorduri.
E o scrisoare pe care o trimiþi cuiva. Altuia decât celui cãruia i-o

scrii. ªi-nsemni pe copertã.
Cui?
ªi o trimiþi celuilalt. Celui care o sã fie cu tine.

(România Literarã, Ianuarie 1986)
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În mijlocul cãrþilor se desfãºura viaþa de toate zilele a pro-
fesorului Moisil. Casa din strada Armeneascã nr. 14, locuitã
de el timp de 28 de ani, de la întoarcerea sa din Ankara, era
înþesatã de ele, dar ºi de dosare, manuscrise, extrase, fiºe, re-
viste, aºezate în biblioteci ºi pe birou, împrãºtiate pe toate
mesele, uneori pe scaunele ºi canapelele casei. Nimeni n-avea
voie sã se atingã de ele. Profesorul era singurul care ºtia ordi-
nea în care le aºezase ºi gãsea în ceea ce putea pãrea unui
strãin dezordine sau haos, orice fiþuicã de care avea nevoie.
Lucra la birou; când biroul se acoperea de hârtii ºi de cãrþi, se
muta la masa din sufragerie, mãritã la maximum; când se
acoperea la rândul ei ºi masa, noile teancuri se aºezau pe sca-
une. Când primea musafiri, toate teancurile, în ordine, se sti-
vuiau în dormitor, pe pat, pe scrin, pe jos ºi, la plecarea lor, îºi
regãseau locul iniþial. O datã la câteva luni, profesorul fãcea
ordine, cu multã conºtiinciozitate, zile în ºir, scârbit de pier-
derea timpului ce o necesita. Arunca atunci tot felul de cior-
ne, corecturi, pãstrând totuºi enorm de multe.

Cel mai adesea însã, în pijama ºi halat, lucra întins pe pat.
Când gândea matematicã, se cunoºtea dupã un anume joc al
privirii, care uitându-se în afarã, pãrea cã nu vede ce-l încon-
joarã. Când era mulþumit de mersul gândirii fredona frag-
mente dintr-un cântecel, care, auzite, pãreau o uºoarã mor-
mãialã. În acest timp soneria telefonului ºi cea de la intrare
anunþau necontenit studenþi, cercetãtori, ziariºti care voiau sã
stea de vorbã cu el ºi pe care-i primea cu bunãvoinþã, fãrã sã
se simtã deranjat. Cu ai casei n-avea timp de vorbit decât la
orele de masã sau seara, când, sfãtuit de doctori, renunþase sã
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mai lucreze ºi citea spre a se relaxa, orice roman îi cãdea în
mânã.

Iubea cãrþile, dar nu ca bibliofil sau colecþionar. Pentru
conþinutul lor de idei ºi spirit. Se purta cu ele cu deosebit res-
pect, nu le îndoia, nu le sublinia, nu le însemna. Doar câte o
revistã mai poartã ºi azi pe copertã, scris cu creionul, numã-
rul paginii care conþinea articolul folositor lui sau altora. Nu
avea o mare bibliotecã personalã. Nu poseda tratatele impor-
tante de matematicã sau filozofie, de aceea cel mai des citea
la bibliotecã sau aducea de acolo cãrþi acasã. Spunea: Cãrþile
sunt fãcute sã circule ºi le împrumuta cu uºurinþã. Deseori nota
pe o hârtie numele persoanei cãreia-i împrumutase volumul
respectiv. Dar fiþuica se rãtãcea printre multiplele hârtii de pe
birou. Profesorul însuºi îi acorda o valoare simbolicã. Aºa în-
cât majoritatea cãrþilor sale bune nu se mai aflau în biblioteca
sa, compusã în special din cele rãmase neîmprumutate.

Nenumãrate dosare, care umpleau rafturile bibliotecii sau
mapele — avea enorm de multe — erau aranjate pe proble-
me. Purtau nume diferite, unele nu lipsite de umor: Absurdi-
tãþi, Lecþii pentru nu ºtiu cine, Invitaþii la care nu s-a dat curs,
Proºti, Despre mine, Comèdii, De citit ºi meditat, Ilie1.

În zilele când pleca de acasã, fie cã mergea la facultate,
Centrul de calcul, Institutul de matematicã, Societatea de ma-
tematicã, Academie, minister, alte instituþii de învãþãmânt,
edituri, tipografii sau la întâlniri cu pionierii, elevii de liceu,
la clubul studenþilor sau la conferinþe, lua cu el o mapã încãr-
catã cu dosarele necesare zilei respective.

Umbla domol, cu paºi mãrunþi, aproape târºiþi. Pe stradã,
când se plimba, îºi þinea mâinile împreunate la spate. De tâ-
nãr se cãznise sã nu ºi le legene în timpul mersului, pãrân-
du-i-se dizgraþios. Umbletul cu braþele de-a lungul corpului,
fãrã acel balans caracteristic, pãrea cã dã trupului, la fiecare
pas, o miºcare sãltatã ca a unei marionete trase pe sfoarã.

Anumite gesturi personale: scoaterea pãlãriei — purtatã
permanent vara ºi înlocuitã iarna cu nelipsita cãciulã — prin
ridicarea ei pe la spate, tragerea puloverului peste cap sunt
gesturi de care elevii ºi cunoscuþii sãi îºi aduc sigur aminte.
Puloverul de lânã îl purta sub veston din toamnã pânã în pri-
mãvarã. De câte ori intra în vreo casã, instituþie, restaurant,
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ºi-ºi scotea paltonul, urmau scoaterea vestonului, tragerea
puloverului pe cap, repunerea vestonului, toate aceste opera-
þii fãcute în tihnã, tacticos, ca un ritual.

Neglijenþa vestimentarã a tinereþii se datora, pesemne, lip-
sei mijloacelor financiare. Mai târziu, manifesta o vãditã plã-
cere în putinþa de a alege în fiecare dimineaþã din dulapul de
haine costumul ºi cravata potrivite timpului ºi împrejurãrilor.
S-a amuzat ca la spectacol, când, la Ankara, a fost obligat de
protocolul vieþii diplomatice sã poarte redingotã, frac ºi chiar
joben. Cãmãºile le cerea perfect cãlcate. Povestea cum în tine-
reþe îºi cãlca singur, înainte de a participa la una din petrece-
rile la care era poftit, cãmaºa de mãtase albã, unica ce o avea.
Dar nu putea suferi sã facã cumpãrãturile respective. Dacã ar
fi putut trimite pe cineva sã-i cumpere pânã ºi pantofii, ar fi
fãcut-o bucuros.

Colindatul prin magazine, ca ºi mersul la tuns, el le soco-
tea timp pierdut. I se pãrea absurd ca un om chel sã trebuias-
cã sã se tundã. Totuºi, pânã ºi un om chel mai are ceva de
tuns. Dar aceastã operaþie era zi de zi amânatã. Sosea însã ºi
împrejurarea ieºitã din comun, doctoratul unui elev, o invita-
þie la vreo festivitate, care îl forþa sã-ºi piardã timpul la frizer.
Dar bãrbieritul de fiecare dimineaþã era socotit o plãcere
atunci când lamele erau bune. Ca dovadã cântecelul fredonat
în surdinã ce-l întovãrãºea. Îºi manifesta atunci satisfacþia,
aprinzându-ºi nelipsita þigarã.

Începuse sã fumeze din fanfaronadã, în tinereþe, dar cu
timpul ajunsese un fumãtor pasionat ºi fuma pânã la 50 de þi-
gãri pe zi. Fuma ºi la curs. Dragoº Vaida povesteºte cã le în-
gãduia elevilor sã fumeze la examen. Vãzând însã cã elevii
circulã prea mult prin salã ºi ºuºotesc spre a lua þigãri unul de
la altul, pusese un afiº: Profesorul Moisil împrumutã þigãri.
Dupã un timp, constatând cã împrumutul ajunsese prea one-
ros, pusese alt afiº: Profesorul Moisil nu mai împrumutã þigãri.

În anul 1958, doctorul C. Lupu, convins anti-tabagist, îl
forþase sã se lase de fumat, speriindu-l cã tutunul îi va scurta
viaþa. Plãmânii ºi inima lui nu mai erau de pe atunci în per-
fectã ordine. Cu greu, dupã o chinuitoare perioadã în care ba
se lãsa, ba se reapuca, izbutise sã pãrãseascã þigara. Se mân-
gâia spunând: M-am lãsat eu, dar sunt liniºtit. Mi-am fumat va-
gonul de þigãri! Nu împiedica pe nimeni sã fumeze în preajma
lui, ºtiind ce plãcere însemnase aceasta pentru el.
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Lucra, fãcea matematicã, scria articole, în mijlocul conver-
saþiei membrilor familiei. Fiind obiºnuit din copilãrie sã-ºi
facã lecþiile la masa din sufragerie împreunã cu fraþii sãi, gã-
lãgia nu-l tulbura. Dar ne punea o condiþie: sã nu ºoptim. Ce-
rea sã se vorbeascã tare spre a nu fi deranjat. Dacã auzea des-
luºit, uneori intervenea chiar în discuþie, pentru ca apoi sã-ºi
continue liniºtit lucrul, dar dacã se vorbea încet, atenþia de-
viatã spre ºoapte îi distrãgea ºirul ideilor.

Era de o extremã meticulozitate în redactarea tuturor arti-
colelor. „Fantezia temei nu lãsa loc la Moisil pentru inacura-
teþea redacþiei, exigenþa lui era totalã“, spunea M. Maliþa.

Aceeaºi exigenþã în redactare era cerutã ºi elevilor ºi dacti-
lografelor. Scrisorile pe care mi le dicta trebuiau sã fie bine
puse în paginã, curate, fãrã ºtersãturi. Când nu era satisfãcut,
le înapoia cu calm ºi uneori le scriam de 3–4 ori, pânã ieºeau
cum trebuie.

Topuri întregi de hârtie erau folosite la elaborarea lucrãri-
lor lui matematice. Nu ºtiu dacã lucra matematicã greu, ºtiu
doar cã lucra tot timpul. Dar articolele de publicisticã erau
scrise cu uºurinþã, aproape fãrã ºtersãturi, ºi întotdeauna
foarte serios documentate. O singurã datã n-a controlat infor-
maþia cerutã la telefon unui prieten specialist ºi a comis o
eroare pe care de altfel în numãrul urmãtor al revistei a mãr-
turisit-o.

A scris toatã viaþa cu creionul, în afara ultimilor ani, când
folosea pixuri. Avea deci nevoie de gume ºi ascuþitori. Stilo-
uri nu folosea, le pierdea. Lamele de bãrbierit uzate erau pãs-
trate cu grijã pentru ascuþirea creioanelor ºi þinute în cutiuþe
de medicamente pe birou. În ziua când, la Tokyo, a cumpãrat
o micã ascuþitoare de culoare roºie, ce se putea fixa pe birou
ºi ascuþea creionul prin învârtirea unei mici manivele, a avut
o bucurie asemãnãtoare celei a unui copil în faþa unei jucãrii
mecanice.

Avea cantitãþi mari de fiºe bibliografice de matematicã. Bi-
bliografia îl interesa. Dacã n-aº fi fost matematician, ce mi-ar fi
plãcut sã fac? E probabil cã mi-ar fi plãcut sã fac bibliografie. O do-
vedesc minuþioasele bibliografii ale lucrãrilor sale ºtiinþifice.
Dar ºi pentru cele publicistice se documenta cu conºtiinciozi-
tate. Pentru articolul Doctoratul în matematici existã ºi azi un
dosar special conþinând lista tuturor doctorilor în matematici
din þarã, cu anii respectivi, cerutã Elizei Roman de la Biblio-
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teca Academiei ºi o scrisoare a prof. Tiberiu Popovici, cãruia
îi ceruse documentare la Cluj. Folosea fiºe ºi pentru cores-
pondenþã. Purtau adresele tuturor matematicienilor cu care
luase contact la diferite congrese sau cu care era în relaþii nu-
mai prin scris.

Conversaþia cu un tânãr student sau reporter, cel mai ade-
sea un monolog în care profesorul îºi expunea pãrerile, depã-
na amintiri, trãgea concluzii, dãdea lecþii de matematicã ºi de
viaþã, era întovãrãºitã foarte adesea de miºcarea mâinii care,
din mersul neîntrerupt al creionului, trasa pe hârtia de pe bi-
rou bizare circonvoluþiuni, figuri geometrice ce pãreau cã ur-
mãresc firul drept sau sinuos al gândurilor.

Vorbea, þinea conferinþe cu o extremã uºurinþã. Avea aerul
cã nu le pregãteºte. Întrebat cum de nu are emoþii ºi cum ac-
ceptã sã þinã o conferinþã de azi pe mâine, a rãspuns: Cum sã
nu pot? Sunt lucruri la care nu încetez sã mã gândesc de peste 25
de ani.

Pentru reporterii de la televiziune, era o plãcere a-l avea în
emisie. De îndatã ce ºtia despre ce e vorba, stãtea o clipã,
apoi, fãrã reveniri, totul mergea ca de la sine. Dar pentru cei
de la ziare ºi reviste, lucrurile erau mai dificile. Dupã ce un
articol era predat, vai de cel ce îndrãznea sã schimbe mãcar o
virgulã. Nu o datã ºi-a manifestat violent supãrarea când ti-
neri gazetari ºi reporteri îi aduceau corectura cu fraze adãu-
gate sau cuvinte schimbate. Violenþa acelor momente era exa-
geratã voit, pentru a speria pe vinovat. Îndatã dupã plecare
se potolea sperând, optimist, cã tânãrul reporter a plecat aca-
sã cu lecþia învãþatã1.

ªi se reîntorcea liniºtit, cu plãcere, la calculele matematice,
munca lui: Eu ºtiu cã matematica e folositoare, dar eu fac matema-
ticã fiindcã îmi face plãcere. Acesta e marele noroc al matematicie-
nilor. Pot fi folositori societãþii fãcând ceva care pentru ei personal
e o bucurie. Un matematician face matematicã, fiindcã vede în ma-
tematicã ceva frumos, ceva interesant, ceva care îi place, ceva care îl
tulburã, îl face sã gândeascã, sã mediteze, sã viseze. (Radio)

De aceea, era deseori distrat. O datã, dupã o ºedinþã de co-
municãri la Mediaº, a luat de la garderobã paltonul altui par-
ticipant, l-a îmbrãcat liniºtit, ºi a plecat agale spre hotel. Abia
când pãgubaºul, disperat, l-a ajuns din urmã, atrãgându-i
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atenþia asupra erorii înfãptuite, atunci a remarcat cã paltonul,
cu mâneci cu tot, atârna bine de pe el.

A fost un om dezinteresat1.
Interesul pentru progresul ºcolii româneºti de matematicã,

modernizarea învãþãmântului în þarã, progresele ºtiinþei ºi
tehnicii româneºti, metodele cele mai eficiente de atingere a
acestui þel au fost mai puternice decât urmãrirea intereselor
personale, decât obþinerea unui post important sau acumula-
rea de bunuri materiale.

Gr. M. n-a muncit niciodatã de dragul banilor, uneori, din
stringenta lor nevoie. Banii îi cheltuia cu uºurinþã, dar nu þi-
nea la ei. Nu-i aduna. Învãþa tineretul sã nu munceascã pen-
tru bani. Pretindea cã munca fãcutã cu plãcere e mai rentabi-
lã decât cea în scopuri materiale. Eu cred cã omul trebuie sã ca-
ute sã gãseascã plãcere în munca lui. (Inf., 19 Martie 1970). ªi po-
vestea din viaþa lui: Eu am fost numit conferenþiar în 1931 toam-
na. Din 4 iunie 1929 pânã în noiembrie 1931 am stat. Doctor. Adi-
cã am lucrat matematicã, dar slujbã n-am avut.

Numit conferenþiar, încasam ca leafã 7000 unitãþi. Cum le zicea,
n-are importanþã. Inginer la stat aº fi avut 17.000 unitãþi. La par-
ticulari 50.000. De ce m-am fãcut matematician, asta mã priveºte.
De ce alþii nu s-au fãcut, nu mã mir. (Ind. ºi Cert., p. 181)

Azi, continua el, din munca mea de profesor câºtig mai mult de-
cât un inginer.

Foarte puþini ºtiu cât era de generos. O ºtiu însã membrii
catedrei, cãrora le împãrþea primele ce i se cuveneau lui la Fa-
cultate. Un dosar existent cuprinde ºi azi numele ºi iscãlituri-
le colaboratorilor în dreptul sumelor încasate. Ajutorul ce-l
dãdea elevilor ºi oricui se afla în vreun impas era discret ºi
neprecupeþit. Constantin Ottescu, secretar la Societatea de
Matematicã, între 1969–1974, povesteºte:

„Trebuia într-o zi sã-l caut la telefon la ora 12 pe domnul
profesor pentru nu ºtiu ce hârtie urgentã de semnat sau de re-
dactat. Nu venise acasã. Era «încã» la minister.

Dupã amiazã am reuºit, pe la ora 4, sã-l gãsesc la telefon.
— A fost o comédie (îi plãcea sã spunã cuvântul comédie

deseori — accentul pe e) cu o profesoarã de românã.
Am trecut apoi la ce ne interesa. A doua zi îl gãsesc la mi-

nister pe X.

344

1 Vezi Addenda 13, pag. 412.

www.ziuaconstanta.ro



— Ai vãzut ce a fãcut preºedintele vostru?
— Ce?
— A gãsit la poartã o profesoarã de românã, aproape o fe-

tiþã, care nu putea sã intre în minister. Venise din provincie,
susþinuse, mi se pare, acolo un concurs de ocupare de catedrã
sau aºa ceva, fusese altcineva numit pe nedrept în locul ei ºi
acum stãtea în faþa ghiºeului de la intrare ºi plângea. Nu avea
bilet de intrare.

Profesorul a intrat în minister, cu toate protestele portaru-
lui, a luat-o cu el, m-a gãsit ºi pe mine, m-a folosit drept ghid
prin toate birourile, a ajung pânã la ministrul de care depin-
dea rezolvarea cererii, a obþinut vizã favorabilã pe cererea fe-
tii ºi când ea cu lacrimi în ochi nu ºtia cum sã-i mulþumeascã,
s-a rãstit:

— Stai, nu-i gata, hai amândoi la registraturã sã-þi punã ºi
numãr de ieºire!

De aceea n-a fost gãsit toatã dimineaþa profesorul.“
D-na Viþu, dactilografã la Centrul de Calcul, îºi aminteºte

ºi ea:
„Un fapt pe care nu-l pot uita demonstreazã cât era de ini-

mos ºi de apropiat profesorul de funcþionari, chiar ºi de cei
mici, cum eram ºi eu. Într-o varã trebuia sã plec în concediu
de odihnã. Cu câteva zile înainte de plecare, profesorul mã
întreabã: Când pleci în concediu? Îi rãspund: Luni. Iar dânsul
îmi spune: Poþi pleca de sâmbãtã ºi închidem un ochi. Apoi m-a
mai întrebat: Cât stai?. Eu, cu toate cã aveam dreptul numai
la 15 zile, am îndrãznit sã-i rãspund: Cât credeþi Dvs. ªi atun-
ci mi-a spus: O lunã-þi ajunge? Da? Atunci vom închide ºi celã-
lalt ochi.“

Fãrã a fi protocolar, era foarte politicos în relaþiile sale cu
oamenii. De câte ori cineva îl cita în vreo revistã, vreun croni-
car îl elogia la radio sau televiziune, le dãdea imediat un te-
lefon, uneori îi invita chiar la masã, în semn de mulþumire.
Datoritã acestei atitudini civilizate a avut bucuria de a cu-
noaºte personalitãþi din lumea literelor, a teatrului, a artelor.
Ecaterina Oproiu, Radu Cosaºu, Dem. Rãdulescu îºi mai
amintesc, desigur, aceste întâlniri.

Rãspundea cu bunãvoinþã la scrisorile oricãrui necunoscut
care-i cerea vreun sfat sau vreun ajutor. Ori de câte ori era po-
sibil, dãdea ºi ajutorul solicitat. Aºa cum spunea profesorul
Rosetti: A fost un om bun.
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În anul 1963 a încasat cea mai mare sumã de bani din via-
þa lui. Premiul de stat, 50.000 lei. Cu aceºti bani a cumpãrat la
Breaza o casã unde ºi-a petrecut pânã la sfârºitul vieþii lunile
de varã. În aceastã casã retrasã, ascunsã dupã copaci, fãrã te-
lefon, a lucrat cu spor întreit ºi continuitate ceea ce nu avea
rãgazul sã facã la Bucureºti. Îºi petrecea zilele lucrând pe ve-
randa casei sau la o masã în grãdinã, ºi doar dupã îndelungi
rugãminþi ieºea uneori la plimbare pe jos. Cãci în ultimii ani
medicii îi recomandaserã miºcare. Suferea de astm cardiac.
Profesorul glumea: Când îmbãtrâneºti, nu mai ai inimã, ai cord
sau E rãu cã la bãtrâneþe dosarul medical e mai mare decât dosarul
de cadre.

Dar pe cât de tihnitã îi era viaþa la Breaza, pe atât de moi-
siliene erau plecãrile într-acolo. Maºina se încãrca cu nenu-
mãrate mape, dosare ºi cãrþi de care avea nevoie pentru lu-
crãrile în curs. Un singur transport nu ajungea; la fiecare în-
toarcere în Bucureºti, încãrcarea se repeta. Dacã plecarea era
hotãrâtã la ora 10 dimineaþa ºi întâmplãtor se pornea
într-adevãr la acea orã de-acasã, ieºirea din Bucureºti avea loc
uneori la ora 12 sau chiar la ora 1. Profesorul trecea pe la fa-
cultate, redacþii, edituri, dactilografã, ºi sigur pe la Academie
unde întârzia stând de vorbã cu toþi cunoscuþii ce-i ieºeau în
cale.

Odatã maºina ieºitã din oraº, cu greu putea fi smuls din
lectura cãrþii sau revistei în care se afunda. Sporadic, interve-
nea în discuþie, când mai erau oaspeþi. Cel mai adesea, liniº-
tea din maºinã era întovãrãºitã doar de zgomotul motorului.

Gr. M. nu era însã un singuratic, iubea oamenii, iubea so-
cietatea lor. Epicurian în ale vieþii, aprecia o mâncare gustoa-
sã, un vin bun, o þigarã, o glumã, muzica unui vals, un
schimb de idei. Se bucura de oaspeþi. Aproape n-a existat ma-
tematician strãin venit în þarã pe care sã nu-l fi poftit la masã
în oraº, mai adesea acasã. Se lãuda cu matematica româneas-
cã, dar ºi cu frumuseþea þãrii, cu specificul de înaltã calitate al
mâncãrurilor ºi vinurilor româneºti. Puiul cu smântânã, vine-
tele tocate, mãmãliga cu brânzã ºi smântânã, papanaºii fierþi
cu unt erau apreciate de el ca specialitãþi demne de rivalizat
cu mâncãrurile franþuzeºti, ca ºi þuica de prune, nelipsitã la
începutul mesei ºi degustatã de strãini ca un fel de coniac. Cu
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oaspeþii era plin de vervã. Vorbele de duh curgeau ca ºi para-
doxele1.

Umorul se rãsfrângea ºi asupra propriei lui persoane. Nu
scãpa nici un prilej de a glumi pe socoteala cheliei pe care o
avea de la 25 de ani. Prefera, ca exemplu în logica clasicã, ce-
lebrul paradox al chelului (Eubulide) tocmai pentru maliþio-
zitatea cu care îl putea expune.

Se bucura de fiecare reuºitã a elevilor lui. Darea unui doc-
torat, apariþia unei cãrþi, a unui articol bun, a unei recenzii fa-
vorabile în vreo revistã de specialitate erau prilejuri de sãrbã-
toare. Atunci profesorul îºi lua elevul merituos ºi colegii aces-
tuia ºi cu toþii împreunã sãrbãtoreau la C.O.S. sau Casa Uni-
versitãþii succesul obþinut. Dar îi plãcea, la rândul lui, sã fie
sãrbãtorit.

În 10 ianuarie, ziua lui de naºtere, profesorul îºi poftea co-
laboratorii acasã, seara, la o petrecere cu dans. Înmulþindu-se
an de an numãrul celor care lucrau cu el, într-o bunã zi casa
a devenit neîncãpãtoare. Profesorul a hotãrât atunci sã „se
serbeze“ la C.O.S. Erau atât de mulþi, deci cheltuiala atât de
mare, încât profesorul n-ar fi putut-o suporta. O ºtiau toþi, aºa
cã fiecare participant îºi plãtea ceea ce consuma. La aceste în-
tâlniri luau parte cam 100 de persoane. O singurã datã s-a
ajuns la 200, când profesorul a fost sãrbãtorit de facultate la
cei 60 de ani împliniþi în 1966.

Au trecut ani de la dispariþia sa, dar elevii lui nu uitã
aceastã datã. De 10 ianuarie, în fiecare an, se adunã în amin-
tirea lui. ªi fiecare îl evocã: cum circula de la o masã la alta,
de la un grup de oameni la altul, cu paharul în mânã ºi cu
gluma pe buze; cum le sãrea în ajutor, cu câtã rãbdare îi sfã-
tuia; cât era de combativ în apãrarea oamenilor de valoare. Se
reamintesc glumele lui, cuvintele de spirit ºi toþi încheie cu
amãrãciune: „Ei, dacã ar mai fi profesorul!“

Era prieten cu elevii lui: Prietenia între un profesor de univer-
sitate — oricât de bãtrân sau oricât de tânãr ar fi — ºi student, nu
e prietenia pãrinteascã, nici cea a unui frate mai mare, înclinat sã
ierte sau sã îngãduie, ci e o prietenie bãrbãteascã, în care fiecare rãs-
punde de toate acþiunile lui. Nu numai profesorul. ªi studentul.
(Inf., 3 Octombrie 1966)
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Emitea pãreri ce la prima vedere pãreau fanteziste sau ab-
surde dar care, pe mãsurã ce treceau anii, se adevereau. Mulþi
dintre cei apropiaþi au constatat nu o datã aceastã clarviziune
asupra viitorului, dar bazatã pe o judecatã logicã. Caracteris-
tic pentru felul lui de a reacþiona era „nu“-ul profund ºi grav
cu care rãspundea instinctiv la orice afirmaþie a vreunui inter-
locutor. Pentru ca abia apoi sã înceapã judecata logicã a aces-
tui „nu“. Uneori putea merge cu logica spre concluzii strãine
bunului simþ, dar firul logic era atât de perfect, încât nu aveai
argumente spre a-l combate.

Pe cât era de vesel ºi de optimist în viaþa de toate zilele, pe
atât devenea de irascibil ºi violent în faþa prostiei omeneºti ºi
încãpãþânãrii în prostie. Aceastã laturã a caracterului sãu i-a
atras antipatia multor oameni. Dar el nu era nici ranchiunos,
nici rãzbunãtor. Spunea adevãrul în faþã ºi se mãrginea la
aceasta; ba mai mult, continua sã fie nepãrtinitor în judecata
lui asupra celor cu care nu se înþelegea. Dacã erau oameni de
valoare, îi respecta pentru aceasta ºi îi lãuda. Pentru cã era de
o cinste fundamentalã: nu minþea, nu fãgãduia în zadar, nu
admitea compromisuri, nu era linguºitor. Din contrã.

Gr. M. n-a ocupat niciodatã un post administrativ impor-
tant. L-ar fi acceptat? Poate da, însã nu i s-a propus nicioda-
tã. Incomoda oamenii care-l gãseau „buclucaº“, „sucit“1.

În realitate era intransigent. Nu fãcea concesii nici rudelor,
nici prietenilor cei mai apropiaþi ºi din aceastã cauzã a ºi pier-
dut câþiva. În schimb, sprijinea ºi ajuta cu cea mai mare rãb-
dare ºi perseverenþã pe elevul, studentul, cercetãtorul, profe-
sorul de valoare, prietenul nedreptãþit care se afla în vreun
impas. Pe leneºi ºi incapabili îi copleºea cu ironiile ºi era deci
antipatizat de cei mediocri sau de cei ce-l pizmuiau.

În viaþa sa, ca a oricãrui om, s-au ivit momente grele de
cumpãnã, în care a fost pus sã aleagã între a capitula sau a se
abate mãcar o clipã pentru a trece pragul. Niciodatã n-a deviat
de la linia dreaptã a vieþii sale de om cinstit. Detesta expresia
mã descurc eu, care pentru el implica superficialitate ºi lene, su-
perficialitatea celui ce nu vrea sã meargã în adâncime, lenea
celui care nu vrea sã facã un efort pentru a adânci.

Conºtient de valoarea sa, nu era totuºi deloc îngâmfat: la
apariþia volumului Logique-Automatique-Informatique, scris
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împreunã cu elevii sãi, numele conducãtorului ºtiinþific a
apãrut pe copertã la litera M, în ordinea alfabeticã, ºi nu la în-
ceput, aºa cum ar fi fost logic sã fie.

Mare a fost mirarea multora când profesorul a apãrut în
anul 1964 la bordul primei maºini cumpãrate de el, un Tra-
bant Kombi. Vârsta ºi prestigiul lui Moisil li se pãreau mai
curând asociate unei Volgi sau unui Mercedes alb. Dar în acel
moment profesorul nu dispunea de bani decât pentru un Tra-
bant. Avea neapãratã nevoie de maºinã pentru deplasãrile lui
la Breaza, unde nu putea sui pe jos dealul dintre garã ºi casã.

Era de o mândrie ascunsã, care se manifesta în exterior
prin ironie ºi zeflemea. Nu se plângea de vreo nedreptate, de
vreun eºec sau de trãdarea vreunui prieten. Suferea, masca
frondând ºi lua hotãrâri irevocabile. Foarte puþini sunt cei cã-
rora li s-a mãrturisit vreodatã. În hârtiile gãsite dupã moartea
sa se aflã urmãtoarele însemnãri: 22 Iulie 1970: Umorul? E un
coktail de revoltã ºi disperare, Duºmanii se recruteazã dintre prie-
teni.

Marea bucurie a vieþii lui a fost de a face matematicã.
Ori de câte ori era amãrât fãcea matematicã, ºi ori de câte

ori era vesel. Stringenþa ei se potrivea cu spiritul sãu logic. În-
trebat fiind o datã de un redactor: „Ce vã pasioneazã în afara
profesiunii Dvs.? A rãspuns: Matematicile.

Dar rãsplata pentru aceastã viaþã de om cinstit ºi muncitor,
de cetãþean cu dragoste de þarã, de luptãtor pentru mersul ei
înainte, Gr. M. a avut-o chiar în timpul vieþii sale. ªcolile sale
au rodit. Elevii sãi sunt astãzi profesori la rândul lor, mulþi îi
continuã cercetãrile.

Mãrturie — ºedinþele þinute în luna ianuarie 1976, în amin-
tirea lui, la seminarul de Teoria sistemelor. Din iniþiativa prof.
Solomon Marcus, elevii lui Moisil au fãcut comunicãri asupra
lucrãrilor generate de calea trasatã de el în logica matemati-
cã, teoria mecanismelor automate, lingvistica matematicã.
N-au fost puþini ºi n-au fost toþi. Dar din comunicãrile pre-
zentate s-a putut constata cã ºi ºcoala profesorului de logicã
matematicã trãieºte prin elevii sãi V. Boicescu, G. Georgescu,
I. Petrescu, I. Tomescu etc., pe lângã celelalte ºcoli create de
el1.
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Marea popularitate de care s-a bucurat în rândul oameni-
lor necunoscuþi din þarã i-a luminat ultimii ani ai vieþii, înno-
uraþi de boalã ºi de gelozia crescândã ce aceastã popularitate
o nãºtea. Simþea dragostea copiilor care-l aºteptau emoþionaþi
ºi nerãbdãtori în sala de conferinþe, a studenþilor care-i sor-
beau vorbele, a intelectualilor care-i asaltau cursurile, a oa-
menilor necunoscuþi de pe stradã care-l opreau fericiþi de a-l
vedea. În autobuz era recunoscut dupã glas ºi nu o datã un
necunoscut i-a cedat locul pronunþându-i cu veselie numele.
Era recunoscut peste tot: în sãlile de spectacol, trenuri, hote-
lurile din provincie, satele îndepãrtate de la þarã. ªi în ochii
tuturor se aprindea un licãr de bucurie. Cum a spus dr. Geo
Sãvulescu la comemorarea a 70 de ani de la naºterea sa: „În
jurul sãu rãspândea luminã“1.

La 23 aprilie 1973 Gr. M. a plecat într-o cãlãtorie de o lunã
ºi jumãtate în Canada ºi Statele Unite cu asentimentul medi-
cului sãu.

Dupã un ºir de conferinþe la Montréal, New York, în ziua
de 20 mai a sosit cu trenul la Ottawa unde urma sã þinã în
ziua de 23 mai o prelegere la Carleton University, asupra Lo-
gicilor cu mai multe valori ºi automatelor finite. A fost întâmpi-
nat la garã cu afecþiune ºi prietenie de ambasadorul Româ-
niei, Bucur ªchiopu, care l-a gãzduit la ambasadã.

În dimineaþa zilei de 21 mai, Gr. M. a vizitat Centrul de cal-
cul al Politehnicii din Ottawa. A pus jaloanele unei viitoare
colaborãri între informaticienii canadieni ºi români, a vizitat
expoziþia de artã eschimosã de la Muzeul de Artã din acel
oraº.

Pe la orele 7 seara, întins pe pat spre a se odihni, s-a simþit
rãu. Aºezat într-un fotoliu lângã geam, la aer, dupã ce a luat
medicamentele prescrise în caz de crizã, a spus respirând
anevoie: Nu se compenseazã plãmânul… ºi, capul lunecându-i
lin pe spate, a adormit pentru totdeauna.

Grigore Moisil a scris la dispariþia savantului polonez Wa-
claw Sierpinski urmãtoarele rânduri:

La moartea lui Waclaw Sierpinski nu se scrie un necrolog, ci o
paginã de istorie. Sunt oameni a cãror contribuþie la progresul ome-
nirii e atât de mare încât biografia lor trece în umbrã, viaþa e ascun-
sã de operã.
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Addenda 1 

ADAOS LA UN NECROLOG

Strânsa prietenie dintre Grigore C. Moisil ºi Mendel Hai-
movici dateazã din 1932, anul numirii lui Gr. Moisil în postul
de conferenþiar de algebrã la Facultatea de Matematici din
Iaºi, oraº natal al lui Haimovici.

Ambii se nãscuserã în 1903, ambii aveau pasiunea mate-
maticii ºi, printr-o tragicã coincidenþã, au murit subit în ace-
laºi an, la distanþã doar de o lunã ºi jumãtate.

Articolul de mai jos, pãstrat printre manuscrisele nepubli-
cate ale lui Gr. Moisil, a fost scris dupã citirea necrologului
apãrut în ziare la 1 aprilie 1973, la douã zile dupã decesul lui
Mendel Haimovici.

Cele câteva pagini de amintiri, scrise dintr-o suflare, n-au
apucat a fi revizuite, nici date la tipar. Gr. Moisil a plecat cu-
rând în Canada unde s-a stins brusc din viaþã la 21 mai.

Publicarea articolului „Adaos la un necrolog“ îmi pare cel
mai potrivit omagiu adus întru amintirea acestor doi dascãli
ai ºcolii româneºti de matematici. Totodatã o ultimã mãrturie
a prieteniei ce-i lega. (V.M.)

La 25 martie 1935 am început concursul de agregaþie pentru a
ocupa postul de profesor de Calcul diferenþial ºi integral la Faculta-
tea de ªtiinþe din Iaºi. Totul a decurs în bune condiþii ºi am fost pro-
pus sã fiu numit în acest post. Prin aceasta se deschidea ºi succesiu-
nea mea, dupã numire urmând sã rãmânã vacant postul de confe-
renþiar de Algebrã pe care-l ocupam. Numirea mea nu s-a fãcut de-
cât cu un an ºi jumãtate mai târziu. În tot acest timp problema suc-
cesiunii mele s-a pus ºi s-a discutat. Erau trei candidaþi posibili, toþi
trei din Iaºi: Mendel Haimovici, Ilie Popa ºi D. Mangeron; ordinea
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în care îi scriu e ordinea valorii lor, aºa cum se vedea atunci; e
aceeaºi ºi astãzi.

Cu S. Sanielevici n-am discutat prea mult problema; era ceva de-
licat. Octav Mayer, omul admirabil, venea rar pe la seminar; îl ve-
deam, dar rar. Cu el m-am împrietenit încet, încet, pentru a deveni
din ce în ce mai buni prieteni. Alexandru Myller venea la seminar
în fiecare zi ºi adeseori plecam împreunã. Fire foarte deschisã, am
discutat cu el mult ºi despre toate, din 1932 când am venit eu la Iaºi
ºi pânã la moartea lui.

Problema era grea. Nu cã ar fi fost cineva de pãrere cã ordinea va-
lorii e alta, ci fiindcã Haimovici era evreu. Myller avusese mari di-
ficultãþi sã facã sã fie numit profesor S. Sanielevici, cu mulþi ani
înainte, dar reuºise. Acum problema devenise mult mai grea. Pe
atunci antisemitismul începea sã devinã doctrinã oficialã ascunsã.

Erau de fapt douã posturi vacante de conferenþiar de matematici.
Dupã convorbiri care au durat ani de zile, pânã când postul a fost
declarat vacant în mod oficial, dupã numirea mea ca profesor, ne-am
gândit aºa: sunt douã posturi vacante; unul sã fie lãsat neocupat
încã un timp, pânã se vor schimba lucrurile; al doilea post sã fie
ocupat de al doilea candidat. Era pe atunci grijã mare ca posturile
neocupate sã nu fie desfiinþate pentru economii bugetare. Antisemi-
tismul creºtea în violenþã. Mayer primise scrisori de ameninþare cu
moartea dacã îl susþine pe Haimovici. În unele se ºi amesteca ame-
ninþarea cu confuzia: Mayer, de origine germanã, era socotit de unii
cã e evreu; dupã nume. ªi pe Myller îl bãnuiau de a fi evreu. Pe
mine mã chema Moisil. Din toþi, evreu nu era decât Sanielevici.

Atunci când s-a vãzut cã la prima vacanþã la postul de conferen-
þiar de algebrã nu vom putea numi pe Haimovici ºi am convenit ca
la acest post sã fie numit Popa, iar cel de-al doilea sã fie rezervat
pentru Haimovici, Myller m-a rugat sã merg eu la Sanielevici sã-i
comunic lucrul. Mi-a spus:

— Du-te dumneata cã eºti mai tânãr. Când a fost problema 
Schoenberg m-am dus eu.

Nu ºtiu nici pânã azi cum a fost problema Schoenberg. (Isac
Schoenberg, strãlucit student al Facultãþii din Iaºi, se expatriase
prin 1929 sau 1930 ºi devenise profesor la o universitate america-
nã. Eu l-am cunoscut puþin. Nefiind din Iaºi nu ºtiu ce s-a întâm-
plat, dar eu am profitat de expatrierea sa, cãci locul de conferenþiar
pe care l-am ocupat din 1931 la Iaºi, i s-ar fi cuvenit lui. O ºtiam ºi
de aceea am fost mirat când am aflat cã aº putea fi numit la Iaºi;
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Schoenberg se expatriase. Probabil Schoenberg, ca ºi J. von Neu-
mann ºi alþi câþiva evrei au înþeles din vreme ce soartã îi aºteaptã în
Europa ºi au avut posibilitatea sã plece mai dinainte de venirea lui
Hitler la Putere în Germania. Ceva mai târziu a plecat ºi Duf, isto-
ricul din Iaºi; acesta s-a instalat în Israel. Nu l-am mai vãzut de
vreo patruzeci de ani.)

Pe atunci unii credeau cã antisemitismul ºi hitlerismul sunt rele,
foarte grave, dar trecãtoare. În acelaºi timp ne revoltam pe rând:
când a venit Hitler la putere, când s-a remilitarizat Renania, când
a pornit Franco sã se lupte cu revoluþia spaniolã pentru a instaura
fascismul în Spania ºi toate câte au urmat. La noi, din când în când
aveam semne, dar nu credeam.

Myller era un revoltat optimist. El cãuta sã scoatã pe studenþii
comuniºti din beciurile poliþiei din Iaºi: „sunt niºte copii idealiºti“.
ªi urma cu perseverenþã o „muncã de lãmurire“ cu toþi. Eram prie-
ten cu Myller ºi cu Sanielevici, socialiºtii de modã veche. Eram
prieten cu Radu Cernãtescu ºi cu Iorgu Iordan, „creierul miºcãrii
antifasciste din Iaºi“. Îl admiram pentru activitatea lui politicã pe
Constantinescu-Iaºi. Socialist de bunã calitate, Constantin Motaº.
Era, pentru noi, tinerii, ruºine sã fii de dreapta. ªi ruºine mare sã
fii antisemit.

Eu veneam de câteva ori pe an la Bucureºti unde locuiau tata,
mama, bunica, fraþii ºi sora mea, cele douã mãtuºi, toatã familia.

Într-o zi, s-a fãcut un dosar pentru titularizarea lui Mendel Hai-
movici ca asistent. I-am sugerat lui Myller: dosarul îl trimiteþi la
minister; dacã se pierde, faceþi douã originale, celãlalt îl duc eu,
când m-oi duce la Bucureºti.

Myller s-a scandalizat. Ideea cã un dosar oficial s-ar putea pier-
de i s-a pãrut de necrezut. Eu cunoºteam o experienþã trãitã prin
1923: decretul regal prin care tata fusese numit directorul Arhive-
lor Statului se pierduse, dupã ce fusese semnat, între palat ºi Mo-
nitorul Oficial. I-am povestit faptul lui Myller, care s-a convins ºi
a fãcut douã originale.

Când am ajuns cu al doilea dosar la minister, primul, evident, se
pierduse. Funcþionarul cãruia i l-am înmânat m-a întrebat:

— E copie?
— Nu, e al doilea original. Semnãturile sunt originale, hârtiile

au toate antetul respectiv, ºtampilele sunt puse.
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De atunci am câºtigat stima acelui funcþionar, om de treabã ºi co-
rect: respectarea birocraþiei ºi legile; birocraþia e o armã de luptã; le-
gile de asemenea.

Inutil a fost acest dosar despre care am discutat cu ministrul de
atunci din Învãþãmânt: Petre Andrei. De ce o fi intrat Petre Andrei,
filozoful subþire, în acel minister nu ºtiu. Eu nu l-am cunoscut prea
bine pe Petre Andrei. Nu ºtiu ce-am vorbit dar cred cã nimic.

Evident, Haimovici n-a fost titularizat dar ãsta a fost numai în-
ceputul.

Trebuie sã fie la dosar data de când n-a mai fost asistent. La un
moment dat nu mai avea voie sã intre în Seminarul Matematic, în
biblioteca lui — celebra bibliotecã a Seminarului Matematic din
Iaºi. Myller însã ne sfãtuise (aº spune „dãduse dispoziþia“) sã i se
împrumute cãrþi acasã, pe numele altuia care ar avea dreptul. Nu
cred cã Haimovici nu a avut cãrþile sau revistele pe care voia sã le
citeascã. Aceasta nu înseamnã cã n-a simþit insulta. Dar a ºtiut cã
nu vine din partea colegilor lui, din partea matematicienilor. Toam-
na 1940 a trãit-o în groazã. Eu am fost mult timp concentrat
într-un sat (Dumeºti) în toamna aceea. Eºecul rebeliunii din ianua-
rie 1941 a adus un moment de rãsuflare. Nu lung. În vara 1941 a
început rãzboiul hitlerist. Eu nu eram la Iaºi, ci la Breaza. Nevasta
mea avea nevoie de aer curat. Verile 1940, 1941, 1942, le-am petre-
cut la Breaza. 1943 la Zamora între Bucureºti ºi Poiana Þapului.

Vara 1941 a fost vara în care a pornit trenul cu evrei din Iaºi, nu
mai ºtiu unde. Dintre prietenii mei n-a fost în tren decât Gheler,
chimist de seamã care lucra pentru doctorat în laborator la Cernã-
tescu. Radu Cernãtescu, chimist de mare valoare, era, se spunea pe
atunci, comunist. Gheler era un chimist serios ºi om foarte de trea-
bã. Nici de el, ca ºi de nimeni din acel tren de evrei, nu am mai au-
zit nimic. Mendel Haimovici n-a fost luat în tren. Nici el nu ºtia
cum s-a întâmplat cã a scãpat. Nici cum a scãpat ºi n-a fost omorât
în programul, celebrul pogrom. A fost luat, dupã, sã cureþe cu mâi-
nile sângele celor uciºi, pe o stradã. Nu mai ºtiu care.

Când m-am întors, în toamna 1941, la cursuri, la Iaºi, intram
din prãvãlie în prãvãlie sã vãd dacã mai rãmãsese cineva. Mendel
Haimovici scãpase. În iarna 1941–1942 am fost transferat la Bucu-
reºti.

Mi-aduc aminte de toamna 1944. Pe unul din primele trenuri
venite din Iaºi, Haimovici ºi nevastã-sa veniserã la Bucureºti, agã-
þaþi pe o locomotivã. Eu nu am amintiri despre vara 1944 la Iaºi,
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oraº rãmas fãrã administraþie, fãrã pazã, fãrã medici. Mi s-a poves-
tit. Ar trebui totuºi republicatã lecþia de deschidere a Universitãþii
din Iaºi, 1945, þinutã de rectorul de atunci al universitãþii, Alexan-
dru Myller. Am fost ºi eu la solemnitate ºi am plâns.

Prima problemã ce se punea Iaºului era reconstrucþia lui ºi rea-
ducerea Universitãþii din Iaºi, la Iaºi.

Dupã 23 August era impresionant sã numeri câþi dintre mate-
maticieni erau cu sufletul comuniºti ºi au devenit membri de partid
dupã ce ani de zile fuseserã socotiþi ca comuniºti, chiar dacã nu erau
înscriºi în partid. Myller era dintre aceºtia. El spunea cã nu face po-
liticã ºi combãtea pe studenþii cuziºti sau gardiºti, liberali sau þãrã-
niºti, care fãceau politicã; matematicianul nu trebuie sã facã politi-
cã. Studenþii comuniºti, dupã Myller, nu fãceau politicã: ei aveau
un ideal, luptau pentru un ideal. Myller nu s-a înscris în partid.
I-am spus cândva: nici nu e nevoie; partidul ºtie cã atunci când va
avea nevoie de dvs. o sã vã comportaþi ca un membru de partid.

În primele zile ale lui septembrie 1944 Myller a venit de lângã
Sibiu, unde se instalase Universitatea din Iaºi, la Bucureºti, sã ia
contact cu cei care-l numiserã rector al Universitãþii din Iaºi. Pro-
punerea unui grup de profesori democraþi din Bucureºti, transmisã
prin Neculce, era: Stoilov, rector la Bucureºti, Myller, rector la Iaºi;
la facultatea de ªtiinþe din Bucureºti, decan Vrânceanu; prodecan
am fost numit eu.

Primul lucru pe care a vrut sã-l facã Myller ajuns în Bucureºti
a fost sã ia contact cu Partidul Comunist: cu Pãtrãºcanu, cu Dej.
I-am servit drept secretar:

— Alo, aici secretarul profesorului Alexandru Myller, rectorul
Universitãþii din Iaºi. Secretarul eram eu.

Dupã aceste contacte ºi altele, ministrul învãþãmântului era Voi-
tec, secretar general Miron Nicolescu, Myller a acceptat sarcina de
rector, cu o condiþie: Universitatea din Iaºi sã se întoarcã la Iaºi. E
curios, dar lucrul nu era de la sine înþeles.

Universitatea din Iaºi ºi-a redeschis porþile la Iaºi în 1945. Loca-
lul vechi arsese. Iaºi era foarte distrus. Toatã munca de refacere, de
reconstrucþie a universitãþii din Iaºi a fost dusã de Haimovici sub
conducerea lui Myller, dupã indicaþiile ºi cu sprijinul partidului.

Eu nu ºtiu dacã fusese reîncadrat asistent, ceea ce e foarte proba-
bil. Eu ºtiu cã el era unul din factorii importanþi în reconstrucþia
materialã a universitãþii.
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În toamna 1944 nu puteau rãmâne în învãþãmânt profesorii hi-
tleriºti sau legionari; s-a procedat la o „epurare“ a universitãþilor;
de la matematici n-a fost decât un singur epurat: I. Plãcinþeanu, de-
canul legionar al Facultãþii de ªtiinþe din Iaºi. Locul lui era vacant.
Myller se gândise cã acest loc trebuia sã fie ocupat de Haimovici.
Ideea era justã. Haimovici îºi luase doctoratul cu o problemã de hi-
drodinamicã sub conducerea lui T. Levi-Civita, la Universitatea din
Roma. Pe atunci matematicienii nu erau împãrþiþi în analiºti, geo-
metri, algebriºti, mecanicieni ºi altele. Erau matematicieni. S. Sa-
nielevici trecuse fãrã nici un fel de mirare de la catedra de calcul di-
ferenþial ºi integral la cea de mecanicã. Myller de la aceeaºi catedrã
îi urmase la cea de geometrie proiectivã. La catedra de mecanicã de
la care fusese scos Sanielevici, matematicienii din Iaºi voiau sã mã
treacã pe mine. O luase însã Plãcinþeanu, cu ocazia „legii raþiona-
lizãrii învãþãmântului superior“ din 1928, fãcutã de Armand Cãli-
nescu. Legea voia sã scadã numãrul profesorilor de universitate, ca
regimul dictatorial sã poatã controla universitatea. Plãcinþeanu,
care avea o catedrã foarte frumoasã de „fizicã-matematicã“, al cãrei
prestigiu nu-l putuse pãstra ridicat, cu toate cã epoca era cea a me-
canicii cuantice ºi ondulatorii, credea cã va cãpãta ºi el prestigiul lui
Sanielevici dacã va lua catedra de mecanicã.

Acum, în 1944, 1945, lupta politicã era foarte durã. Facultatea
de ªtiinþe din Iaºi era mai mult de stânga, dar „stânga“ se împãr-
þise într-o stângã comunistã ºi o „stângã“ þãrãnistã care devenise
anticomunistã. La Bucureºti în ºedinþele de „front unic muncito-
resc“, socialist-comuniºtii începeau sã lase sã se întrevadã o sciziu-
ne care în alte þãri fusese gravã pentru miºcarea muncitoreascã.

Facultatea de ªtiinþe din Iaºi a respins propunerea lui Myller ca
în postul vacant de profesor de mecanicã sã fie numit Mendel Hai-
movici. Cu întreg dosarul am mers la minister.

Am mers la secretarul general al ministerului, Miron Nicolescu.
El cunoºtea valoarea candidatului, avea încredere în domnul
Myller. A anulat ºedinþa consiliului ºi a dispus reluarea problemei.
Nu sunt foarte sigur cã strict legal avea voie s-o facã. Era un prim
gest al revoluþiei.

Consiliul Facultãþii de ªtiinþe din Iaºi trebuia sã reia chestiunea.
De data asta m-am dus ºi eu la Iaºi. Am încercat diferite mijloace
de convingere. Mi-am dat însã seama cã problema politicã comu-
nism-capitalism lasã în umbrã interesele personale imediate. Profe-
sorii, care prin mine, ar fi vrut sã se punã bine cu Facultatea de ªti-
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inþe din Bucureºti, au votat contra lui Haimovici. Forma de ocupa-
re a postului numitã „chemare“ era sfârºitã negativ.

Rãmânea o altã posibilitate legalã: „concursul“. Pe vremea aceea
comisia de concurs era suveranã. Ea decidea, motivat într-adevãr,
dar motivarea nu mai era judecatã de nimeni: care e candidatul care
a reuºit, dacã cutare candidat a reuºit sau nu. Senatul universitar
nu cerceta decât formele legale. Deci dacã formele legale erau pãzi-
te cu stricteþe (au fost pãzite) senatul nu avea ce obiecta.

De hotãrârea comisiei de concurs nu aveam a ne teme; din orici-
ne ar fi fost compusã ea nu putea sã nu þinã seamã de meritele ºti-
inþifice incontestabile ale candidatului. Problema era numai ca aces-
te merite, pãrând prea evidente, sã nu neglijeze vreo formã legalã.
Poate pentru aceasta, poate nu numai pentru aceasta, am fost ºi eu
în comisie.

Era iarnã, era frig. Am plecat cu trenul, cu nevastã-mea, ºi cu V.
Vîlcovici, alt membru al comisiei. Vîlcovici era un om deºtept ºi cu
minte clarã; se putea vorbi cu el deschis; nici nu era nevoie sã vor-
beºti, înþelegea dinainte. Deºi nu era tânãr, el, profesorul de meca-
nicã, specialitatea catedrei la Bucureºti, trebuia sã vinã la concur-
sul de mecanicã de la Iaºi. A venit. Era frig, era iarnã, strãzile Iaºi-
lor nu erau sigure. Dacã ajungeam dupã orele 10 seara, trebuia sã
rãmânem în garã. Gara Iaºi fusese distrusã. Trenul oprea lângã o
ºandrama de ocazie.

Înainte de a pleca l-am întâlnit pe Plãcinþeanu în Bucureºti pe
stradã.

— Vã duceþi la Iaºi, sã-l faceþi pe Haimovici profesor.
— Mergem.
— V-aþi luat ºi un ministru cu voi (Vîlcovici fusese în 1931 mi-

nistrul lucrãrilor publice). Nu vã ajunge un ministru. Vã trebuie
doi.

Am zâmbit: cu puþin timp înainte aflasem cã voi fi numit minis-
tru plenipotenþiar la Ankara (de fapt am fost numit ambasador).
Eram doi miniºtri. Haimovici a fost numit.

În necrologul oficial al lui Mendel Haimovici stã scris:
„… a plecat în 1932 în Italia unde, în anul urmãtor, a susþinut

doctoratul la Universitatea din Roma cu un subiect din mecanica
fluidelor.

Reîntors în oraºul natal a lucrat ca asistent universitar, în 1945
a fost numit profesor suplinitor la catedra de mecanicã teoreticã, iar
în anul 1946 — titularizat la aceeaºi catedrã“.
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Între 1933 ºi 1946 s-au mai întâmplat câteva lucruri. De unele
mi-am adus aminte. Ar fi trebuit scris în necrolog „Haimovici era
evreu“.1

(Scris în aprilie 1973. Apãrut în „Flacãra“, ianuarie 1981)
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1 Articolul a putut apãrea datoritã aprecierii favorabile fãcute de
directorul revistei „Flacãra“ Adrian Pãunescu. Mi-a spus: „Orice
text al profesorului Moisil îl public chiar fãrã sã-l citesc“.

Adaos la un necrolog a apãrut ºi în Revista Cultului Mozaic
(V.M.).
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Addenda 2

CONSTANTIN NOICA

Nu ºtiu când ºi unde l-a cunoscut Grigore pe Constantin
Noica. Deºi Noica era de dreapta ºi Gr. M. de stânga (dacã în-
þelegem prin stânga acelei epoci a fi împotriva hitlerismului,
nazismului, antisemitismului), deºi se vedeau rar, se admirau
reciproc ºi se stimau.

O dovedesc scrisorile din Arhiva mea.

Scrisoarea nr. 1 

Paragraful final din scrisoare conþine un îndemn pe care
Gr. M. l-a îndeplinit întâmplãtor peste ani, dovedind ºi talen-
tul lui literar.

Mult iubite prieten, 2 August 1966

O ezitare de a te cãuta — din motive binecuvântate, între
altele ºi în legãturã cu recenta d-tale cãlãtorie — mi-a fost fa-
talã: am pierdut sãrbãtoarea unei întâlniri cu d-ta.

Îþi las pe aceastã cale cele câteva note în legãturã cu Kier-
kegaard. Aº fi voit de mult sã-þi trimit o „recenzie“ la ultima
d-tale lucrare, dar esenþialul þi-l pot spune în douã cuvinte, ci-
tând pe Goethe despre Schelling: nu înþeleg tot ce scrie, dar
ce înþeleg mi se pare admirabil.

Undeva totuºi am un semn de întrebare: unde eºti d-ta, în
toate astea? ªi în general, ce a adus Grigore Moisil în logicã ºi
în matematicã?
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Dacã n-ai s-o precizezi d-ta, au s-o facã alþii. Eu nu mã pot
descurca nici în ce priveºte logica nouã, cu atât mai puþin în
ce priveºte matematicile. Dar simt cã ai adus ceva.

Un lucru totuºi þi-aº spune sau mai degrabã cere: indepen-
dent de ce mai ai de fãcut în specialitate, fã ºi dincolo de ea
ceva. Eºti un spirit universal, singurul pe care-l ºtiu în cultu-
ra noastrã. Dacã-mi dai voie: eºti unul din acele spirite pe
care le-aº lua ca model (cu excepþia câtorva slãbiciuni lu-
meºti), dacã ar fi sã fac oameni în eprubetã. Înþelegi orice, þii
minte orice ºi exprimi orice vrei, cu simbolul sau vorba. Nu
crezi cã ar trebui sã scrii ºi altceva decât cãrþi de specialitate,
în ceasul acesta al vieþii?

Al d-tale, cald devotat C. Noica

Scrisoarea nr. 2

În a doua scrisoare, C. Noica face o declaraþie de dragoste
mi-serioasã, mi-umoristicã membrilor familiei.

Urmãtoarele scrisori cãtre mine aratã statornicele lui senti-
mente faþã de dispãrut.

Iubiþi prieteni, 31 Decembrie 1971, Bucureºti

Daþi-mi voie sã vã trimit urãrile mele de sãnãtate pentru
1972 prin relatarea convorbirii cu un cunoscut, de unde veþi
desprinde ce însemnaþi pentru mine ºi cu ce drag vã urez sã-
nãtate, împlinire pe toate planurile ºi, dacã se mai poate la
anii voºtri, fericire.

Cunoscutul mã întreba de ce nu plec de tot la copiii mei.
Am multe motive sã n-o fac, dar m-am gândit sã-i rãspund:
„Pentru cã sunt aci soþii Moisil. — Eºti aºa de prieten cu ei?
— Nu îndrãznesc sã spun asta, dar îi vãd de 2–3 ori pe an cu
imensã plãcere ºi simt cã prezenþa unor oameni ca ei, isprãvi-
le lui culturale, pânã ºi casa lor de la Breaza (unde de altfel
n-am fost decât o datã) creeazã ceva care sã te reþinã. La ce se
reduce viaþa, în fond, decât la câteva cãrþi pe care le citeºti ºi
scrii, la câteva bucurii, câþiva oameni aleºi, câteva absenþe ve-
cine? Nu plec pentru cã am nevoie de vecinãtatea unor oa-
meni ca ei, chiar dacã nu-i vãd.

— Ai putea sã le scrii, îmi spune cunoscutul. — Da, rãs-
pund eu în stilul lui Grigori, dar mã costã mai mult din strãi-
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nãtate decât de aici, unde pot chiar sã le pun singur scrisoa-
rea în cutie.“

Ceea ce ºi fac, cu reînnoite urãri. C-tin Noica

Scrisoarea nr. 3

Cãtre Viorica
pasaj final

Iubitã coniþã Viorica, 5 Octombrie 1974, Bucureºti

Te rog sã mã ierþi cã nu te-am cãutat încã ºi cã, probabil,
n-am sã te caut câtãva vreme. ªtii cum e cu oamenii ce au o
bunã sãnãtate: când cad bolnavi sunt mai agitaþi ºi nesuferiþi
decât cei bolnãvicioºi. Aºa se întâmplã ºi cu optimiºtii în spe-
þa cãrora s-ar zice cã sunt: când îi apucã pesimismul.

În fapt, nu am decât câteva motive interioare de insatisfac-
þie, peste care sper cã voi trece curând. Atunci nu numai cã
îmi îngãdui sã te caut, dar îmi voi pune din nou problema: ce
pot face, cu partea mea, pentru ca memoria unuia din oame-
nii pe care i-am iubit ºi admirat cel mai mult sã se pãstreze.

Pânã atunci, îþi sãrut mâinile cu vechi ºi vechi ºi adânc de-
votament.

C-tin Noica

În mai 1977, C.N. publicã în revista „Steaua“ din Cluj un
articol în amintirea lui Gr. C. Moisil.

Solomon Marcus a folosit acest articol ca prefaþã la volu-
mul ªtiinþã ºi Umanism (culegere de articole din „Contempo-
ranul“ între 17 Aprilie 1970 — 4 mai 1973) publicat ulterior la
ed. Junimea în 1979. În Arhiva Moisil existã corecturile cu
cernealã de mâna lui Noica.

Articol din „Steaua“, Mai 1977
În amintirea lui Gr. Moisil
Pe placa de marmorã cu lista premianþilor de onoare ai Li-

ceului Spiru Haret din Bucureºti, primul nume care stã gra-
vat este: Grigore C. Moisil. Am auzit pe cineva întrebându-l:
„Ai fost cu-adevãrat premiant în toþi anii? — Nu dragã, a rãs-
puns el, dar aveau nevoie de cineva care sã deschidã lista…“
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Ironia aceasta (la adresa celuilalt? a instituþiei? a sa?) muta
dintr-odatã problema din formalul ei în adevãrul ei. Premian-
þã ºi oameni cu psihologie de premianþi au fost din belºug în
România; dar problema era ca un liceu relativ tânãr sã-ºi con-
fere prestigiu ºi un început de tradiþie care sã oblige. Iar la fel
s-a întâmplat cu Moisil la scara, mult mai înaltã, a culturii ro-
mâneºti: matematicieni de seamã, unii mai mari ca Moisil, se
iviserã în þara noastrã; dar era nevoie de un matematician ºi
om de ºtiinþã ca el.

În fapt, el era ca ºi o încorporare a matematicilor: avea o
formã de reactanþã la orice provocare a spiritului, sau, cu alt
termen ºtiinþific, intra în cuplaj elastic cu ea. Mircea Maliþa l-a
numit „matematicianul total“. Calificarea este admirabilã ºi
de naturã sã explice pentru specialiºti câteva infidelitãþi fãcu-
te de Moisil înãuntrul matematicilor; dar pânã la urmã nu
este ºi restrictivã? Cãci o asemenea calificare îl lasã pe Moisil
matematician, fie ºi total, în timp cel el trimetea matematicile
cãtre întregul culturii de astãzi. Avem nevoie de cineva ca el
care, cu întâietãþile lui, sã contribuie esenþial la introducerea
noutãþilor veacului în cultura noastrã ºtiinþificã ºi umanistã,
ba care chiar sã sporeascã aceste noutãþi cu partea lui. Aveam
nevoie de cineva care sã ne arate tot extraordinarul asaltului
dat de matematici asupra culturii de astãzi, reamintindu-ne,
aºa cum o fãcea el, cã „ori de câte ori au fost indicate limite
cunoaºterii matematice, ele au fost depãºite“.

Un ecou al noutãþilor acestora, care umplu veacul nostru
ºi-l pregãtesc probabil pe cel urmãtor, seria de articole din
Contemporanul, intitulatã ªtiinþã ºi umanism, care ne sunã încã
mai bine dupã trecerea anilor. Recitite laolaltã, aºa cum e fi-
resc sã aparã, ele te cuceresc cu magica întrepãtrundere de
planuri, ºtiinþific ºi umanist; te-ar îndemna chiar sã întârzii
senin, sub seducþia unei inteligenþe de matematician artist,
dacã îndãrãtul paginilor n-ar fi o necruþãtoare problemã isto-
ricã, pe care Moisil a înregistrat-o cu toate antenele marii sale
inteligenþe ºi-a inimii sale româneºti.

În însufleþirea sau alteori în uscãciunea lor aparentã, arti-
colele au în ele ceva din zbuciumul pedagogic al lui Lazãr ºi
Asachi, sau chiar dintr-al latiniºtilor; într-o þarã unde ºcoala a
însemnat întotdeauna „trezire de conºtiinþã“ ºi ca atare isto-
rie directã, Învãþatul acesta, conºtient de ce vine, a înþeles sã
ne catehizeze. Poate sã ne placã ori nu lumea calculatoarelor,
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dar ea s-a ºi ivit. Când dascãlul acesta îþi spune, în legãturã
cu informatica: „Pânã acum tehnica era interesatã de hârtia
telegramei; azi a apãrut interesul pentru conþinut. Cine se va
ocupa de el?“; când adaugã: „Aproape toate meseriile pe care
cineva le va practica în viitor, de la inginerie la muzicologie,
de la fizicã atomicã la turism, de la istorie la medicinã, vor fo-
losi calculatoare“; când exclamã, vizitând un cerc de tineri
pionieri: „Copiii sunt singurii care se intereseazã cu adevãrat
de calculatoare!“; când cere astfel ca patria sa sã nu mai fie, ca
uneori în trecut, obiect al istoriei, sã nu aºtepte ca drumul de
fier sã vinã peste trupul ei, stingându-i cântecele, ci sã creas-
cã din ea sau sã fie acasã ºi la ea, cu cântecele ei cu tot, pe care
Moisil, de undeva din Nãsãud, le înþelegea ºi iubea, atunci nu
mai poþi vedea în culegerea aceasta o simplã pledoarie de
specialist, un apel, un avertisment, sau eventual o fermecã-
toare tentativã a omului culturii ºtiinþifice de a face casã bunã
cu cei ai culturii umaniste. Este o carte de culturã ºi istorie vie,
aºa cum era cartea latinistului care-þi cerea sã te ruºinezi cã,
trãgându-te de la Râm, nu eºti încã în inima istoriei. Este car-
tea unui „descãtuºãtor de energie“, cum spunea singur Moi-
sil despre Iorga, în paginile acelea de matematician cu suflul
marilor Ardeleni.

*

Când matematicianul Solomon Marcus, care este ºi edito-
rul operelor matematice ºi logice ale lui Moisil, vrea sã-l ca-
racterizeze (în impresionantul volum Din gândirea matematicã
româneascã, Ed. ªtiinþificã, 1975, p. 208), se gândeºte la G. Cã-
linescu ºi evocã — e drept în legãturã cu acesta — pe Cante-
mir, Hasdeu, Iorga, sfârºind prin a spune: „Cu greu i s-ar pu-
tea gãsi spiþa“.

Dar ni se pare cã i-a ºi gãsit spiþa. Omul de culturã Moisil,
cu matematician cu tot, þine de ceea ce s-ar putea numi „mo-
delul Cantemir“, pe linia cãruia se înscriu, în felul lor ºi cu
specialitatea lor, nu numai Hasdeu, Iorga, Cãlinescu, dar ºi
un Ion Heliade Rãdulescu în trecut. Enescu nu i-a plãcut sã
rãmânã violonist; a fost ºi compozitor ºi dirijor sau mai recent
un Enescu în muzicã, un Pius Servien (evocat pe drept în vo-
lumul Din gândirea matematicã româneascã) precum ºi un Lu-
cian Blaga, un Mircea Eliade sau un ªtefan Lupaºcu.
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În speþã, când este mare, creatorul român nu suferã sã rã-
mânã într-o singurã specialitate, oricât de autoritar „specia-
list“ ar putea fi el. Iorga a trecut prin toate disciplinele isto-
riei; ceilalþi, la fel, au ieºit din câte o matcã de creaþie. Lui
Moisil nu i-a plãcut sã rãmânã algebrist; a fost ºi analist, a fã-
cut ºi mecanicã ºi logicã matematicã, în definitiv atâtea încât
sã poatã fi numit matematician total — spre a ieºi apoi ºi din
matca matematicilor.

Cu natura aceasta, prescrisã parcã de la început de Cante-
mir, omul de culturã român tinde cãtre o formã superioarã de
enciclopedism; devine polihistor în sensul plin, sau are o
bunã deschidere cãtre universalitate. El nu acceptã mutilarea
spiritualã pe care i-o poate aduce hipertrofia cunoaºterii
într-o singurã specialitate. Dar când este om de culturã au-
tentic, el pleacã de la câte o specialitate bine definitã ºi face
oricui dovada cã are pãmânt sub picioare. Sã lãsãm pentru
altã datã sublinierea contrapãrþii rele a modelului Cantemir,
faptul cã, atunci când nu e cu adevãrat mare ºi când nu plea-
cã nici de la o specialitate bine asiguratã, omul de culturã
cade în enciclopedism de amator. Aci e vorba de cei mari, iar
Moisil fãcea parte dintre ei.

Cã în galeria în care-l aºezãm sunt mai de grabã oameni de
formaþie umanistã decât ºtiinþificã, nu schimbã lucrurile.
Moisil a avut organul matematicilor aºa cum Enescu l-a avut
pe cel al muzicii; dar ºi unul ºi altul þin de o aceeaºi structurã,
care ne pare caracterizatoare pentru spiritul românesc. Nu ne
vom întreba, acum, nici de ce este omul de culturã român fã-
cut sã aibe aceastã structurã. Cel mult vom fi ispitiþi sã spu-
nem, în legãturã tocmai cu logicianul Moisil, cã este firesc ca,
sub modelul acesta universalist ºi deschis, un logician român
sã prefere în general logicile polivalente, ieºind din rigidita-
tea mecanicã a lui „sau-sau“, ca ºi a lui „da sau nu“. ªi iarãºi
cel mult, vom îndrãzni sã credem, pe linia veacului ºtiinþific
pe care-l trãim, cã pe viitor vor apãrea în cultura noastrã, sub
acþiunea modelului Cantemir, tot mai mulþi oameni de ºtiinþã
ca Moisil, care sã satisfacã în chip superior modelul ºi sã adu-
cã astfel o bunã cumpãnire, în istoria culturii noastre, între
marii oameni de culturã de tip umanist ºi cei de tip ºtiinþific.

Faþã de aceºtia ºi de orice alt mare om de culturã din trecu-
tul românesc, Moisil are un extraordinar aliat în matematici-
le sale. El vrea universalitatea prin matematicã; ºi lucrul aces-
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ta nu are sprijinul veacului numai în ce priveºte cunoaºterea
teoreticã, ci ºi în uluitoarele aplicaþii pe plan tehnic ale mate-
maticilor, astfel încât mesajul lui Moisil ar aduce, pânã la
urmã, mai mult decât simpla înfrãþire a cugetelor: ar aduce
societãþi mai bine ºi mai armonios între ele rânduite.

Era cu-adevãrat, în acest sens, ceva de om contemporan
exemplar în destinul lui Moisil. El întrupa — la nivel mon-
dial, aºa cum se ridicaserã ºi unele realizãri de specialitate ale
sale — ceva din aventura matematizantã a spiritului contem-
poran. Cãci matematicile au sfârºit prin a reprezenta efectiv o
aventurã a spiritului, una despre care nu ºtim unde anume va
purta pe om, dar pe care omul, prin câteva naturi nãzdrãva-
ne, o favorizeazã necontenit.

Dar acest aspect singular dã culoare ºi noutate apariþiei lui
Moisil în galeria marilor noºtri oameni de culturã. Noutatea
pe care o aduce el este tocmai deschiderea cãtre universal pe
linia matematicilor. Un Cantemir era cu-adevãrat, ºi ca istoric
nu numai ca enciclopedist, omul cunoaºterii universale,
într-o Europã care nu ºtia aproape nimic despre Rãsãrit. Un
Hasdeu, cu cele 26 limbi pe care le folosea, ca ºi cu pregãtirea
lui istoricã, putea practica un comparatism de cea mai largã
deschidere. Astãzi un Mircea Eliade se ridicã la universalita-
te pe linia „arhetipurilor“, comune tuturor culturilor ºi care,
mai bine cunoscute ºi retrãite, ar putea aduce înþelegerea în-
tre popoare ºi continente.

Într-un sens, matematicienii ºtiu ei înºiºi cã nu le este per-
mis orice; cãci doar nu vor sã devinã — pe plan de cunoaºte-
re cel puþin — doctori angelici de ordinul teologilor medie-
vali, care credeau cã deþin toate rãspunsurile. Sã reduci lu-
mea ºi adevãrurile ei la o ecuaþie ca aceea a lui Euler, sau la
câteva ecuaþii de câmp? sã traduci în simboale totul? Dar este
nesãbuit s-o doreºti. Fichte spunea despre cunoaºtere cã „îºi
mãnâncã obiectul“ ºi cã deci ar mai trebui ceva alãturi de cu-
noaºtere, credinþa dupã el. Lumea modernã a spus ºi ea cã
mai trebuie ceva; a ales nu credinþa ci practica. Dar dacã lã-
sãm cunoaºterea sã rãmânã desprinsã de lucruri ºi o vedem
susþinutã de matematici, atunci este limpede cã ea îºi mãnân-
cã obiectul, mãnâncã fiinþa, practicând ceea ce s-ar putea
numi „ontofagia“. Matematicile se mândresc cã nu-ºi pun
problema metafizicã a fiinþei, dar în fapt ele o ºi desfiinþeazã
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cu „ontofagia“ lor. De aceea matematicienii ºtiu, sau mãcar
simt, cã nu le este permis orice.

ªi cu toate acestea ei trebuie sã-ºi permitã orice; trebuie sã
ducã aventura spiritului pânã la pragurile acelea, pe care
Moisil le îndrãgea atât de mult, când le vedea atinse, presim-
þindu-le depãºirea. Poate cã pragurile atinse de matematici —
care nu pot aduce decât exactitatea — þin de ceea ce i-a plãcut
omului sã numeascã Adevãr. Matematicile sunt un asalt dat
Adevãrului în numele exactitãþii, care încearcã astfel sã i se
substituie.

E drept cã nu ºtim, de fiecare datã, ce este Adevãrul ºi la li-
mitã abia dacã ºtim (cel puþin dupã câte pretinde azi logica
matematicã) ce ar trebui sã fie exactitatea. Dar, ca în matema-
tici, ºtim ce este raportul lor, iar neaºezarea sau permanenta
transformare a acestui raport alcãtuieºte miracolul ºi însufle-
þirea culturii noastre, cel puþin în aceastã uimitoare, ºi pentru
oameni lucizi ca Moisil încântãtoare, a doua jumãtate a vea-
cului XX.

Ceea ce cucerea pe oricine în „omul exemplar“ al lumii
noastre, cum ne apare astãzi Moisil, era cã, întocmai matema-
ticilor, el nu se dãdea înfrânt în faþa nici unei provocãri a spi-
ritului. Matematicile n-au reuºit deplin ca ºtiinþe ale cantitã-
þii; atunci au devenit ºtiinþe ale structurii, cum spunea el.
N-au reuºit pe toate planurile ca ºtiinþe ale formelor, atunci
au devenit ºtiinþe ale deformãrilor. N-au reuºit cu un tip de
numere; atunci au conceput altele, pânã la imaginar, ºi cu
acesta, tocmai s-au înstãpânit asupra realului. Aºa fãcea, în
felul sãu, ºi Moisil, adulmecând toate noutãþile, prinzându-le
ºi însuºindu-ºi-le cu un ceas înaintea altora, sau creând el no-
utãþi ºi elaborând construcþii matematice, nu cu egalitãþi (care
limiteazã atât de mult matematicile), nici mãcar cu congruen-
þe, ci cu „asemãnãri“, sau punând în joc concepte „vagi“, la-
olaltã cu raþionamente ºi judecãþi „nuanþate“.

Vocaþia aceasta pe care ºi-au identificat-o matematicile în
ultimele douã veacuri, de-a ataca aproape orice problemã a
spiritului ºi de-a intra în „cuplaj elastic“ cu orice demers — o
vocaþie ce-l ducea pe Moisil la toate contactele cu discipline-
le umaniste, adicã la o universalitate din plin acreditatã de
veac — ar trebui sã dea aventurii matematice un sens de cul-
turã mai adânc ºi mai liber decât i se acordã de obicei, ca sim-
plã ºi severã specialitate de rang prim. Dacã matematicianul
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irumpe cu atâta impetuozitate în culturã, atunci trebuie sã i
se spunã cum apare el, cu armura lui ºtiinþificã, din perspec-
tiva culturii; nu ca un iniþiat, nici ca un magistru absolut, nici
ca un magician, ci efectiv ca un cavaler al spiritului, e drept
unul fãrã precedent. Dar aminteºte de cineva: aminteºte anu-
me, pe linie cavalereascã, de Don Quijote, care ºi el, din sãrã-
cia câtorva axiome iniþiale, obþinea victorii esenþiale pentru
spirit. Cel puþin lui Moisil i s-ar fi putut împãrtãºi un aseme-
nea gând, cãci el însuºi revendica, pentru spiritul matematic
ºi ºtiinþific, într-un admirabil articol intitulat Revoluþia coper-
nicanã, meritul de-a fi înfrânt „ºi o altã autoritate (decât cea
religioasã, n.n.), ale cãrei ravagii sunt mai ascunse: bunul
simþ“.

Era autoritatea asupra cãreia triumfase, pânã la urmã, Ca-
valerul amintit. Ca ºi el, matematicianul a pornit la instituirea
ordinei în lume cu arme incredibil de simple, dacã nu ºubre-
de; cãci, de pildã, arma principalã a matematicianului con-
temporan pare a fi fost teoria mulþimilor, ale cãrei noþiuni de
început sunt o culme de platitudine („grãmada“), ceea ce to-
tuºi nu l-a împiedecat pe matematician sã facã, întocmai ce-
luilalt, minuni. Ca ºi el, matematicianul dimpreunã cu aliaþii
sãi, fizicieni, ciberneticieni ºi supratehnicieni — cu „scutierii“
sãi, am zice — s-a dovedit gata sã asalteze cerurile, cu riscul
de-a nu gãsi Acolo mai nimic.

Dar nu se poate opri. Nici Moisil nu se oprea în faþa rezis-
tenþelor sau a vidului aparent. Era ca ºi dezlãnþuit în ultimii
ani. Nu mai era un om, era o instituþie, mai multe; ºi nu insti-
tuþii aºezate, stãtãtoare, cum vrea sã spunã cuvântul, ci un
mãnunchi de instituþii miºcãtoare peste întinsul inerþiei noas-
tre. Iar ceea ce era de necrezut, în acest binefãcãtor furor de
care pãrea a fi cuprins, era faptul cã omul rãmânea tot timpul
lucid ºi controlat, fãcând ctitorii mari dar verificând ºi teze de
doctorat, îmbunãtãþind procese vaste de producþie dar intere-
sându-se ºi de imprimé-uri. Ceva „de la filozof la inginer“,
cum descria el registrul matematicianului adevãrat, ºi de la
om al veacului XXI la slujitor umil al zilei, trãia în el.

Câtorva le-a pãrut cã se dãruia prea mult noutãþilor veacu-
lui ºi cã pleda prea stãruitor pentru ele; cãci dacã matemati-
cile n-au limite, aplicaþiile lor au. Dar Moisil singur o vedea,
când avertiza: „Sã nu confundãm o poezie cu studiul estetic
al limbajului acelei poezii“. Ceea ce ºtia în schimb el era cã
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trãim într-un ceas când toate aplicaþiile matematice trebuie
încercate. Era forma lui de universalitate în suprafaþã.

Dar o avea ºi pe cealaltã, în adâncime. El ºtia de asemenea
cã va veni un ceas când se va pune întrebarea: „câtã raþiona-
litate matematicã suportã omul?“, aºa cum pentru lumile tre-
cute se pune câteodatã întrebarea: „Cum puteau suporta atâ-
ta iraþionalitate?“ Dacã el a slujit triumful raþionalitãþii de tip
matematic, nu i s-a robit. Purta în el o altã universalitate, cea
a spiritului.

E adevãrat, de vreo douã veacuri, Inteligenþa s-a travestit
matematic ºi l-a trimis pe scena mare a culturii aºa travestit ºi
pe el. Dar Inteligenþa în el avea prisosuri — ºi prisosul acesta
înseamnã universalitate.

Constantin Noica

În anul 1977 iniþiazã în amintirea prietenului sãu „Clubul
Moisil“ la care participau lunar Sol. Marcus, Edmond Nico-
lau cu Dna, Andrei Vieru, Ion Chiþescu, Mihai Dinu, Andrei
Dorobanþu.

Într-una din aceste întâlniri la mine acasã þin minte cã Noi-
ca era entuziasmat de „interesantele vremuri“ pe care le
trãim — la care n-am fost de acord.

Nu-mi amintesc câte întâlniri au avut loc dar ºtiu cã în
amintirea lui Grigri a continuat sã se intereseze de soarta
mea.

Redau un pasaj dintr-o scrisoare emoþionantã trimisã dupã
apariþia cãrþii Un om ca oricare altul.

Scrisoarea nr. 4

Mult iubitã coniþã Viorica, 31 August 1979, Bucureºti

Am gãsit aci, revenit pentru câteva zile, cu sincerã emoþie
volumul alcãtuit de d-ta din însemnãrile lui Grigri. Dincolo
de alte merite ale prezentãrii, trebuie sã spun cã mã impresio-
neazã curajul pe care l-ai avut de a reda lucrurile aºa cum au
fost, fãrã înfrumuseþãri ºi fãrã a face o selecþiune „idealizatoa-
re“. Spre deosebire de citatul final, n-ai vroit ca viaþa sã rãmâ-
nã amarã în operã.

Existã vieþi care nu spun mai mult decât opera. Viaþa, ges-
tul, spontaneitatea ºi extraordinarele reflexe ale inteligenþei
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lui Grigri spuneau ºi altceva decât opera. Nu cred cã a fost
numai o chestiune de „ordine“ faptul cã el ºi-a pãstrat mai
toate însemnãrile de-a lungul vieþii. A fost probabil un pic ºi
convingerea sa obscurã cã o viaþã de om este o demonstraþie,
chiar dacã nu una matematicã.

Ai oferit societãþii noastre ºi mai ales tinerilor aceastã de-
monstraþie. Aº fi mâhnit sã ºtiu cã oamenii cautã reuºite, aco-
lo unde nu sunt decât exerciþiile unei vieþi. Cãci exerciþiile, în-
lãnþuite cum sunt, urcãtoare ºi modelatoare, conduc la ceva.
La ilustrarea unui om „ca oricare altul“? Dacã vrei, de vreme
ce aºa þi-a plãcut sã spui, dupã o vorbã de-a sa. Dar eu aº spu-
ne: exerciþiile acestea ilustreazã cum se face, din substanþa
unui om ca oricare altul, un om ca Grigore Moisil.

ªi totuºi, aº adãuga: la capãtul cãrþii (pe care am parcurs-o
doar în grabã, o primã datã, ca sã-þi pot mulþumi) nu vei spu-
ne cã ai încheiat cu o viaþã de om ºi cã ai prins lecþia ei, vala-
bilã ºi pentru alþii. Rãmâne aºa, un miracol uman, sã spunem.
Cred cã marele merit al cãrþii pe care ai dat-o este cã, dupã
lectura ei, nimeni nu poate sfârºi cu Grigore Moisil.

Cu multe mulþumiri, îþi sãrutã mâinile al d-tale statornic
devotat. C-tin Noica
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Addenda 3

NICOLAE TEODORESCU
Societatea de Matematici

Redau de la început pãrerea academicianului Gh. Mihoc la
comemorarea a 70 de ani de la naºterea lui Gr. Moisil:

„Sub preºedinþia lui, timp de 20 de ani Societatea de Mate-
maticã a progresat continuu, devenind dintr-o asociaþie cu
mijloace materiale restrânse o puternicã organizaþie de masã,
manifestându-se prin olimpiade cu mii de concurenþi, consfã-
tuiri ºtiinþifice în toate domeniile matematicii ºi în toate col-
þurile þãrii, prin reviste ºi cãrþi, cursuri de varã pentru profe-
sori ºi cercetãtori. Lui Moisil i se datoresc în cea mai mare
parte aceste realizãri. Ca preºedinte, el s-a ocupat numai de
problemele mari ale societãþii. Dar pentru rezolvarea lor pu-
nea pasiune ºi energie, intervenind cu toatã hotãrârea la foru-
rile superioare unde o personalitate ºtiinþificã ºi politicã de
prim rang cum era Moisil cu greu putea fi refuzatã. Adminis-
traþia curentã nu-l interesa ºi chiar mai mult decât atât, îl plic-
tisea. La fel ºi ºedinþele. Era din acest punct de vedere un pre-
ºedinte original, ieºind din comun, aºa cum îl ºtim din toate
actele vieþii lui.“ Sau, cum spune prof. C. Popovici: „El nu im-
punea, dar þi se impunea“.

Dupã dispariþia profesorului, decanul N. Teodorescu a de-
venit preºedintele Societãþii. El fusese cel mai bun prieten al
lui Grigri în timpul tinereþii lor petrecutã împreunã la Paris.
Locuiau în acelaºi hotel, lucrând matematicã împreunã. Erau
atât de apropiaþi încât pânã ºi Elena Moisil n-a vãzut cu ochi
buni aceastã prietenie ºi ºi-a avertizat fiul sã fie prudent în
materie de prieteni.

În arhiva Moisil se aflã numeroase scrisori adresate de N.T.
bunului sãu prieten. Ele conþin în afara unor informaþii din
viaþa zilnicã, cereri permanente de ajutor. N.T. îl roagã sã in-
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tervinã pentru el pe lângã alþi profesori sã-l sprijine pentru
obþinerea unui post, mereu ºi mereu îi cere servicii.

Ca o dovadã public mai jos pasagiile respective din scriso-
rile anilor 1929–1936.

1. Din aceste scrisori aflate în Arhiva Moisil de la Acade-
mie rezultã cã Gr. M. îºi ajuta mereu prietenul ºi din ge-
nerozitate dar ºi pentru cã fiind mai valoros ca matema-
tician era greu sã fie refuzat. Poate de la începutul vieþii
lor de viitori matematicieni, sentimentul de invidie s-a
strecurat sub cel de prietenie.

2. Public în continuare ciorne de scrisori de recomandare
iscãlite Gr. C. Moisil ºi rãspunsurile unor matematicieni.

În anii maturitãþii N.T. a rãsplãtit generozitatea bunului
sãu prieten cu o atitudine ostilã.

Irascibilitatea doveditã când se întâmpla sã fie mai puþin
apreciat decât Gr. M. se vãdeºte ºi în cele 2 adrese urmãtoare:

Adresa: „Tovarãºului Preºedinte al Societãþii de matematicã“
— Acad. Gr. C. Moisil din 25 noiembrie 1968 ºi

Cãtre „Conducerea Studioului Alexandru Sahia“ str. Ne-
gustori nr. 7, din 1971, 15 aprilie.

4 Ianuarie 1925

Ca pedeapsã pentru infidelitãþile tale repetate, îþi las un bi-
let în loc sã te caut. Va fi cu atât mai dezagreabil cu cât te voiu
tapa cu aceeaºi ocazie.

Sunt în mare nevoie de bani — pentru chestiunea cu sora
mea cea micã. Aº vrea sã facã apel la tine. Dacã n’ai fi tras
chiulul atât de des poate cã aº fi reuºit sã-þi spun, deºi îmi
vine foarte greu. Absenþele tale însã îmi procurã acest mijloc
laº de a înfrunta o situaþie grea.

Pa, mulþumiri ºi scuze N. Teodorescu

Dragul meu, 4 Decembrie 1929

Probabil cã pânã în cele din urmã mi-ai adresat o expresi-
vã imprecaþiune în legãturã directã cu fel de fel de lucruri. Ai
toatã dreptatea, ºi dacã n’aº fi eu însumi oarecum în cauzã, aº
repeta-o ºi eu.
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Nu þi-am scris nimic atâta vreme, fiindcã n’am avut ce-þi
scrie.

Politeþe, gratulãri ºi alte nimicuri de acestea sunt bune ºi
ele dar nu spun pânã la urmã mai nimic.

Am epuizat de altfel tot stocul împroºcându-l în rude,
prieteni, prietene, colegi, colege ºi alte diferite cupluri care
îmi scapã pentru moment.

Tu, relativ la situaþia generalã, puteai consulta fiþuicile ce
vin la Maestrul iar pentru lucrurile în legãturã cu mine, cred
cã e suficient cele ce vei înghiþi cu aceastã distinsã ocazie.

1) Urmez la multe din cursurile pe care le-ai vãzut pe hârtie.
2) M’am dus la Collège de France, ºi voiu expune foarte

curând, dacã nu-mi va fi prea lene, memoriile lui Maes-
trul despre d.ar. completând expunerea cu multã obrãz-
nicie ºi cu cercetãrile mele.
În consecinþã, vezi ce e cu nota relativã la aceastã aface-
re pe care am trimis-o recomandat ºi de care nu am mai
auzit nimic.
Arunc-o la Societate, public-o la Abason ºi dacã poþi tri-
mite-mi ºi mie manuscrisul îndãrãt sau eventual numai
anunþurile.
Piseazã pe Maestrul sã-þi spunã ºi sã-mi scrie ce impre-
sie îi face.
La fel (în parantezã) cu nota pentru Onicescu, de care
mã interesez în ultimul timp.

3) Am fãcut o prelungire analiticã nostimã, à la Painlevé
pentru funcþiile de care m-am ocupat.

4) Am mai aruncat… (prefer sã mã opresc).
5) Vezi de piseazã pe Maestrul pentru chestia cu asistenþia

ºi nu uita cã mã intereseazã oarecum rezultatul acestei
torturi.
Ca apendice, bãnuiesc din scrisoarea lui cã tu vei fi
homo dignus la Politehnicã, ceea ce nu e prea departe ºi
de bunul simþ al lucrurilor.

6) Spune-mi dacã n’a mai murit nimeni pe diversele cate-
dre de matematici din þara româneascã ºi dacã nu s’a
mai nãscut vreun pretendent la tron, sau vreun doctor în
Matematici în ceata celor care solicitã în bloc onoarea de
a ocupa posturile calde încã de greutatea antecedenþilor.
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Sper cã pânã în cele din urmã vei fi satisfãcut de chestio-
narul de mai sus ºi bãnuiesc în bunãvoinþa ta tendinþa
purgativã de a-i rãspunde.
Cu toate acestea rãmân al tãu, cu multã dragoste

N. Teodorescu

Respectele mele Dnei Moisil ºi Dlui Prof. Moisil de ase-
meni.

19 Februarie 1930

Un lucru þin sã-mi spui. Mi-a promis maestrul când am
plecat, în urma propunerii tale ºi a vechilor sale intenþii asis-
tenþã la el, dacã reuºeºte sã creeze titlul. Ce s’a fãcut? Tu te-ai
însãrcinat, gentil cum eºti, sã te ocupi ºi sã tragi clopote?

Dacã tu eºti fãrã ocupaþie ºi vrei acest loc, cere-l pentru
tine. Între noi nu poate exista concurenþã ºi gelozie. Sunt mul-
þumit sã þi-l propun chiar eu. Dacã nu þinteºti atunci pune-mã
la curent ºi fã ce poþi în aceastã direcþie.

În orice caz scrie-mi destul de repede ºi odatã inerþia învin-
sã fã-þi tradiþie din aceasta.

Pa, cu dragoste prieteneascã N. Teodorescu

Dã-i zor lui Maestrul sã-i scrie lui Montel sã mã grãbeascã.
Vreau sã termin pânã în Iunie cãci mã neurastenizez, de un
an în acelaºi loc.

Dragul meu Grigri, 31 Martie 1930

[…] Ce este cu Maestrul? Nu mi-a mai scris nimic de peste
o lunã, deºi mi-a promis multe lucruri bune, între care ºi o re-
comandare la Villat, o diplomaþie ca sã nu strice pe Montel cu
el ºi pe mine cu ambii. Prevãd cã pierd vremea ºi asta mã tur-
beazã. Lucrarea e terminatã ºi redirijatã peste trei sferturi; to-
tuºi Montel n’o începe cãci zice cã e ocupat.

Vezi tapeazã urgent pe Maestrul relativ la scrisoare. Alege
ca pretext grija mea pentru cartea ce i-am trimes ºi pentru
C.R. ce-i trebuia ºi pe care l-am expediat de mult…

N. Teodorescu
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Dragã Grigri, Aprilie 1930

Nu ºtiu dacã acum, aproape o lunã, ai primit scrisoarea ce
þi-am trimis.

Judecând dupã restul celor trimise în acelaºi timp, ar tre-
bui sã cred cã da. Judecând însã dupã vasta ta tãcere ºi gân-
dind cã ar trebui sã-þi atribui multe rele de care mã sfiesc,
sunt aproape sigur cã nu.

În plus, te-am aºteptat ºi te aºtept. Aici este din pãcate o
largã explicaþie ºi nu-þi mai pun alternativa.

În sfârºit iartã-mã dacã te-a plictisit aceastã lungã tãcere.
Nu sunt eu vinovat.

Îþi scriu azi apelând la bunele tale sentimente prieteneºti.
Iatã de ce este vorba:

Acum o lunã am fost la Villat, dupã cum era ºi natural.
Spre marea mea mirare, citise lucrarea, s’a arãtat mulþumit,
mi-a spus cã nu mai am mult de aºteptat etc., toate lucruri
ce-mi cãdeau pe cap ca tot atâtea ghinioane.

Mã obicinuisem aºa de bine cu pana imbecilã. În plus, a zis
sã-l chemãm ºi pe Pompeiu în Juriu, pentru a-i aduce un
omagiu ºi a-mi face mie mare scandal, etc. toate lucruri su-
perbe cum vezi.

Mi-a spus sã-i scriu ºi sã-i propun aceasta, cãci îi va scrie ºi
el.

Desigur cã m’am dus acasã ºi i-am scris pe loc. Ei bine de
atunci ºi pânã azi n’a rãspuns nimic la aceasta.

Mi-a scris o scrisoare în care îmi vorbea de o intervenþie la
Finanþe ºi de bursa francezã.

Cred cã înþelegi, cum am rãmas dupã douã sãptãmâni de
aºteptare, citind lucruri ce n’au nici o legãturã.

Au mai trecut douã, fãrã nici o veste.
Iatã: te rog sã te duci la el ºi sã-i povesteºti despre afacerea

Villat, întrebându-l dacã a primit scrisorile mele. Apoi dacã
poþi, spune-i cã e foarte natural sã-mi ies din rãbdãri în aces-
te împrejurãri.

La Villat n’am mai fost cãci mi-era ruºine sã-i spun cã dupã
o lunã, maestrul solicitat într-o chestiune extrem de serioasã,
ºi care nu vãd de ce nu i-ar surâde, se face cã habar n’are.

Trebuie sã ºtii cã tot ºirul de neplãceri, enervãri, mi-a cam
ajuns pânã în gât.

Apoi pe vremurile acestea de mizerie, nu mai îmi arde de
pierdut timpul.
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De aceea te rog, fã-mi acest mare serviciu, ºi scrie-mi ime-
diat.

În cazul când nu crezi cã þi-e posibil, scrie tot aºa de repe-
de:

Am sã mã duc la Villat sã-i spun cã nu acceptã. Pânã atun-
ci, am pierdut din cauza aceasta putinþa de a susþine teza
anul acesta (pânã la 1 Ianuarie).

Cu dragoste ºi mulþumiri N. Teodorescu

Te rog sã þii aceste afaceri ca ºi chestia Villat doar pentru
tine.

Dragul meu, 7 Ianuarie 1932

Îþi scriu douã sau trei zile dupã ce þi-am expediat o scrisoa-
re ºi manuscrisul memoriului.

Iatã ce mã fac s-o fac: tu trebuie sã ºtii cã maestrul Pompeiu
a plecat la Paris. Adresa nu i-o ºtiu dar o ºtiu pe aceea a lui
Florin Vasilescu: 3, rue Auguste Comte, Paris Ve. El ºi-a luat
angajamentul sã lichideze afacerea cu Montel încã de acum o
lunã.

Eu nu l-am mai vãzut de atunci din cauzã cã nu eram sigur
dacã nu o sã-i spun cine ºtie ce obrãznicie. Nu fac pe nebunul
când îþi mãrturisesc cã aceasta devenise mai tare decât mine.
Ca probã e cã nici pe Onicescu, nici pe nimeni nu am mai vrut
sã-l vãd în aceastã lunã.

E o greºealã desigur dar n’am putut face altfel. Iatã ce cred
eu cã e de fãcut. Tu mi-ai spus cã te duci ºi tu la Paris în Ia-
nuarie. Dacã poþi s’o faci repede-te cât mai degrabã ºi înde-
plineºte rolul ingrat de a-l determina serios sã vorbeascã pe
faþã cu acea canalie.

Eu nu ºtiu cum l-aº primi dacã ar avea îndrãzneala sã-mi
mai spunã gogoºi. Tu ºtii cã este în stare sã nici nu-l vadã pe
M. sau dacã îl va vedea sã-i ofere o masã unde sã vorbeascã
de orice afarã de aceasta sau chiar sã-i dea oarecum dreptate
sperând cã totul se va aranja mai târziu.

În prealabil n’ar fi oare bine sã-i scrii ºi tu — o voiu face-o
ºi eu desigur — spunându-i cã acest lucru devine necesar, cã
nu este timp de pierdut, etc.
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Ziceai cã-i vei scrie ºi lui Bouligand. De ce nu ai concentra
focurile? Eu mã vãd incapabil de a mai lupta singur ºi pun
toate speranþele pe o eventualã rãfuialã a lor.

Îþi spun drept cã nici nu sunt sigur dacã n’ar fi ºi anulat
teza cum se hotãrâserã. Aceasta îmi vine în gând de când Spi-
tzer pe care l-am trimis la Sorbona nu mai scrie nimic. Dragã
Grigri, tu nu ºtii nimic în aceastã direcþie? Am impresia de
câtva timp cã tu îmi ascunzi ceva. Mã iartã de aceasta, dar e
de când cu discuþia cu Sergescu.

Vezi tu menajãrile sunt bune afarã de cazurile extrem de
grave ca acesta. Mi-e ºi jenã de tine, care îþi vei da seama de
pierderea busolei mele.

Ce sã fac? Este aproape perfect explicabil dupã aproape un
an de tot felul de torturi.

Aºtept rãspunsul tãu din douã puncte de vedere.
1) îl bãnuieºti
2) ca sã mã asigur cã nu te-a supãrat S.O.S.-ul ce þi-l lansez.
Cu drag N. Teodorescu

Dragã Grigri, 21 Februarie 1932

O scrisoare a lui Spitzer îmi spune cã mi-aþi fi scris împre-
unã dupã un chef. Este singurul mod în care te-ai manifestat
de când eºti la Paris ºi puþin înainte — reproº? — ºi din nefe-
ricire n’am avut parte de aceastã misivã, poºta a pierdut-o.

Îþi scriu azi dupã ce am fost pe la tine ºi am aflat cã stai
cum îþi prezisesem tot la Cèdre.

Iatã de ce e vorba. Este liberã conf. de mat. gen ºi descrip-
tivã. S’au înfipt toþi. Este de ales între Barbilian ºi Sudan.
Ce-ar fi dacã ai cere tu detaºarea?

Eu mã înscriu ºi eu pentru a avea un raport. Maestrul zice
cã trebuie s’o fac.

Sunt convins cã fac rãu, mã aºtept la o mãgãrie cum mã
dezobiºnuisem sã mai înghit. Vezi dacã tu nu ai putea s’o
aranjezi mai bine.

Eu n’am de altfel nici o nevoie de aceastã afacere. Tu ºtii cã
þin sã revin la Paris. Ceea ce mi-ar trebui este o bursã. Tu cum
crezi cã aº putea gãsi ceva? Eu mã gândesc cu multã grijã la
acest amãnunt destul de neplãcut.

Sper cã n’ai stat degeaba la Paris ci cã ai multe sã-mi spui.
Le aºtept ºi mã mir cum de nu mi-ai scris nimic.

378
www.ziuaconstanta.ro



Vezi dacã nu este rost sã publicãm memoriul la „Journal de
Mathématiques“ sau în altã parte. A propos, am trimes lui
Hadamard o notã conþinând integrarea sistemelor hiperboli-
ce ºi atrãgându-i în scrisoare atenþia asupra micilor sale erori
la calculul pãrþilor finite. Ce s’a fãcut cu nota? Rãspuns n’am
avut pânã azi.

Du-te la Collège de France ºi cautã de vorbeºte-i de aceste
lucruri, dacã poþi ocupã-te de ele sau de altceva, fãcându’mi
o presã mai bunã decât cea de pânã acum.

M’am gândit cã — pardon — Kogbedianz ar putea sã facã
el o recenzie a tezei mele, roagã-l tu în acest sens din partea
mea.

Cautã de lumineazã pe cine se poate — Villat, Bouligand
— asupra mea. Convins de eficacitatea intervenþiilor tale, mã
bucur cã te ºtiu acolo. Mã bucur de asemenea ºi fiindcã te ºtiu
puþin sentimental ºi emoþionat de un pahar de vin ºi de reve-
derea unor locuri scumpe.

Scrisoarea spitzerã mi-a procurat o Duminicã de melanco-
lie. Am revãzut în puþine clipe, multe ore ºi locuri, resimþit
multe mici emoþii ce mi-au fãcut cândva viaþa plãcutã.

Tu aveai dreptate când ziceai cã respecþi oamenilor liniºtea
ºi bucuriile. Nu vãd ce legãturã ar avea aceasta cu cele de mai
sus, dar nu este nimic.

Sunt convins cã ai sã-mi comunici lucruri interesante. Aº-
tept deci viitoarea ta scrisoare cu multã nerãbdare. Se pare cã
balanþa în care-þi arunci proza se înclinã succesiv ºi din greu
în talerul Ginel ºi în talerul meu. Mi-a spus cã gãsise acum
douã sãptãmâni un numãr astronomic de scrisori într’un sin-
gur plic. Surâs. Tãcere ºi f.f. puþinã gelozie.

Grigri dragã, în afarã de acestea n’am a-þi comunica decât
cã urmez din plin sfaturile tale. În orele când vin profesorii
dorm sau scriu scrisori; în recreaþie ºi în orele când nu vin
profesorii joc bridge. Din când în când mai suflu câte unuia o
prostie de se tãvãlesc fraþii ºi se enerveazã diferiþii maiori.

Ieri am fost pedepsit sã stau în picioare fiindcã la definiþia
ºanþului de tragere dupã un amic: „un fel de groapã în care
ne adãpostim noi“ am adãugat „ºi familia noastrã“. La o orã
de armament când s’a cerut unui june numele armelor de la
77, care trãgeau un singur cartuº i-am suflat: monocartuºã,
ceea ce ofiþerul a gãsit fenomenal ºi nereglementar. Pe un co-
lonel de cavalerie ce învãþa cu noi România pe o hartã reco-
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mandatã (40 lei) l-am uimit, fãcând pe unul ce vorbise o ju-
mãtate de orã despre câmpia Dunãrii sã termine spunând cã
este sub nivelul mãrii.

M’am îngrãºat ºi vorbesc porcãrii de prost gust. De bãut
nu beau, cãci n’am cu cine ºi nici bani aºa ca sã invit atâþi cât
sã facã un chef demn.

Maestrul venise de la Paris cu vestea cã fasciºtii ar fi revo-
cat pe Volterra din funcþiune deoarece nu depusese jurãmân-
tul de credinþã. Cred cã i se pãruse doar lui, care o þine într’u-
na la fel de ni se rupe inima pentru bietul bãtrân. Vezi ce este
adevãrat din ºirul urmãtor ce îmi vine dintr’o sursã pe care
am reperat-o pânã la o cunoºtinþã comunã ºi neînsemnatã, de
care sper cã îþi vei reaminti: Dra Elefteriu, stud. mat. frecven-
tã pisãloagã a lui Pompeiu. Se zice cã Dra Elefteriu ar fi spus
trist cã el n’a avut noroc de elevi, cã toþi, chiar ºi Moisil, l-au
pãrãsit dupã ce ºi’au fãcut treaba cu ajutorul lui…

Maestrul e capabil sã spunã ºi aceasta aºa cum îmi spunea
mie cã eu nu l-am întrebat pe el, cãci altfel nu mã puneam în
conflict cu Montel.

Vezi de mai scrie-i cãci îi place sã fie periat. De câte ori este
nevoie nu uitã sã creadã cã dacã ai bursa Rockefeller, o ai da-
toritã lui care i-a cam repezit pe americani ºi le-a oferit pe Cu-
buþu când ar fi venit la Bucureºti.

În orice caz, când îþi vezi de sãnãtate nu uita s’o faci ºi în
numele meu… dacã poþi. Îmi place mai mult Calvados.

Baftã. Nick

Dupã cum vezi, m’am apucat sã-þi fac curte. Nu aceasta e
însã intenþia mea. Aº fi vrut sã ºtiu dacã vii la Turnul-Severin,
sã-þi mai dau câteva noutãþi ºi sã ne mai sfãtuim.

Tu ºtii cã eu þin absolut sã mã întorc la Paris în toamnã. Dar
iarãºi cã nu o sã am bani. Ce sã fac ca sã obþin ceva?

Maestrul Pompeiu cred cã-ºi trãieºte ultimele momente de
bine ºi bucurii omeneºti. Este inaccesibil ºi a revoltat chiar ºi
pe cei mai binevoitori.

Acum e la Geneva, Paris, etc. ºi deºi e sesiune parlamenta-
rã tumultoasã — sau tocmai de aceea — el nu se va întoarce
decât prin Mai.

Catedra o are Ghermani. Aº fi vrut sã vorbesc cu el pentru
Bouligand, imposibil. De aceea mã gândesc cu groazã de
unde sã gãsesc ceva bani. Îþi închipui ºi tu cã a rãmâne fãrã sã
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fac nimic, cu armata terminatã nu-mi surâde deloc. M’am
gândit dacã Univ. Iaºi unde tu eºti conf., Popovici profesor
n’ar fi atât de bizar dispusã încât una din bursele anuale p.
studenþi sã-mi se dea mie într’un mod oarecare. Mai socoteº-
te-te ºi tu ºi pânã una alta cautã-mi o soluþie.

În aºteptare am sã trag ºi eu o beþie azi, mâine gândin-
du-mã la tine cu acelaº drag ca totdeauna, Nic

Dragul meu, 3 Aprilie 1932

[…] Iatã însã câte ceva de ordin practic:
Îþi spun ºi dacã nu þi-am spus-o, þi-o repet (autenticã, auzi-

tã cu urechile mele ºi ale întregei S.M.; se datoreºte Mr. Mate-
escu Comandant suprem al celor n secþii = batalion) cã aº
vrea sã trec docenþa pânã în Noiembrie. Nu ºtii cã Barbilian
va lua — a luat — conf. de mat. generale la care am candidat
ºi eu ºi alþii. Aci maestrul a jucat un rol urât ca cele din ulti-
ma vreme ºi anume, Miron Niculescu = 0, a vrut sã se detaºe-
ze el de la C-þa acolo, pe consideraþiuni sentimento-familiare:
nevastã tânãrã, copil, socrii sau ceva în acest gen.

Cine crezi cã l-a înþeles sufleteºte ºi cu toate ocupaþiile ºi
Nirvane în care pluteºte, ºi-a fãcut un credo din a-l satisface?

O.O. dorea fierbinte pe Barbilian pe care nu-l înghiþea Þi-
þeica care iubeºte pe Sudan care s’a fãcut român ºi în parante-
zã era cel mai indicat acolo.

O.O. s’a luptat ºi cu Maestrul ºi cu celãlalt ºi prin nu se ºtie
ce arme i-a rãpus pe ambii. Lupta a fost desigur groaznicã ºi
dusã în stil bizantin! vizite, conciliabule, surâsuri ºi arde-l
când întorcea capul spre cel de al treilea.

(vezi schiþa)
Þ
O.O P.
Aceste lucruri nu sunt încã de domeniul public. Le deþin

din sursã O.O. (honni soit qui mal y pense) pe o cale ce s’a do-
vedit excelentã de mult ºi sigurã prin naivitatea informatoru-
lui iniþial.

Iatã acum concluziile: te rog pe tine sã faci imposibilul sã
public într’una din revistele italiene ºi în termen de 5–6 luni,
memoriul meu ce-a fost la Mat. Annalen ºi care dupã recep-
tare s’a întors cu elogii ºi regrete din cauza situaþiei financia-
re ce face sã se abþinã redacþia de la memorii mai mari.
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Fã-mi te rog acest mare serviciu cu ajutorul lui Maestrul
Volterra sau al altcuiva. Scrie-mi adresele lor sã le trimet în
sfârºit teza.

Barbilian va trece ºi el docenþa. Deci sã profit de aceasta ca
sã-mi fac ºi eu interesele.

Dragã Grigri cu aste toate pace ºi dragoste. Nic.

Dragã Grigri, 14 Ianuarie 1933

Dupã sugestia lui Onicescu: Scrie-i lui Moisil. El la rândul
lui Dnei Kasterska, iar ea lui Sergescu, ce va scrie ºi el lui Bor-
neanu.

Tu fiind o terþã persoanã, poþi f. bine lãuda pe N.T. Dnei K.
ce având influenþã mare asupra lui P.S., poate sã-l facã pe
acesta sã-l recomande pe N.T. lui G.B.

ªtii din vizita noastrã la Ac. de Arch. cã Borneanu este fac-
totumul comisiei. Aflã în plus cã pe aci lumea ori nu-l cu-
noaºte ori se are rãu cu el.

Eu cred cã dacã tu iei tocul imediat ºi te adresezi Dnei K.
în numele oricãrei amintiri, al echitãþii etc., ea nu va refuza
acest mic serviciu.

Diploma se va echivala aci. Cu aceastã ocazie am avut de
trecut anume furci caudine graþie amabilitãþii lui Eustaþiu ºi
altele graþie imprudenþei mele.

Am avut nevoie de aprobarea prof. de Matematici, recte de
a lui Þiþeica. În urma întrevederii mele cu acesta, terminate cu
aprobarea de a introduce cererea mea la ordinea de zi a pre-
cedentului consiliu, i-am spus lui Onicescu: Dle Profesor, o
întrebare cu caracter f. intim. Pentru a intra în învãþãmântul
superior, trebuie oare sã trec prin toate umilinþele posibile?
Aºa aþi fãcut ºi Dvs.? La care el n-a rãspuns nimic. Am avut
impresia cã a fost foarte afectat.

În plus treaba mã va costa 5.000 lei vãrsaþi dintr’o datã.
Aºa fiind, te rog pe tine sã rãspunzi imediat dacã ai primit

prezenta ºi dacã ai scris Dnei K.
Transmite soþiei tale omagiile mele, nu uita sã-mi mai tri-

meþi din cursul tãu, nu neglija sã scrii ºi sã-mi confirmi pri-
mirea, etc.

Tot cu baftã N. Teodorescu
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Dragã Grigri, 19 Mai 1933

Nu ºtiu de ce am gustul de a-mi vãrsa pe tine tot necazul
din ultimul timp. Poate ºi pentru cã ai plecat fãrã sã-mi spui
nimic, poate ºi pentru cã nu am pe altcineva mai aproape pe
care sã mã rãzbun. Totuºi tu meriþi multe vorbe rele ºi numai
o bunã ºi veche educaþie mã face sã te scutesc de ele.

Mã mãrginesc sã te întreb: 
1) Ce-ai fãcut pentru ca sã pot veni eu sã vorbesc la Iaºi?
2) Ce ºtii despre mutarea lui Miron Niculescu la catedra lui

Fl. Vasilescu?
3) Cum ai privit scoaterea la concurs a catedrei de la Agro-

nomie — Cluj?
Eu am candidat acolo. Nu cred sã am vreun succes. În ul-

timele zile mi-a venit ideea cã dacã ai fi candidat tu ai fi reu-
ºit uºor ºi deci?

Am fost la Cluj ºi am fãcut 2 conferinþe pe care le-au primit
prea bine. Erau epataþi de aceste noutãþi de care ei aflau din
întâmplare. Au zis toþi cã derivata areolarã este f. frumoasã ºi
m’au felicitat Cãlugãreanu ºi Bãdescu vor candida ºi ei. Îi vor
susþine prof. din Cluj? Mister. Cel mai mãgar este tot Serges-
cu fiind ºi f. prost ºi având ºi neruºinarea sã mã compare —
din fericire cu rezultat defavorabil mie — fie cu Tib. Pop. fie
cu G. Cãlug. fie cu alþii. Prefer pe Ghermãnescu ce zicea: „De
ce nu candidezi Dta la Cernãuþi, cãci eu nu candidez. Afarã
de cazul când mi-o sufla Stoilov o vorbã…“

I-a suflat-o? Poate.
Vezi dacã la Iaºi nu este vreun liceu de suplinit. Eu dacã

mai rãmân în toamnã în Bucureºti fãrã ocupaþie te pot anun-
þa de pe acum cã voiu reacþiona într’un mod ciudat.

Am refãcut memoriul meu ce se gãseºte la Hadamard
într’un fel pe care nu l’am mai întâlnit niciodatã. Este sau ge-
nial sau tâmpit. Cred cã datoritã eforturilor fãcute am cam ie-
ºit din axã.

Omagii ºi simpatia mea pentru Dna Gr. C. Moisil

Dragã Grigri, 23 Noiembrie 936

Destinul mã va duce la Paris pe unul din drumurile sale
cele mai ocolite. Se pare cã geodezicele pãmânteºti nu sunt
cele pe care le credem noi. Preþul biletelor de tren nu e pro-
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porþional cu distanþa nici mãcar o funcþie nedescrescãtoare de
distanþã. Aºa de exemplu, este mai ieftin pentru mine dacã
trec prin Roma, decât dacã o þin mereu pe drumul Simplonu-
lui. Ba chiar, faþã de tariful de clasa III-a am un avantaj dacã
fac acest lucru întrebuinþând clasa II-a în Jugoslavia.

De aceea voiu merge la Roma oprindu-mã la Trieste, Vene-
þia, Padova, Bologna. Apoi mã voiu întoarce prin Genova,
Milano, de unde voiu merge la Geneva. Din Geneva aveam
de gând sã trec la Grenoble, Avignon, Marseille, Cannes,
Nice, Monte-Carlo, apoi îndãrãt Toulon, Toulouse, Bordeaux,
Poitiers, Tours, Orléans, Paris. Mi-am dat însã seama cã în fe-
lul acesta îmi vor trebui 15–20 zile ca sã ajung la capãt. În con-
secinþã voiu modifica drumul de la Geneva, mergând la
Lyon, Dijon, Paris, sau Lyon, Clermont-Ferrant, Limoges,
Poitiers, Paris.

Ceea ce mã intereseazã acum este însã sã ºtiu de la tine
unde aº putea sta la Roma convenabil 2–3 zile, unde mãnânc
ºi beau. La fel în oricare din oraºele sus-zise, precum ºi orice
informaþie cu caracter practic. Dacã poþi, dã-mi adresa cuiva
Român, Francez, Italian care ar vrea sã-mi facã serviciul de a
mã pune la punct apoi sã bea cu mine 2–3 pahare. Dacã în
plus crezi cã eºti cu cineva dintre cei mari în termeni amicali,
scrie-le cã vin, poate cã mã vor pune sã le spun ceva, sã nu se
cheme cã am cheltuit banii pe plimbare.

Plecarea mea va avea loc Miercuri 2 decembrie, deci e caz
de grabã. Dacã în scrisoarea pe care bãnuiesc cã mi-o vei tri-
mite poþi sã-mi dai ºi indicaþii despre pudra Dnei Moisil, fã-o
fãrã reticenþe.

Sã nu mã invidiezi prea tare. Dacã altul ar pleca la acest
drum l’aº invidia ºi eu. Pe mine mã poþi vedea însã ca pe unul
din englejii ce voiajeazã pentru spleen aºa cum ne punem noi
termometrul pentru rãcealã.

Plec fãrã sã simt cea mai micã bucurie ºi mãcar fãrã a avea
impresia cã scap de gânduri negre. E ceva putred în Dane-
marca.

Cu gândul cã într’una din zilele viitoare vei pleca tu pe
drumuri analoage ºi în speranþa cã-þi voiu putea vorbi cu pi-
cioarele pe búrou ca omul lui Rockefeller rãmân al tãu.

Când te chem pentru catedrã? Nick
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Intervenþiile lui Grigri în favoarea lui N. Teodorescu

Cãtre prof. Bouligand
4 rue Archiveler

Monsieur le Professeur, Bucarest le 30 juillet 1931

Je suis vraiment confus en remarquant que la réponse à 
Votre lettre est si tardive. La cause de ce retard est due surtout
à quelques unes des montagnes roumaines qui sont très jolies
à admirer. Rentré à Bucarest je m’empresse de m’excuser
auprès de Vous.

J’ai causé avec M. Pompeiu. Il vient de partir en Bretagne
et il m’a promis de mettre à point la rédaction de ses leçons.
Il s’excuse auprès de Vous, mais les travaux de la Chambre
des députés lui ont pris tout son temps (il y eut trois séances
par jour).

J’espère moi aussi que les relations entre Poitiers et les
mathématiciens roumains deviendront chaque jour plus
serées. J’espère pouvoir vous annoncer un séjour plus long
qu’un jeune licencié se propose d’y faire, en vue de préparer
une Thèse. Je l’y ai engagé en sachant combien vos conseils
lui seront précieux et combien Votre bienveillance est grande.
Il n’attend que de pouvoir arranger quelques unes des ses af-
fairès.

En Vous priant de me rappeler au souvenir de Madame
Bouligand, agréez, cher Maître, l’expression de mes senti-
ments dévoués. Gr. C. Moisil

Ciornã de scrisoare adresatã nu ºtiu cãrui profesor, 
în care vede cum se ocupa de Nic.

Monsieur le Professeur,

Excusez-moi si je me permets de vous faire une prière.
Vous savez que Theodoresco fait cet automne son service mi-
litaire. Il aurait bien envie de venir travailler une année à Pa-
ris. Malheureusement les bourses de l’état roumain ont été
frappées par la crise financière, qui se développe chaque jour
chez nous. Il existe, parait-il une bourse de l’état français
pour les étudiants roumains en France. Elle est, si je ne me
trompe, de 1000 fcs. par mois. Pouvons-nous oser vous prier
d’insister pour que l’une de ces bourses soit obtenue par

385
www.ziuaconstanta.ro



Thèodoresco? Si je prend la liberté de vous prier d’insister
pour qu’il obtienne cette bourse, c’est parce que je sais que
vous aussi vous pensez qu’un séjour à Paris lui serait très
profitable. D’ailleurs, n’ayant aucun emploi en Roumanie il
se demande, et à juste raison, quelle pourrait être la manière
de travailler dans la prochaine année académique.

Puis-je vous annoncer que l’idée fondamentale d’un
Mémoire dans lequel il étudie dans l’espace à trois dimen-
sions les problèmes analogues à celles de sa Thèse, a beau-
coup intéressé M. Volterra? D’ailleurs même pendant la
période du service militaire il a commencé une étude sur les
systèmes aux équations aux dérivées partielles qui me paraît
très intéressante.

J’espère, Monsieur le Professeur, que vous aurez la bonté
de ne pas insister sur ce que ma demande peut avoir d’incon-
venant et d’être assuré de mes sentiments très dévoués.

Gr. C. Moisil

Scrisoare nedatatã cãtre Volterra, probabil 1931 sau 32:

Monsieur le Professeur, 4 str. Arhivelor.

J’ai reçu les épreuves pour le C.R. et je les ai envoyées à G.-V.
J’ai, en même temps envoyé à M. Tisdale la lettre dont je

Vous envoie une copie et j’ai prié son secrétaire de m’envoyer
(ou bien de Vous envoyer) les formulaires s’il y a lieu de les
compléter à nouveau.

Je pars après demain à Bucarest. J’y verrai M. Pompeiu qui
va, très probablement, renouveler la proposition pour la bour-
se Rockefeller.

J’ai reçu le petit paquet pour Mme Popovici, que je lui por-
terai à mon arrivée à Jassy.

Connaissez-Vous l’adresse de M-Viola (le jeune homme
que nous avons rencontré à Paris et qui s’occupe des fonc-
tions continues ou dérivables d’un seul coté.

J’ai envoyé à M. Levi-Civita le Mémoire de Théodoresco.
Auriez-vous la bonté de lui attirer l’attention sur ce Mémoi-
re? Je vous serait bien reconnaissant —.

Voulez-vous exprimer à Mme Volterra et à Mr. votre fils
mes meilleurs sentiments?

Votre très dévoué.
P.S. Mon adresse à Bucarest est: Gr. C. Moisil
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Rãspunsurile la intervenþii 

GRAND HOTEL BELLEVUE
CORTINA D’AMPEZZO
DOLOMITI

Mon cher collègue, Le 16 Août 1932

J’ai reçu régulièrement le manuscrit du mémoire de M.
Téodoresco et votre aimable lettre qui l’accompagnait. Je
viens de parcourir le manuscrit et de me rendre compte qu’il
est très bien rédigé. Je vais le transmettre au bureau des An-
nali di Matematica à Bologne, afin qu’il prend au plutôt son
numéro d’ordre pour la publication. Je ne puis rien dire sur
le délai d’attente. Je sais d’une manière générale qu’il y a en
ce moment assez de matière en portefeuille; mais c’est M.
Pincharle, résident à Bologne qui connaît exactement la situa-
tion et exerce les fonctions de directeur effectif. Si l’auteur
désire des renseignements plus précis, il pourra écrire direc-
tement à M. Pincherle.

Agréez, je vous en prie, avec les bons souvenirs de ma
femme, mes sentiments les plus cordiaux de très haute esti-
me. T. Levi-Civita

Carte poºtalã 28 Iulie 931

Iubite Coleg, Vãd pe biroul meu interesantele lucrãri ºi
teza Dlui Teodorescu. Probabil cã le-ai lãsat mata. Le citesc
acum. Te rog dã-mi adresa Dlui Teodorescu, ca sã-i pot con-
firma primirea lucrãrilor ºi sã-i mulþumesc. C. Popovici

UNIVERSITÉ DE POITIERS
FACULTÉ DES SCIENCES
MATHÉMATIQUES

Mon cher ami, Poitiers, le 27 Mai 1931

Je tiens à vous accuser tout de suite réception malgré tou-
tes les occupations de ce moment testes d’examens et autres,
s’ajoutant au reste de votre lettre. Je suis très heureux du
résultat que vous avez obtenu. Ne manquez pas de soutenir
Theodoresco: sa petite inadvertance de la page 45 ne compro-
met nullement le reste de l’édifice. Aidez-le à faire une revi-
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sion sérrée de son travail: vous y gagnerez tous deux, et si
vous rencontrez quelque peccadille, une rectification est tou-
jours chose aisée.

Dès maintenant, je vous adresse cinq exemplaires d’une
notice récente, où Theodoresco est cité d’une manière qui ne
laisse aucun doute sur mon appréciation.

Excusez-moi auprès de lui si je ne lui ai encore écrit, et par-
tagez-vous mon souvenir le plus affectueux

Votre Bouligand

Irascibilitatea lui N. Teodorescu

R.S.R.
UNIVERSITATEA DIN BUCUREªTI
FACULTATEA DE MATEMATICÃ — MECANICÃ
nr. 678
15 aprilie 1971

Cãtre Conducerea studioului „Alexandru Sahia“
str. Negustori nr. 7*

Cu privire la filmul documentar „ªcoala Matematicã Ro-
mâneascã“, vizionat în ziua de 14 aprilie 1971 la dvs., vã rog
sã binevoiþi a lua cunoºtinþã cã, în calitate de decan al Facul-
tãþii de Matematicã, nu pot fi de acord nici cu concepþia, nici
cu alegerea personagiilor, nici cu prezentarea acestora în fil-
mul în cauzã.

Filmul are caracter familiar într-o largã mãsurã prezentând
matematica româneascã în halat ºi papuci.

În cazul în care sunt necesare explicaþii le voi adresa în
scris Preºedintelui Dvs. la cerere.

Personal, vã solicit scoaterea mea totalã din rândul persoa-
nelor prezentate, întrucât rolul pe care mi-l acordaþi este jig-
nitor, atât pentru poziþia mea socialã în R.S. România cât ºi
pentru poziþia mea în învãþãmântul ºi ºtiinþa româneascã.

Pe de altã parte, absenþa unora dintre colegii care au ilus-
trat sau ilustreazã aceastã ºtiinþã mã obligã sã vã decepþionez
fãcând cauzã comunã cu ei.
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Întrucât aceastã adresã este oficialã, vã rog sã binevoiþi
a-mi trimite rãspunsul Dvs. tot oficial în scris, în termenul le-
gal de rãspuns.

Având ºi o anumitã rãspundere politicã, asupra cãreia pu-
teþi lua informaþii direct, voi fi obligat sã pun ºi Centrul Uni-
versitar de Partid Bucureºti în cunoºtinã de poziþia pe care o
iau faþã de filmul sus menþionat.

Decan
ss/Acad. prof. N. Teodorescu

Bucureºti, 25 Noiembrie 1968

Tovarãºului preºedinte al Societãþii de matematicã
Acad. Gr. C. Moisil

Ca urmare a conversaþiei noastre telefonice din seara zilei
de duminicã 24 noiembrie a.c. am înþeles cã am depãºit în
mod inacceptabil atribuþiile pe care Dvs. binevoiþi a le acorda
vicepreºedinþilor societãþii ºi cã fãrã sã vreau am abuzat de
prietenia Dvs. rezolvând zi cu zi, timp de peste zece ani tre-
burile societãþii la solicitarea aparatului administrativ, a se-
cretariatului, a redactorilor ºi a biroului executiv.

Dvs. aþi avut delicateþea de a mã lãsa sã semnez imensa
majoritate a adreselor ce mi se aduceau în acest scop, fãrã
a-mi atrage, pânã ieri searã, atenþia cã Dvs. înþelegeþi cã
vice-preºedinþii nu au alt rol decât de a vã înlocui când nu
sunteþi în localitate.

Cum pe de altã parte, Dvs. faceþi o diferenþã subtilã între a
conduce ºi a prezida Societatea de matematici, rezervân-
du-vã dreptul celui de al doilea act ºi declarându-vã împotri-
va primului, îmi dau seama cã trebuie sã aveþi nenumãrate
motive de nemulþumire împotriva mea, care am fãcut — în
numele biroului credeam eu, dar de fapt în numele Dvs.
dupã concepþiile Dvs. asupra conducerii — nenumãrate acte
de conducere abuzivã de-a lungul acestor ani.

Cum Dvs. de asemenea consideraþi biuroul ca inutil ºi re-
fuzaþi de a-l prezida, cu excepþia unor împrejurãri pe care tot
Dvs. le stabiliþi, mã vãd în situaþia de a-mi face un numãr
enorm de autocritici pentru a vã fi înlocuit aproape totdeau-
na în conducerea dezbaterilor biuroului.
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ªi pentru a trage singur consecinþele, vã rog sã binevoiþi a
lua cunoºtinþã de faptul cã nu voi mai greºi de azi înainte,
deci nu voi mai semna nici o adresã pentru societate, în afara
celor ce privesc Buletinul Matematic, ceea ce vã rog sã înre-
gistraþi oficial.

În plus, mã voi considera numai ca membru al biuroului,
deci inutil ºi nu voi mai participa la ºedinþele acestuia decât
când veþi binevoi sã mã convocaþi, sub preºidenþia Dvs.

Bineînþeles cã aceste mãsuri de autoflagelare nu trebuie sã
atingã cu nimic vechile sentimente pe care vi le pãstrez pen-
tru motive personale. Vicepreºedinte,

Acad. N. Teodorescu
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Addenda 4

SOLOMON MARCUS

Acad. Solomon Marcus a continuat publicarea operei sa-
vantului în anii urmãtori: Opera matematicã volumele II–III au
apãrut în anii 1980–1992.

Din 1973 pânã astãzi el este omul care s-a ocupat asiduu de
opera matematicã ºi de cea literarã a soþului meu. În anumi-
te capitole din cãrþile sale, în reviste, ziare, la T.V. ºi Radio a
evocat multiplele faþete ale personalitãþii lui. E singurul care
a evidenþiat calitãþile stilului lui Gr. M. din articolele din
„Viaþa Economicã“ ºi „Contemporanul“.

Graþie tenacitãþii lui a putut apãrea volumul ªtiinþã ºi Uma-
nism (culegere de articole din V.E. ºi C.) la editura Junimea
din Iaºi în 1979. Aceastã culegere fusese respinsã de Valeriu
Râpeanu, Directorul ed. Univers.

Pentru mine a fost un sprijin de nepreþuit. M-a susþinut în
tot ce am întreprins legat de memoria lui Grigri.

Þin ºi pe aceastã cale sã-i reiterez recunoºtinþa mea.
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Addenda 5

„NIMIC DESPRE SUFLEUR“

— Vreþi sã ne daþi un interviu pentru revista „Teatrul“?
— Cu foarte mare plãcere, dar nu prea ºtiu despre ce subiect.
— Dumneavoastrã, desigur, vã duceþi la teatru…
— Desigur, ºi-mi face mare plãcere. Îmi pare rãu cã am omis sã

mã abonez la revista „Teatrul“, dar o citesc adeseori, ºi acest lucru
îmi face de asemeni mare plãcere.

— Ce piese v-au plãcut mai mult, ce actor sau actriþã, ce
autori vã plac?

— Asta nu þi-o spun.
— De ce?
— Fiindcã eu gãsesc cã nu mã pricep destul în lucrurile acestea

ºi cã pãrerea mea nu ar fi o pãrere competentã, deci cã nu ar putea
sã influenþeze decât în rãu evoluþia teatrului nostru, care — asta
pot sã þi-o spun — progreseazã.

— Dumneavoastrã sunteþi o personalitate, ºi pãrerile dvs.
ne intereseazã.

— Nu ºtiu dacã sunt o personalitate, dar tocmai fiindcã sunt dis-
pus sã cred cã sunt, cred cã pãrerile mele nu am dreptul sã le comu-
nic publicului, fiindcã l-ar putea influenþa.

Eu cred cã am datoria sã nu influenþez publicul decât în lucru-
rile în care mã pricep, ºi anume în cele în care mã pricep destul de
bine. Sunt destul de încrezut ca sã cred cã sunt ºi unele lucruri în
care mã pricep, dar despre ele nu pot sã vorbesc la revista „Teatrul“.
Dacã vrei, pofteºte…

— Dacã nu acceptaþi sã vã cer pãrerea ca unei personalitãþi,
rãspundeþi-ne ca un om oarecare, sã avem pãrerea unui spec-
tator oarecare.

392
www.ziuaconstanta.ro



— Anchetele statistice se fac altfel. Trebuie ca fiecare din cei în-
trebaþi sã ºtie cã nu i se comunicã numele sãu, ºi deci în cazul aces-
ta nu ai putea sã-mi ceri un interviu mie. Tehnica anchetelor statis-
tice este foarte dezvoltatã, ºi dacã vrei sfaturi în aceastã privinþã îþi
sugerez sã te adresezi Centrului de statisticã matematicã al Acade-
miei R.S.R. Eu personal, ºtiind cã statistica este o disciplinã foarte
importantã, nu o cunosc.

— ªi nu vreþi sã ne mai spuneþi chiar nimic?
— Ba da. Eu cred cã ar fi bine ca atitudinea mea sã fie adoptatã

de toþi cei care se pricep în ceva. Imagineazã-þi dumneata cã eu
mi-aº da cu pãrerea despre teatru, sau despre actori, sau despre au-
tori, sau despre regizor, despre sufleur, despre electrician, despre re-
gizorul de culise sau despre croitoreasã. În cazul acesta, de exemplu,
croitoreasa ar putea sã-ºi dea cu pãrerea asupra activitãþii Combi-
natului de gheaþã fierbinte, iar directorul acestui combinat mi-ar
putea da sfaturi cum sã fac logicã matematicã. Eu nu mã îndoiesc
cã directorul sus-numitului combinat are o anumitã pãrere despre
logica matematicã, dar exact pentru acest motiv îþi dau interviul, ca
sã n-aibã el curajul sã mã înveþe sã fac logicã matematicã.

— Credeþi cã e nevoie sã-i trimitem un numãr din revista
„Teatrul“, cu interviul dvs.?

— Cred cã trebuie sã trimiteþi prea multe exemplare, ºi mi-e tea-
mã cã interviul meu, costându-te prea scump, n-o sã mai îmi ceri
altul.

— La revedere?
— Crezi? („Teatrul“, 1 Ianuarie 1970)

Valeria Ducea, cea care a luat acest interviu povesteºte cu
emoþie ºi haz convorbirea cu profesorul ºi dezvãluie pe ade-
vãratul autor al interviului.

Cum ne-a dat un interviu Grigore Moisil

Era prin noiembrie 1969. Conducerea redacþiei intenþiona
sã deschidã anul 1970 cu un numãr forte al revistei „Teatrul“.
Numele academicianului Grigore Moisil ºi pãrerea sa despre
teatru se preconiza a fi un teribil punct de atracþie pentru ci-
titori. Dar cine se-ncumeta sã-l abordeze? Se ºtia cât e de di-
ficil sã intri în comunicare, pe aceeaºi lungime de undã, cu
ilustrul matematician ºi logician. Câþiva colegi au încercat ºi
au abandonat misia dupã primul telefon.
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Cu înclinaþia lui spre haz ºi ghiduºii de tot felul, vãzân-
du-mã într-o dimineaþã apãrând rubicondã ºi veselã pe uºa
redacþiei (cu o orã întârziere!), Mircea Grigorescu, cu privirea
sa maliþioasã, îmi aruncã nada:

— Ce-ar fi sã încerci ºi tu, mã Valerio, sã-i iei un interviu
lui Grigore Moisil?! (Ce-ar fi? mi-am zis în gând; ar fi de tot
hazul sã ºi izbutesc.)

Mã ºtiam fãrã prea mult talent gazetãresc, ca actriþã de me-
serie mã încercau multe complexe în faþa paginii albe, dar nu
mã plângeam de restul calitãþilor mele: ambiþie ºi putere de
muncã. ªi, o sã râdeþi: cu ele am ºi reuºit sã intru, triumfãtoa-
re, în redacþie, în mânã cu interviul lui Grigore Moisil. Numai
eu ºtiu, însã, cu ce preþ l-am obþinut.

În aceeaºi zi, pe la orele 12, am dat primul telefon. Nimeni
nu m-a avertizat cã dânsul obiºnuia, înainte de orice, sã-ºi su-
punã interlocutorul unui test de inteligenþã. Spre stupoarea
mea, mi-a acordat pe loc o audienþã, acasã la dânsul, la orele
14. Zãpãcitã, luatã prin surprindere, n-am reþinut bine ora:
douã sau nouã (douã mi se pãrea irealã!) ºi am mai dat un te-
lefon.

— Nu vã supãraþi, n-am reþinut bine ora, douã sau nouã?
— Te credeam mai inteligentã! ºi mi-a închis telefonul.
Nu ºtiu ce s-a petrecut în acel moment, ce jignire cumplitã,

de proporþii cosmice, probabil, mi-a trezit ambiþia: toatã dem-
nitatea strãmoºilor mei þãrani din câmpia bãnãþeanã ºi toatã
impulsivitatea din ramura olteneascã s-au adunat atunci în
mine, hotãrându-mã cu lacrimi în ochi sã cer socotealã. (În alt
ev ºi de sex opus fiind, provocam precis un duel.) Aºa, am
plecat furioasã sã mã schimb într-o toaletã mai epatantã, sã
mã duc atunci pe loc la Grigore Moisil, sã-l înfrunt, sã-i spun
cã nu-mi trebuie nici un interviu, ºi cã aºa ceva nu se face cu
o doamnã. (Aºadar, eram vexatã ca femeie, nu ca gazetar.)
Vãzându-mã atât de enervatã ºi de agitatã, mama (colectivis-
tã, de!) m-a întrebat:

— Ce s-a întâmplat?
— Mã duc la un om mare sã-l trag la rãspundere cã m-a jig-

nit.
— Te rog, nu te pune cu ãºtia, vezi mai întâi cum te primeº-

te, spune-i cã ai venit dupã sticle goale.
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Ah! „Contactul cu pãmântul“ m-a redresat. În jurul orei
douã am sunat la uºã, ºi, probabil surprins la rândul lui, ilus-
trul matematician m-a întâmpinat cu zâmbet:

— ªi totuºi eºti deºteaptã!
— Mama mi-a zis sã vã spun c-am venit dupã sticle goale.
A început sã râdã. Gheaþa s-a spart. M-a invitat în birou,

mi-a dat o þuicã, s-a aºezat comod în fotoliu, m-a întrebat
dacã am carnet ºi stilou, i-am rãspuns cã da ºi mi-a zis: scrie!
(De emoþie îmi tremurau mâinile, gândurile alergau nebune,
ce întrebare inteligentã sã-i pun, sã-l incit?)

— Vreþi sã ne daþi un interviu pentru revista „Teatrul“? îl în-
trebã atunci Grigore Moisil pe Grigore Moisil.

ªi aºa a continuat tot dialogul între Moisil I ºi Moisil II. Cu
virgule, cu pauze, cu tot. Eu nu am fãcut altceva decât sã-l în-
registrez.

E bine câteodatã sã te-nfrunþi cu zeii… Ai ce-nvãþa… Plinã
de respect ºi de admiraþie (fusesem foarte slabã la matemati-
cã) am plecat plutind cu paºi uºori pe bulevard. Splendidul
interviu cu titlul „Nimic despre sufleur“ a apãrut în numãrul
1 al revistei „Teatrul“ pe anul 1970, fãrã acel obiºnuit adaos
„pentru conformitate“. ªi astãzi sunt mândrã de izbânda
mea. (Valeria Ducea, Almanahul „Gong“, 1989)
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Addenda 6

Am în arhivã o adresã din 25 aprilie 1969 în care Gr. M.
adresându-se prietenului sãu decanul N.T., îºi prezintã demi-
sia de la Centru. Motivele fiind neînþelegerile intervenite în-
tre el ºi Comisia Guvernamentalã pentru Dotarea cu Echipa-
ment de Calcul ºi Automatizarea Prelucrãrii Datelor condusã
de Mihai Drãgãnescu.

În acea perioadã decanul Teodorescu era bine cotat în ie-
rarhia Partidului. Fusese numit Director la Consiliul Naþional
pentru ªtiinþã ºi Tehnologie C.N.S.T. ºi se simþea atotputernic.
Matematicienii fãceau haz de atitudinea servilã a decanului
faþã de studenta Zoe Ceauºescu, pe care o invita la decanat la
o cafea. Dar ºtiu tot din bârfele matematicienilor cã era o
bunã studentã ºi cã a ajutat pe unii dintre colegii de la Insti-
tutul de Matematicã sã plece în strãinãtate, ceea ce însemna
pe vremea aceea chiar curaj.

Redau textul demisiei cam lung. Interesant e paragraful fi-
nal:

Demisia a fost aprobatã de decan. Gr. M. a propus ca ur-
maº al sãu pe N.T. Þin minte cã eu m-am revoltat ºtiind cã
N.T. se poartã neprietenos cu el. Mi-a replicat: „N-o sã fie mai
rãu ca altul“. Astfel a ajuns N.T. Directorul Centrului de Cal-
cul care astãzi nu mai existã. S-ar fi cuvenit ca centrul sã poar-
te numele întemeietorului lui dar s-au amânat sine die apro-
bãrile.

Starea lui sufleteascã de mare amãrãciune apare în urmã-
torul articol, mai mult o mãrturisire.
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Cãtre 25 Aprilie 1969
Academician Nicolae Teodorescu
Decanul Facultãþii de Matematicã ºi Mecanicã

Subsemnatul Gr. C. Moisil, directorul Centrului de Calcul
al Universitãþii din Bucureºti, am onoarea a vã aduce la cu-
noºtinþã cele ce urmeazã:

1. Comisia Guvernamentalã pentru Dotarea cu Echipa-
ment de Calcul ºi Automatizarea Prelucrãrii Datelor, Mi-
nisterul Învãþãmântului ºi Departamentul pentru Valori-
ficarea Legumelor ºi Fructelor au încheiat, pe cât se spu-
ne, o convenþie privind calculatorul I.B.M. 360/30, astãzi
sub administraþia mea. Nu numai cã eu nu am fost con-
sultat asupra acestei convenþii ºi nici nu am fost convo-
cat la ºedinþa în care aceastã convenþie a fost discutatã,
dar nici mãcar pânã astãzi nu mi s-a comunicat textul
acestei convenþii, pe care urmeazã sã o aplic.

2. Am atras atenþia încã de multã vreme (vezi anexa 1) atât
Ministerului Învãþãmântului cât ºi Comisiei Guverna-
mentale asupra necesitãþii de a se lua mãsuri urgente
pentru a asigura materialele consumabile (hârtie pentru
imprimantã ºi consolã, cartele) necesare funcþionãrii cal-
culatorului în 1969 ºi 1970. Aceste materiale se procurã
din import ºi Centrul de Calcul al Universitãþii din Bu-
cureºti a alcãtuit fiºele plan de import necesare, ºi le-a
depus la Min. Învãþãmântului. Totuºi în ziua de 24 apri-
lie, formele de cerere a acestor materiale nu pãrãsiserã
Min. Învãþãmântului.

3. Am încercat de multã vreme sã alcãtuiesc fiºele pentru
comanda materialelor de întreþinere pe 1969 ºi 1970
(vezi anexa 2). N-am putut obþine preþurile acestor ma-
teriale de la firma I.B.M., deºi primisem asigurãri de
multã vreme cã mi se vor comunica aceste preþuri. Firma
I.B.M. susþine cã a comunicat preþurile Comisiei Guver-
namentale pentru Dotarea cu Echipament de Calcul ºi
Automatizarea Prelucrãrii Datelor ºi cã nu este nevoie sã
ni le comunice ºi nouã.

4. Am avut promisiuni de la firma I.B.M. cã ne vor aduce
la timp hârtia prevãzutã în contract ce urma sã fie utili-
zatã în 1969, imediat dupã recepþionarea calculatorului,
dar în ultimele zile firma susþine cã este nevoie sã aibã o
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comandã de la ELECTRONUM ºi noi nu ºtim dacã
aceastã comandã a fost fãcutã sau nu. Hârtia ce avem,
aºa cum am comunicat Comisiei Guvernamentale ºi
Min. Învãþãmântului, se va termina peste câteva zile. Re-
feritor la problema hârtiei ce trebuie sã vie imediat, se
gãsesc detalii în anexa 1.

Toate cele de mai sus dovedesc cã Comisia Guvernamen-
talã pentru Dotarea cu Echipament de Calcul ºi Automatiza-
rea Prelucrãrii Datelor, din dorinþa de a evita ca Centrul de
Calcul al Universitãþii din Bucureºti sã fie informat asupra ac-
tivitãþii privind calculatorul I.B.M. 360/30 (care însã este ad-
ministrat de acest Centru de Calcul) duce o acþiune dãunã-
toare bunei desvoltãri a ºtiinþei calculului în R.S. România.

Comisia Guvernamentalã încã de acum 2–3 luni mi-a ex-
primat dorinþa ca eu sã încetez de a fi directorul Centrului de
Calcul al Universitãþii din Bucureºti, iar mai târziu, într-o ºe-
dinþã lãrgitã a ei a luat o atitudine netã în contra denumirii
„Centrul de Calcul al Universitãþii din Bucureºti“, denumire
folositã, de altfel, de Min. Învãþãmântului în ordinul sãu de
numire a mea ca director al acestui Centru.

Rolul meu în istoria introducerii calculatoarelor în R.S. Ro-
mânia este cunoscut.

Având în vedere cã aceastã atitudine a Comisiei Guverna-
mentale faþã de mine poate dãuna desvoltãrii bune a operii
începute de mine, vã prezint demisia mea din postul de di-
rector al Centrului de Calcul al Universitãþii din Bucureºti.

Pânã la numirea unui nou director, propun ca treburile cu-
rente sã fie rezolvate de tov. ing. Maria Lovin.

Gr. C. Moisil
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Addenda 7

TRANSFER FILOZOFIE

Dezamãgirea cea mai gravã din viaþa lui Gr. M. a fost pur-
tarea ulterioarã a „bunului sãu prieten“, decanul Facultãþii de
Matematici din Bucureºti. ªicanele lui Teodorescu l-au deter-
minat pe Gr. M. sã pãrãseascã Facultatea de Matematicã ºi sã
cearã transferul la Facultatea de Filozofie a Universitãþii.

Cãtre 
Facultatea de filozofie a Universitãþii din Bucureºti

Subsemnatul Grigore C. Moisil, profesor ºef de catedrã la Facul-
tatea de Matematicã ºi Mecanicã a Universitãþii din Bucureºti, vã
rog sã binevoiþi a interveni la forurile competente pentru a fi trans-
ferat, în condiþii egale, la Facultatea de Filozofie a Universitãþii din
Bucureºti.

29 Ianuarie 1971

Eu nu ºtiu exact în ce au constat aceste sâcâieli (ºicane), dar
într-o zi Grigri mi-a mãrturisit cã nu mai suportã atitudinea
lui N.T. ºi vrea sã pãrãseascã Facultatea de Matematici
unde-ºi petrecuse peste 30 de ani de profesorat. Am încercat
sã-l fac sã se rãzgândeascã. Mi-a spus: „Mai am multe de fã-
cut. Pot preda ºi la Facultatea de Filozofie. Acolo n-o sã-mi
punã nimeni beþe în roate.“ ªi aºa a fost. Din pãcate pentru o
prea scurtã perioadã de timp…

Dar îmi amintesc cu nostalgie de lecþia de deschidere a no-
ului sãu curs în Aula Mare a Facultãþii de Drept. Publicul, ne-
încãpãtor, era format nu numai din studenþi, matematicieni,
politehnicieni, ci ºi de pictori, sculptori, muzicieni, ziariºti,
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oameni de litere cu care colaborase. Toþi erau fermecaþi de
claritatea expunerii în pofida faptului cã domeniul era pentru
unii arid.

N-a existat totuºi nimeni care sã înregistreze aceastã confe-
rinþã memorabilã pentru auditori. Ce pãcat.

Purtarea neprietenoasã a lui N.T. a fost vizibilã ºi dupã de-
cesul „prietenului sãu“: a încercat sã minimalizeze activitatea
rodnicã a predecesorului sãu, minimalizare evidentã în anul
1955 în volumul jubiliar, la 100 de ani de la Centenarul Gaze-
tei matematice.

În acest volum numele lui Gr. M. apare doar în treacãt —
când nu se poate evita menþiunea cã a fost primul preºedinte
al Societãþii. În schimb N. Teodorescu ºi colaboratorii sãi sunt
prezentaþi pe pagini întregi, cu fiºe bibliografice ºi fotografii.

E drept cã se poate obiecta cã Gr. M. n-a publicat multe ar-
ticole în gazetã, dar sub preºedinþia lui Gazeta era cititã de
elevii ºi profesorii de liceu. Astãzi tirajul a scãzut. Zilele tre-
cute am citit într-un ziar cã la Gazetã s-au fãcut fraude de 1/2
miliard!! Ce decãdere!
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Addenda 8

RAPORTUL PROPUNERI NEREALIZATE

Cãtre
Tov. prof. I. Bucur Decanul Facultãþii de Matematicã

Stimate tovarãºe Decan, 27 Ianuarie 1973

Nu sunt multe zile de când, în cursul unei convorbiri tele-
fonice, mi-aþi comunicat cã aþi fi bucuros dacã v-aº spune pã-
rerile mele relativ la învãþãmântul informaticii în Facultatea
de matematici. Mã grãbesc sã o fac.

I

Este fãrã îndoialã cã poporul român în dezvoltarea sa rapi-
dã sub conducerea Partidului Comunist Român, a intrat în
era folosirii calculatoarelor electronice ºi a metodelor mate-
matice în domenii în care pânã nu de mult nimeni nu-ºi în-
chipuia cã matematica va pãtrunde. Însã, ca sã poatã folosi
calculatoarele, omul trebuie sã ºtie lucra cu ele. Numãrul ce-
lor care trebuie pregãtiþi ca specialiºti care sã lucreze la calcu-
lator sau sã predea lecþii asupra felului cum se lucreazã la cal-
culator în acest domeniu e foarte mare. Centrul de Calcul al
Universitãþii din Bucureºti vã poate comunica estimaþiile fã-
cute în alte þãri. Problema care se ridicã este urmãtoarea:

cine va îngriji de formarea acestor specialiºti ºi mai ales a
specialiºtilor de foarte înaltã calificare?

Evident fiecare facultate: de matematicã, de fizicã, de chi-
mie, Institutul de construcþii, Institutul de petrol, gaze ºi geo-
logie, de agronomie, de biologie, de medicinã, de drept, de
limba românã sau de limbi strãine, de istorie, de psihologie,
de sociologie, de arte plastice, de arhitecturã, de muzicã, de
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filozofie, de pedagogie º.a. trebuie sã îngrijeascã de învãþarea
lucrului la calculatoare pentru studenþii sãi. De asemenea
ASE-ul ºi Institutul Politehnic, dar acestea mai au ºi sarcini
speciale. ASE-ul trebuie sã formeze masele de economiºti
care, ca economiºti, sã introducã informatica în întreprinderi,
Institutul Politehnic trebuie sã formeze un numãr de ingineri
care sã ºtie construi ºi repara, peste câtva timp ºi proiecta, cal-
culatoare.

Toate aceste instituþii au nevoie de profesori ºi de asistenþi
de informaticã.

Problemei care se pune: cine va forma acest numãr mare
de specialiºti de foarte înaltã calificare i se pot da trei soluþii:

1. sarcina îi revine Facultãþii de matematici,
2. sarcina îi revine Institutului Politehnic,
3. sarcina trebuie datã unei noi facultãþi: Facultatea de In-

formaticã.
Aceastã soluþie bineînþeles se poate nuanþa. Facultatea de

Informaticã poate funcþiona în cadrele Universitãþii, dar poa-
te funcþiona ºi în cadrele Institutului Politehnic.

Am arãtat în diferite ocazii de ce, în þara noastrã, în aceºti
ani, în mod normal sarcina îi revine Facultãþii de matematici.
Stau la dispoziþia Consiliului Facultãþii de Matematici ºi a
D-voastrã personal pentru a repeta argumentele de multe ori
expuse de mine în favoarea tezei: azi, în þara noastrã numai
facultatea de matematici poate asigura învãþãmântul infor-
maticii la cel mai înalt nivel pe care îl putem obþine azi în þara
noastrã.

Dacã Facultatea de matematici va accepta aceastã sarcinã,
sunt la dispoziþia D-voastrã ºi a Consiliului Facultãþii pentru
a vã comunica pãrerea mea în aceastã privinþã.

Dacã Facultatea de matematici nu ºi-ar asuma aceastã sarci-
nã, atunci fãrã îndoialã se va aplica una din celelalte douã so-
luþii. Consecinþele acestei alegeri vreau sã le supun meditaþiei
D-voastrã ºi a colegilor mei de la Facultatea de matematici.

II

În momentul de faþã, dupã câte ºtiu, repartizarea absolven-
þilor facultãþilor de matematici se face în urmãtoarele tipuri
de posturi:

1. în cercetarea la Institutele Academiei;
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2. ca asistenþi la Facultatea de matematici;
3. ca asistenþi la institutele tehnice superioare ºi la ASE;
4. ca cercetãtori la institutele de cercetare departamentale;
5. la Centrele de Calcul teritoriale ºi la alte centre de calcul;
6. la diferite întreprinderi ºi instituþii;
7. în învãþãmântul mediu de diferite tipuri.
Evident cã numãrul total al celor repartizaþi la institutele

de matematici ale Academiei ºi la facultãþile de matematici e
mic.

Faptul cã din ce în ce mai mult calculatoarele sunt ºi vor fi
folosite ºi în proiectarea inginereascã ºi în întreprinderile eco-
nomice va face ca celor repartizaþi ca asistenþi la ASE sau la
institutele tehnice superioare sau ca cercetãtori la institutele
de cercetare sau de proiectare departamentale sau la alte di-
ferite instituþii ºi întreprinderi sã li se cearã sã cunoascã mun-
ca la calculator.

Rog Decanatul Facultãþii de matematici sã-ºi procure date-
le pe care le are Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului pri-
vind numãrul de absolvenþi — matematicieni de care are ne-
voie pentru învãþãmânt.

Trebuie însã sã se þinã seama cã în învãþãmântul liceal se
vor introduce ore de informaticã. Dacã facultatea de matema-
tici nu va instrui în informaticã pe studenþii sãi, aceste ore de
informaticã pentru licee vor fi repartizate profesorilor de în-
vãþãmânt mediu cu altã calificare. Încã de pe acum absolven-
þii ASE-ului revendicã astfel de ore la liceele economice. E
evident cã orele de informaticã pentru licee vor fi scãzute din
orele de matematici, aceastã disciplinã fiind consideratã
(dupã pãrerea mea pe bunã dreptate) foarte apropiatã de in-
formaticã.

În rezumat: singurele debuºeuri pentru absolvenþii facul-
tãþii de matematici ce nu vor ºti informatica, despre care pu-
tem spune cã încã pentru un timp destul de lung nu se vor în-
chide, sunt cele de cercetãtori ai institutelor de matematici ale
Academiei.

Lipsa de debuºeuri duce în mod fatal la scãderea cifrei de
ºcolarizare.

Dar, cu excepþia cazurilor când se creeazã un regim cu to-
tul special pentru studenþii ºi diplomaþii unei facultãþi (cum e
cazul ºcolilor École Normale Supérieure din Paris ºi École
Polytechnique din Paris) care cere condiþii istorice ce sunt le-
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gate de structura socialã ºi economicã a acelei þãri se observã
cã scãderea cifrei de ºcolarizare ea singurã aduce scãderea în
mod catastrofal a nivelului de dezvoltare al respectivei spe-
cialitãþi. Regimul excepþional de ºcolarizare al absolvenþilor
lui École Polytechnique din Paris ºi regimul special de ºcola-
rizare al lui École Normale Supérieure din Paris nu trebuie sã
ne facã sã ne iluzionãm cã vom putea crea o facultate de ma-
tematici pentru un numãr mic de studenþi al cãrei rol sã nu fie
altul decât de a menþine prestigiul ºtiinþific al poporului nos-
tru. Din contrã, e probabil cã ºi regimul de salarizare al celor
ce vor lucra în informaticã ºi siguranþa de a lucra în centre
mari ºi prestigiul pe care calculatoarele îl au în lumea tineri-
lor precum ºi libertatea ce le-o dã de a-ºi alege ºi schimba
obiectivul preocupãrilor pe o gamã foarte largã vor face ca
dintre tinerii de valoare, foarte puþini sã se îndrepte cãtre o
facultate de matematici fãrã informaticã. Din contrã, foarte
mulþi îºi vor realiza, sau vor crede cã-ºi realizeazã, dragostea
pentru matematici în studiul, la o facultate de informaticã, a
problemelor foarte moderne de logicã matematicã ºi teoria
mulþimilor, de teoria algoritmilor ºi a funcþiilor recursive, de
matematici discrete, de limbi formale, de combinatoricã ºi al-
tele.

Trebuie sã amintesc cã un fenomen analog s-a mai întâm-
plat în privinþa matematicilor în þara noastrã între cele douã
rãzboaie.

Iatã de ce cred cã, pentru progresele matematicilor în þara
noastrã, e periculoasã predarea informaticii altundeva decât
la facultatea de matematicã. Gr. C. Moisil
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Addenda 9

ONEªTI

Dispariþia profesorului în 1973 ºi a Eugeniei Metoni în
1982 au afectat evoluþia societãþii, dar Liceul nr. 1 a devenit
totuºi „Liceul Grigore Moisil“.

Spre bucuria mea în anul 2000 Societatea ºi-a reluat ºedin-
þele anuale. Am fost acolo cu acad. Solomon Marcus. S-a înfi-
inþat o fundaþie Moisil, un premiu Moisil. O tânãrã profesoa-
rã Gabriela Gârbacea e plinã de entuziasm ºi pare hotãrâtã sã
continue cu succes activitatea Societãþii.

A apãrut primul numãr al revistei elevilor „Cu noi ºi
despre noi“. Între timp se fac demersuri pentru ca Liceul sã
devinã Colegiu.
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Addenda 10

POPULARITATEA

Mãrturisesc cã eu însãmi am avut ocazia sã constat cât era
de iubit, mai cu seamã de femei.

Ori de câte ori, întâmplãtor, aflau cã eu sunt soþia lui Gr.
M., repetau invariabil aceleaºi cuvinte care-mi sunã ºi acum
în ureche: „Ce bine-mi pare cã vã cunosc, ce bãrbat simpatic
ºi vesel aveþi. Cum îi aud vocea la radio sau T.V. fug din bu-
cãtãrie ca sã-l vãd ºi sã-l ascult!“

Dar tot acum trebuie sã dezvãlui cã la baza popularitãþii
sale a stat o puternicã ºi prozaicã lipsã de bani. În anul 1968,
acad. Remus Rãduleþ a renunþat de bunãvoie la indemnizaþia
ce o primea de la Academie. Natural, cum probabil li se su-
gerase de sus toþi academicienii au fost de acord. Asta însem-
na în bugetul nostru o gaurã mare pentru vremea aceea de
2630 lei.

Gr. M. nu era cheltuitor, dar era generos. Îºi crease singur
obligaþii faþã de familie, elevi, colaboratori ºi chiar faþã de ma-
tematicienii din strãinãtate pe care-i invitam la noi acasã sau
la Casa Oamenilor de ªtiinþã.

Am cumpãnit împreunã ºi el mi-a spus: „Statul poate sã-þi
mãreascã sau sã-þi micºoreze leafa dar eu nu sunt Stat. Tre-
buie sã-i ajutãm în continuare.“ ªi aºa a fost.

Acesta este motivul pentru care Gr. M. nu a mai refuzat de-
sele solicitãri pe care pânã atunci le refuzase de la Radio, TV,
ºi a început sã colaboreze la revista „Viaþa Economicã“ ºi
„Contemporanul“.

Acestea i-au adus popularitatea în masa mare a populaþiei.
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Addenda 11

ILIE MURGULESCU

Dosarul intitulat „Ilie“ se referã la acad. Ilie Murgulescu,
Ministrul Învãþãmântului între 1960–63, preºedintele Acade-
miei între 1963–66.

Nu cunosc motivele pentru care I.M. l-a antipatizat pe co-
legul sãu la Academie ºi Învãþãmânt. Neavând nici o dovadã
temeinicã pentru a explica aceastã stare de fapt, nu mã pot bi-
zui decât pe convingerea cã a fost vorba de un prea omenesc
sentiment: gelozia. Popularitatea lui Gr. M. era mult prea evi-
dentã ºi nu putea fi în nici un fel tãgãduitã. Dar poate mã în-
ºel…

ªtiu doar cã a jucat un oarecare rol negativ în viaþa soþului
meu, înnegurându-i zilele prin ºicane ºi nedreptãþi.

Dau douã exemple semnificative:
În Septembrie 1960 Grigri trebuia sã plece în China timp

de o lunã în cadrul schimburilor culturale. Îºi pregãtise lecþi-
ile ºi chiar planºele explicative. Dar I.M. l-a convocat ºi i-a
spus cã ar fi preferabil sã plece un om mai tânãr. Nu-mi amin-
tesc ce motiv a invocat dar i-a spus cã va pleca în anul urmã-
tor. Grigri nu s-a opus. Era mult prea mândru ca sã insiste. A
rãmas în Bucureºti. În schimb, a fost înlocuit nu de un tânãr,
ci de matematicianul Tiberiu Popovici din Cluj, întâmplãtor
de aceeaºi vârstã cu el. ªi în China n-a mai plecat niciodatã.

În anul 1961 este invitat de rectorul Peter Sanmartino al
Universitãþii Fairley Dickinson din New Jersey, Statele Unite,
ca „visiting profesor“ pe 6 luni. I.M. i-a comunicat din nou cã
nu aprobã plecarea, universitatea fiind de prea micã impor-
tanþã pentru un om de talia lui. ªi de data aceasta Grigri n-a
discutat ºi n-a plecat. A fost nevoit sã gãseascã nenumãrate
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motive pentru a rãspunde insistentelor scrisori ce s-au purtat
în decursul câtorva ani. 

Dar cea mai bunã dovadã se aflã la mine acasã ºi aratã se-
ria de mizerii la care a fost supus de cãtre Academie sub man-
datul lui I.M.

Este bãtutã de mine la maºinã. Recunosc litera dar nu ºtiu
dacã a avut vreun efect.

E cert cã pentru evoluþia unei minþi cu antene spre viitor
cum s-a dovedit a fi Gr. M., plecarea în America ar fi fost be-
neficã ºi pentru el dar ºi pentru ºtiinþa þãrii noastre.

Mult stimate Tovarãºe Mãnescu, Bucureºti, 29 Martie 1966

Am primit ieri proiectul de modificare a Statutului Academiei
R.S. România. Nu cred cã pot sã nu subliniez faptul cã modificarea
articolului 65 (textul modificat poartã numele „art. 69“), prin su-
primarea textului „ºi un numãr de membri titulari“, face ca atât eu
cât ºi: acad. Gh. Ionescu-Siseºti, acad. V. Malinschi, acad. Gh. Mi-
hoc, acad. V. Mârza, acad. G. Peterfi, sã fim excluºi din Prezidiul
Academiei.

În ce mã priveºte, aceasta face parte din programul actualului
Preºedinte al Academiei de a mã scoate de peste tot locul (de unde
poate):

1) vicepreºedinþia secþiei de matematici;
2) preºedinþia Comisiei de Automatizare;
3) Consiliul de Editurã al Academiei;
4) renunþarea la rolul de coordonator al R.S. România (respon-

sabil: Moisil) în tema CAER: Teoria automatelor;
5) suprimarea Sympozionului IFAC la Bucureºti: „Necontinui-

tãþi ºi nesimultaneitãþi în circuite de comutaþie“;
6) suprimarea publicaþiei „Probleme de automatizare“;
7) suprimarea sesiunilor anuale ale Comisiei de Automatizare,

cât timp eram eu preºedinte;
8) neaprobarea unei sesiuni anuale a Comisiei de Ciberneticã;
9) scoaterea mea din sarcina de responsabil al unor probleme la

Institutul de Matematicã;
10) precum ºi piedici puse participãrii mele la:
11) ºedinþele de comitet IFAC din 1964 ºi 1965;
12) ºedinþele de comitet ale Grupãrii matematicienilor de expre-

sie latinã;
13) plecãrii mele în SUA, unde fusesem invitat sã fac lecþii;
14) plecãrii mele în China, unde fusesem invitat sã fac lecþii;
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15) participãrii mele la congresul IFIP, în SUA, unde eram invi-
tat sã prezidez o ºedinþã;

16) participãrii mele la congresul de Filozofia ªtiinþelor din Is-
rael, ºi altele.

Cu salutãri tovãrãºeºti Gr. C. Moisil
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Addenda 12

MODELE DE RÃSPUNSURI

Avea un fel original de a eluda laudele adresate „Condu-
cãtorului iubit“.

La orice aniversare importantã i se solicita de cãtre ziariºti
câte o declaraþie.

Redau mai jos 4 declaraþii pãstrate întâmplãtor în arhiva
mea:

1. Pentru aniversarea sa, îi urez tov. Ceauºescu ca, cu sprijinul
sãu, ºtiinþele matematice sã progreseze în Rep. Soc. România,
pentru ca numele poporului nostru sã strãluceascã ºi ca ºtiin-
þele tehnice ºi economice sã înveþe sã foloseascã din ce în ce
mai mult ºi din ce în ce mai bine ºi calculatoarele ºi matema-
tica cea mai abstractã, pentru ca buna stare a poporului nos-
tru sã creascã.

2. Trimit femeilor care lucreazã în presã, la radio sau la televiziu-
ne, la edituri, la redacþii sau în tipografii, salutul meu cald, în-
cãrcat de toate amintirile muncii de colaborare pe care de atâ-
þia ani o ducem. De tot greul pe care l-am purtat împreunã, de
toate succesele pe care împreunã le-am avut. Vreau sã le spun
cã ceea ce ele fac nu e cu nimic mai prejos de rezultatele obþi-
nute de bãrbaþi. Adeseori ºtiu sã-i întreacã, adeseori ºtiu sã se
dea la o parte, sã se ºteargã, pentru a lãsa pe bãrbat sã culea-
gã cununile la care ele au tot atâta dreptul.

3. Urez matematicienilor sã gãseascã teoreme frumoase ºi de-
monstraþii adânci, iar inginerilor ºi economiºtilor sã ºtie sã le
foloseascã spre a-ºi putea rezolva problemele lor cu ajutorul
calculatoarelor.
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Iar celor ce-mi iau interviuri, acele ziare, celor de la televiziu-
ne ºi radio le urez sã punã întrebãri la care sã ºtiu sã rãspund.

4. R.: Ce doriþi sã vã aducã anul 1962?
M.: Nu cred cã e bine sã aºteptãm ca anul sã ne aducã ceva, ci
trebuie ca noi sã aducem ceva anului 1962.
Dacã vom aºtepta din an în an ca anul sã ne aducã rezultate
ºtiinþifice sau idei noi, nu cred cã vom izbuti. Din contrã, dacã
vom cãuta ca noi sã-i dãruim anului 1962 idei ºi rezultate ºti-
inþifice, atunci avem toate ºansele sã izbândim în munca
noastrã.
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Addenda 13

Nu a profitat niciodatã de pe urma funcþiilor avute.
Un exemplu: nu i-a trecut prin minte sã se înscrie la Uniu-

nea Scriitorilor, cu toate cã avea numãrul necesar de volume
de literaturã.

Dacã ar fi fost membru al Uniunii, criticii literari nu l-ar fi
ignorat aºa cum au fãcut-o pânã azi, socotindu-l doar un ma-
tematician!

Alt exemplu: nu a ºtiut niciodatã cã beneficiazã de servici-
ile medicale ale Policlinicii Academiei. Am aflat-o eu, dupã
decesul sãu fiind obligatã sã spun cãrei policlinici aparþin. De
câte ori se îmbolnãvea, chema acasã un doctor pe care-l plã-
tea sau se interna la un spital unde întotdeauna era primit de
toþi doctorii cu o mare dragoste ºi atenþie.

Într-una din aceste internãri Directorul Sp. Col. prof. Lupu
violent antitabagist l-a convins sã renunþe la fumat.
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Addenda 14

CUGETÃRI

• Omul mãnâncã nu ca sã se hrãneascã, ci ca sã se bucure.
Asta îl deosebeºte pe om de animale.

• Doi prieteni se întâlnesc. Unul pune celuilalt o sumede-
nie de întrebãri.

La un moment dat prietenul îl întrerupe: „Dar ce crezi dra-
gã cã sunt Moisil, sã-þi rãspund la toate întrebãrile?“

• P.A. l-a întrebat: „Credeþi cã e optimist ca la un curs un
profesor sã facã glume?“

Gr. M.: „ªtiinþa nu e tristã, decât pentru unii.“
• Poate singura superioritate a calculatorului e cã se corec-

teazã când greºeºte. Om s-o facã, rar!
• Nu încerca sã mã duci pe cãrãri pe care nu te voiu însoþi

niciodatã: nu voiu vorbi de ce nu mã pricep.
• Orice cuvânt schimbat face inutilã conversaþia noastrã.
• Când s-a întors de la Ankara unde fusese ambasador, a

fost chemat la o comisie care rechiziþiona automobilele cum-
pãrate de personalul ambasadelor în timpul mandatului, din
banii lor personali.

— „ªi de la Ankara aþi venit cu o maºinã?“
— „Moisil: Nu! Cu vaporul!“ (În speþã cu vaporul Transil-

vania care fãcea curse Constanþa-Istanbul).
• Gr. M. telefoneazã interesându-se de soarta unei hârtii. I

se rãspunde: „Hârtia e la conducere“. Gr. M.: „Conducerea
nu figureazã în cartea de telefon. Mie sã-mi spui la ce numãr
de înregistrare figureazã.“
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• Un om e uman nu numai prin defectele lui ci ºi prin ca-
litãþile lui.

• O teoremã e o scrisoare de dragoste cãtre un necunoscut,
cãtre acela care îi prinde nu numai înþelesul ci ºi toate subîn-
þelesurile.

• Tot ce e gândire corectã este sau matematicã sau suscep-
tibilã de matematizare.

• Specificul meseriei mele, matematica, e cã se face oriun-
de, oricum ºi cã trebuie s-o faci, oriunde, oricând, oricum.

• Sã nu se teamã nimeni de lucrurile abstracte ºi foarte abs-
tracte, mai ales în matematicã; matematica, tocmai pentru cã
este matematicã este abstractã. Cu cât un lucru este mai ab-
stract, cu atât el îmbrãþiºeazã domenii mai vaste ºi deci este
aplicabil în mai multe cazuri concrete.

• Un matematician de obicei e întrebat la ce serveºte mate-
matica ºi abia dacã gãseºte o ocazie sã spunã cã e frumoasã ºi
cã lui îi serveºte în primul rând, fiindcã îi e dragã. Înþelegerea
unui fenomen îþi schimbã modul de a vedea întreaga lume ºi
matematica îþi serveºte ºi þie sã ai un plus de cunoaºtere.

• Un matematician face matematicã fiindcã vede în mate-
maticã ceva frumos, ceva interesant, ceva care îi place, ceva
care îi e drag, ceva care îl tulburã, îl face sã gândeascã, sã me-
diteze, sã viseze.

• În viitor, când unul din 5 oameni se va ocupa de ºtiinþã,
atunci — aºa cum era cândva cu latina — limba internaþiona-
lã oficialã va fi matematica.

• Matematica va fi limba latinã a viitorului, obligatorie
pentru toþi oamenii de ºtiinþã. Tocmai pentru cã matematica
permite accelerarea maximã a circulaþiei ideilor ºtiinþifice.

• Eu, matematica o vãd ca ceva larg, care se întinde de la
filozofie la inginerie.

• Eu cred cã omul trebuie sã caute sã gãseascã plãcere în
însãºi munca lui. Consider cã munca e o pedeapsã numai
dacã omul nu se aflã la locul potrivit, dacã face altceva decât
îi place.

• Nici o problemã nu are graniþe. Orice rãspuns are multe.
• ªtiinþa nu e bunã azi dacã ieri nu s-a gândit la mâine.
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• ªtiinþa se rãzbunã ca o femeie, nu când o ataci, ci când o
neglijezi.

• Spre deosebire de vin, ºtiinþa nu trebuie lãsatã sã se înve-
cheascã.

• Smerenia omului de ºtiinþã ne împiedicã nu numai sã
spunem: „S-a fãcut“, dar ne împiedicã ºi sã afirmãm: „se va
face“. Iar istoria ºtiinþelor ne învaþã cã e foarte periculos sã
spunem: „nu se va putea face niciodatã“.

• ªtiinþa merge astãzi mai repede ca omul de ºtiinþã; ai
pornit împreunã ºi þi-o ia înainte. Ar fi de scris odatã poves-
tea celor ce ºi-au pierdut rãsuflarea alergând dupã propriile
lor idei. ªi tragedia celor ce, nevrând sã rãmânã în urmã, nu
pot sã mai meargã înainte. ªi comedia amarã a celor ce nepu-
tând alerga, încearcã sã opreascã puhoiul. ªi dramele provo-
cate de cei ce, neînþelegând noul, prigonesc pe cel ce-l practicã.

• Dar ca sã poatã cineva sã aplice matematica, trebuie s-o
înveþe. ªi ca sã poatã învãþa cineva matematica, trebuie sã
aibã ce sã înveþe, adicã trebuie ca altcineva sã descopere teo-
remele pe care el le va învãþa ºi va descoperi cum sã le aplice.
ªi ca sã poatã descoperi teoremele de matematicã, e nevoie ca
cei ce au meseria sã le descopere, sã poatã sã-ºi ducã munca
lor de creaþie. Sã le dea prin gând ceva, sã se poatã preocupa,
în liniºte sau în zgomot, de demonstrarea unei teoreme sau
de sfârºitul unui calcul. În tihna sufletului, nezdruncinat de-
cât de drama interioarã a creaþiei. ªi când, dupã multe zile ºi
nopþi în care a încercat în fel ºi chip sã ajungã la un rezultat
— nu ºtiu eu care — sã poatã sã respire: — A ieºit.

• Formarea unei culturi generale este deci o problemã care
urmeazã diferite nivele. În primul rând se pune problema
formãrii culturii generale în propria ta specialitate. În al doi-
lea rând se pune problema culturii filozofice generale. În al
treilea rând se pune problema formãrii culturii artistice gene-
rale. Toate duc la marea culturã generalã, aºa cum trebuie în-
þeleasã de toatã lumea.

• Nu sunt destul de sigur de excelenþa metodelor mele
pentru a deveni martir susþinându-le.

• Unii concep ºtiinþa ca pe o mare arhivã de poliþie în care
sunt îndosariate toate cancanurile naturii.
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• Oare o teoremã nu este o stare sufleteascã? Discret, o te-
oremã poate sã închidã un elan sau o decepþie; un regret sau
un entuziasm. Cine ar ºti sã înþeleagã cât din sufletul lui e cla-
ustrat în teorema lui Pitagora? Decenþa nu exclude vibraþia.

• Nu cred cã existã graniþã între ºtiinþã ºi filozofie, dupã
cum nu cred cã existã graniþã între ºtiinþã ºi tehnicã.

• Sunt unii oameni care cred cã matematica trebuie fãcutã
între cutare ºi cutare orã. Nu e adevãrat. Matematica nu se
face la ore fixe. Matematica se face când îþi vine o idee. Noap-
tea sau dimineaþa, când te scoli, când te speli, te gândeºti.
Dacã nu te speli, te gândeºti când nu te speli…

• E probabil cã ceea ce va caracteriza epoca în care trãim e
procesul de matematizare a ºtiinþelor sociale.

• Sunt pentru lucrurile noi, dar mai mult decât lucrurile
care sunt astãzi noi, eu apreciez lucrurile care vor fi noi abia
mâine.

• Noi, matematicienii, facem activitate fãrã planuri, nu de
alta, dar ca sã ne deosebim de alþii, care fac planuri, fãrã acti-
vitate.

• Se ºtie cã o idee începe prin a fi un paradox, continuã
prin a fi o banalitate ºi sfârºeºte prin a fi o prejudecatã.

• Omul nu progreseazã decât când ºtie cã nu poate sã facã
ce vrea.

• Omul azi trebuie sã înveþe toatã viaþa.
• Ceea ce îmi pare neîndoielnic este cã matematica va con-

stitui modul obiºnuit de a gândi corect al omului.
• Se ºtie cã un profesor bun e cel care te face ca lucrurile

mai grele sã þi se parã uºoare.
• A testa un program nu înseamnã a-l bãga în maºinã, a-l

potrivi puþin, a-l bãga din nou în maºinã, a-l mai potrivi pu-
þin; asta înseamnã a-l testa pe programator.

• Fireºte, nu orice lucru ieºit din comun are neapãrat ºi va-
loare, dar orice lucru de autenticã valoare e, neapãrat, ieºit
din comun.

• La moartea lui Waclav Sierpinski nu se scrie un necrolog,
ci o paginã de istorie. Sunt oameni a cãror contribuþie la pro-
gresul omenirii e atât de mare încât biografia lor trece în um-
brã, viaþa e ascunsã de operã.
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• Aici e sarcina cea mai mare a profesorilor, care trebuie sã
ºtie sã preia ce se ºtie pe lume, pentru a-i învãþa pe alþii. ªi aici
e rolul mare al oamenilor de ºtiinþã care trebuie sã inventeze
lucrurile noi ce nu se ºtiu încã. Prima condiþie e de a învãþa
ceea ce se ºtie.

• Eu sunt omul care demonstrez, nu conving.
• Iubesc oamenii începând cu mine.
• Un om la 20 de ani trebuie sã fie admirat, la 30 apreciat,

la 40 invidiat ºi la 60 stimat.
• De când m-am îndrãgostit de tine am devenit un alt om.

ªi acest om are ºi el dreptul sã fie îndrãgostit.
• Eu cred cã nu poþi avea succes profesional decât dacã eºti

un om modest ºi cu idei îndrãzneþe. Nu trebuie sã ne înºelãm
atunci când vedem cã „oamenii care se bagã“ au succes.
Acest aparent succes este ceea ce le va aduce dupã un timp
scurt insuccese.

Dar bineînþeles cã este nevoie sã ai în ideile tale o îndrãz-
nealã mare ºi o perseverenþã pentru realizarea þintelor cãtre
care tinzi prin muncã.

• Nu am o pãrere bunã despre copiii care se þin numai de
ce zic pãrinþii. Ca sã aibã personalitate, copilul — ºi acest lu-
cru este valabil ºi pentru elev ºi pentru profesor — trebuie sã
se rupã de pãrinþi ºi sã acþioneze aºa cum gândeºte el.

• Una din reuºitele televiziunii este de a face din savanþi
vedete ºi din vedete savanþi.

• Explozivul cel mai puternic nu este toluenul, nici bomba
atomicã, ci ideea omeneascã.

• Nu e de pãrerea ta cel ce te aprobã, ci cel ce te imitã.
• Anul 2000 e mai aproape decât ziua de mâine.
• Întrebãrile la care trebuie sã rãspunzi cel mai sincer sunt

cele pe care þi le pui singur.
• Marele regret al vieþii mele este de a nu fi avut nici unul.
• Mediocrii nu iartã oamenilor inteligenþi de a fi superfi-

ciali în aparenþã ºi profunzi în realitate.
• Imaginaþia e ºi ea o sursã de informare.
• Ce este un pesimist? Un optimist bine informat.
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• Pentru elev este esenþial cum rezolvã problemele; pentru
profesor cum le pune.

• ªpriþul e o bãuturã care se face din douã lichide diferite
din care unul nu e vin ºi celãlalt nu e apã.

• Numai prostia poate sã n-aibã intermitenþe.
• Dragostea nu se defineºte: o trãieºti, o uiþi, þi-o aduci

aminte.
• Dragostea? uneori se face, alteori se vorbeºte…
• Dublul rol istoric al prostiei: 1) Prostia transformã revo-

luþia în evoluþie. 2) Prostia permite comunicaþia între douã in-
teligenþe.

• Când îmbãtrâneºti, nu mai ai inimã, ai cord!
• E rãu cã la bãtrâneþe dosarul medical e mai mare decât

dosarul de cadre.
• Umorul? E un cocktail de revoltã ºi disperare.
• Duºmanii se recruteazã dintre prieteni.
• Un lucru improvizat trebuie foarte bine regizat.
• Problema morþii e vie (la o anume vârstã).
• Cursurile facultãþii noastre sunt libere. Intrã cine vrea,

rãmâne cine poate.
• Am auzit cã ar fi psihologi car ar susþine cã de la o anu-

me vârstã omul nu mai poate învãþa. Iatã un lucru pe care eu
nu-l cred. Cred cã omul de la o anume vârstã nu mai e învã-
þat sã înveþe. Existã colective în care e ruºine sã înveþi: n-ai în-
vãþat destul? Prea multã minte stricã, îmi spune unul. Eu
n-am timp sã învãþ, mi-a spus altul. Calul bãtrân nu se înva-
þã în buestru.

Da ce, eu sunt cal? Cã dac-aº fi cal, aº cãuta sã-mi merit
gradul de cal. Nu s-ajung din cal, mãgar.

• Pentru a putea întrebuinþa calculatorul la studiul proble-
melor concrete, omul e obligat sã înveþe sã gândeascã exact ºi
abstract.

• Studenþilor din primul an le atrag atenþia cã ei au intrat
într-o lume nouã în care nu-i cunoaºte nimeni, în care munca
se duce altfel. Fiecare trebuie sã-ºi organizeze singur ziua,
sãptãmâna, luna ºi anul de lucru. Orice zi pierdutã nu se re-
cupereazã. Aici nu mai are tânãrul student pe un profe-
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sor-pãrinte, care sã-l tragã de urechi cu tandreþe ºi sã-i spunã
cã ceea ce n-a fãcut ieri, poate face azi.

• Prietenia între un profesor de universitate — oricât de
bãtrân sau oricât de tânãr ar fi — ºi student, nu e prietenia pã-
rinteascã, nici cea a unui frate mai mare înclinat sã ierte sau
sã îngãduie, ci o prietenie bãrbãteascã, în care fiecare rãspun-
de de toate acþiunile lui. Nu numai profesorul. ªi studentul.

• Foarte curând oamenii se vor împãrþi în douã categorii:
oameni bãtrâni ºi oameni care ºtiu sã lucreze la calculator.

• Marea calitate a unui ºef de ºcoalã este de a fi bucuros
când e depãºit de elevii sãi.

• Numai deºtepþii se duºmãnesc ºi se mãnâncã între ei;
proºtii se acoperã, se protejeazã unii pe alþii. Ori de câte ori
proºtii îºi vor da avizul pentru ocuparea unui loc liber, ei vor
prefera întotdeauna un prost.

• Sunt oameni care spun: existã ºi greºeli fecunde. Nu gre-
ºeala e fecundã ci îndreptarea ei.

• Învãþând matematicã, înveþi sã gândeºti.
• E beneficiul tinereþii de a putea fi consolatã de loviturile

pe care le-au primit cei mai bãtrâni.
• Nu e bine sã fii superstiþios. „Ça porte halheur“!
• Voi, tinerii, trebuie sã învãþaþi sã vã cunoaºteþi ºi sã vã

apreciaþi între voi; nu e suficient sã fiþi apreciaþi de cei bã-
trâni. Cei bãtrâni se duc, voi veþi trãi între voi.

• O anecdotã în care nici ascultãtorii nici povestitorul nu
înþeleg ce se întâmplã, se numeºte roman psihologic.

• Dragostea e o poveste în care femeile cinstite se compor-
tã ca cocotele ºi cocotele se comportã ca femeile cinstite.

• Mariajul e singura scãpare pentru un bãrbat fãrã succese
ºi pentru o femeie cu prea multe.

• Cea mai mare schimbare ce se va petrece în Ministerul
Învãþãmântului va fi când nu se va schimba nimic.

• Care e cea mai urâtã formã de a fi canalie? A denunþa pe
cei ce te felicitã de Paºti.

• Evident, practicarea ºtiinþei e muncã grea; sunt unii care,
plictisindu-se sã gândeascã ºtiinþa, cred cã e mai uºor sã gân-
deascã despre ºtiinþã; mare pãcãlealã: e mai greu. Atunci sã
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ne mulþumim sã vorbim despre ºtiinþã. Asta da. E mai uºor?
Este.

• Pe omul cu adevãrat capabil, limitele îl stimuleazã. Evi-
dent, morala nu e „puneþi fraþilor, piedici!“, ci „dacã daþi de
piedici, depãºiþi-le!“.

• Greu nu e sã ai dreptate, greu e sã convingi pe alþii. Nu
întotdeauna e greu, ci numai când ai dreptate. ªi mai ales e
greu sã convingi pe cei care spun cã s-au convins.

• Cineva spunea: nu e nimic mai practic decât o bunã teo-
rie.

Dar o bunã teorie n-o poate face decât cine e îndrãgostit de
teorie. Nu cine nu e bun sã facã practicã.

• Filozoful trebuie sã fie în stare sã înþeleagã lumea de as-
tãzi, ºtiinþa contemporanã ºi sã se bazeze pe cele mai noi date
ale ºtiinþei, pentru a dezvolta concepþia noastrã despre lume.

• Ori de câte ori o disciplinã face un salt mare, sunt oameni
care nu se pot þine în pas cu vremea. Aceºtia, tocmai pentru
acest motiv, neagã importanþa progresului fãcut. Pânã acum,
nici tehnica medicalã, nici cea pedagogicã nu au reuºit sã so-
luþioneze aceastã problemã.

Eu consider cã existã o etapã de pre-pensionare în care
omul continuând sã poatã lucra, nu mai poate accepta noul.
Pe aceºtia trebuie sã-i respectãm, sã-i onorãm, sã-i ascultãm,
dar nu sã-i urmãm.

• O libertate totalã ai impresia cã e un joc de cuvinte; cel
puþin pentru mine pare o expresie corectã din punct de vede-
re gramatical, dar de fapt nu are sens, cãci fiecare trebuie sã
se încadreze în legile societãþii.

• O ºtiinþã e formatã numai din afirmaþii ºi negaþii, dar
trãirea unei ºtiinþe e formatã din întrebãri ºi rãspunsuri: din
bãnuieli ºi îndoieli.

• Într-adevãr, dacã este ceva cu care trebuie sã rãmânã ab-
solventul unor cursuri liceale, acel ceva este învãþul de a
gândi just.

• Cãrþile bune nu mor niciodatã.
• O mãsurã legislativã, o indicaþie administrativã este una

din componentele vieþii unei societãþi; opinia publicã e o altã
componentã. Nu trebuie crezut cã dacã se decreteazã o lege,
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ea se va ºi aplica. Nu se aplicã decât legile cu care sunt de
acord cei ce le aplicã.

• A gândi matematic nu înseamnã a gândi doar cu nume-
re sau cu cantitãþi, ci a gândi riguros ºi a ºti ce întrebi atunci
când pui o întrebare.

• Se spunea despre matematicieni cã privesc lumea din Si-
rius. Acesta era un cusur al lor ºi erau sfãtuiþi sã coboare pe
pãmânt.

Iatã cum se învechesc metaforele. Omul nu mai poate fi
sfãtuit azi sã fie cu picioarele pe pãmânt. Omul de azi e cu pi-
cioarele pe Lunã.

• Lasã-mã singur: aº vrea sã mã gândesc la tine.
• Apa în clocot rãceºte plumbul topit: în grade absolute

toate corpurile sunt calde.

REPLICI CU HAZ

• Mã scol într-o dimineaþã ºi ies sã-mi iau ziarul. Pe drum
întâlnesc o femeie cu o gãleatã plinã cu apã. O sã-mi meargã
bine! Mai merg, alta. Iau ziarul, îl deschid ºi citesc cã am fost
numit preºedintele Asociaþiei pentru combaterea superstiþii-
lor!

• — Domnule profesor, credeþi în vise?
— Sigur, dragã! Sã vezi: acu’ câtãva vreme am visat cã de-

venisem academician, cã eram în aulã ºi prezidam o ºedinþã.
ªi când m-am trezit, într-adevãr eram academician, eram în
aulã ºi prezidam o ºedinþã.

• La liceul Sf. Sava, la un curs predat pentru profesorii de
liceu, trebuia desenatã pe tablã o anumitã schemã privind te-
oria circuitelor cu contacte ºi relee. La un moment dat sche-
ma a fost desenatã ºi dupã ce a explicat modul ei de funcþio-
nare, profesorul s-a oprit ºi a adãugat urmãtoarele:

— ªi acum sã-i punem o pilã electricã, cãci nimic nu mer-
ge fãrã pile!

• Dupã ce ºi-a scrântit piciorul la 65 de ani:
— ªtiam cã la vârsta mea te scrânteºti la cap, nu la picior.

421
www.ziuaconstanta.ro



• În anul 1940 profesorul Moisil era la concentrare. Vine la
un moment dat un colonel în inspecþie. Colonelul stã de vor-
bã cu ofiþerii concentraþi ºi încep sã înºire bancuri. Profesorul
cere voie colonelului sã-i punã o întrebare glumeaþã. Colone-
lul acceptã. Profesorul întreabã: „ªtiþi sã deosebiþi paiele de
fân?“ Dupã un timp de gândire, colonelul spune cã nu ºtie.
Profesorul a cerut permisiunea sã dea el rãspunsul. ªi rãs-
punsul a fost: „Boul ºtie“! Pedeapsa pentru profesor a fost cã
seara s-a fãcut un chef la care profesorul a plãtit berea.

• În anul doi, Gr. Moisil era student ºi militar la ªcoala Po-
litehnicã. Împreunã cu mai mulþi colegi s-a dus la prof. Bianu
de fizicã, sã-l roage sã amâne un examen.

Bianu a refuzat. Studenþii au insistat. Bianu le-a ordonat
militãreºte: Drepþi! La dreapta! Înainte marº! Ieºiþi afarã!

Bãieþii au executat comenzile.
Ajuns la uºã, Gr. Moisil se întoarce cãtre Bianu ºi spune:
„Vã rog, Domnule Profesor, sã ne permiteþi sã vã salutãm

aºa (întors cu faþa la el) ºi nu aºa (întors cu spatele la el)“, ºi a
ieºit în pas militar afarã din salã.

• Într-o zi Gr. Moisil, distrat, traverseazã strada pe roºu.
Soseºte un miliþian:

— De ce traversaþi pe roºu? ªtiþi cã nu e voie?
— Nu mi-am dat seama.
— Bine, trebuie sã plãtiþi 25 lei amendã.
Gr. Moisil a întins 50 de lei ºi a plecat. Miliþianul a strigat

dupã el:
— Staþi sã vã dau restul de 25 lei.
— Nu-i nevoie, cã mã mai întorc o datã pe roºu!
• La examen Gr. Moisil dã o chestiune unui student din

prima parte a cursului. Studentul nu ºtie. Gr. Moisil:
— Du-te acasã, citeºte partea asta ºi vino mâine.
A doua zi studentul nu ºtie altã parte a cursului. Profeso-

rul repetã: — Citeºte ºi partea asta ºi vino mâine.
Tot aºa pânã a terminat de învãþat tot cursul.
Când iese de la examen, studentul e furios. Colegul îl asal-

teazã: Te-a trântit?
— Nu, dar mi-a spus: „Sã ºtii cã-þi pusesem din prima zi

notã de trecere, pentru cã am vãzut cã ai nevoie de bursã. Dar
aºa, ai învãþat tot cursul.“

• Dupã curs, un student pârâcios vine la prof. Moisil:
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— Tov. profesor uitaþi ce a fãcut colega mea! În loc sã ia no-
tiþe a fãcut un desen cu portretul Dvs.

Prof., vesel: Bravo, dã-mi-l sã-l înrãmez.*
• La un curs la Facultate, se scoalã un student ºi spune:
— Dvs., domnule profesor, puneþi teoremele cu lopata.
Profesorul: Da, dar dacã pui o lopatã de ciment, o lopatã

de var, iese zidul!
• Gr. Moisil era preºedintele Sindicatului Facultãþii de ma-

tematicã.
Vine o inspecþie:
— Aþi þinut ºedinþã luna asta?
Gr. M.: Nu.
— ªtiþi cã trebuie sã þineþi ºedinþã?
Gr. M.: Trebuie.
— Le þineþi?
Gr. M.: Când trebuie.
— De ce luna asta nu?
Gr. M.: Nu trebuie.
• La Senatul Universitãþii, prin 1950, s-a pus în discuþie

dacã H.N. sã fie numit conferenþiar universitar la ªtiinþe so-
ciale. Prof. Iordan a spus: — Votez contra. N-are bacalaurea-
tul.

Alt profesor se scoalã: — Votez contra. E adevãrat cã n-a
avut bacalaureatul înaintea licenþei.

Gr. M.: Eu votez pentru. Nu mã intereseazã ordinea în care
a dat examenele. Dvs. credeþi cã e uºor sã dai bacalaureatul
dupã licenþã? D-le Iordan, aþi putea da bacalaureatul acum?

• În timpul concentrãrii la Sineºti. Gr. Moisil era profesor
universitar la Iaºi.

Într-o sâmbãtã toþi ofiþerii activi pleacã la oraº. Îl lasã de
gardã pe rezervistul Moisil. Un general vine pe neaºteptate în
inspecþie ºi îl gãseºte singur. Se înfurie. Gr. Moisil cautã sã-l
liniºteascã. Sunt rechemaþi toþi ofiþerii. Generalul îl întreabã
pe Gr. Moisil:

— Ce ai fi fãcut dacã te pedepsea cu arestul?
— Ar fi fost minunat. Aº fi avut timp berechet sã fac soco-

teli.
— Dar dacã te pedepsea cu trimiterea acasã?
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— Ar fi fost o fericire ºi mai mare. Aº fi lucrat ºi nu mi-aº
mai fi pierdut timpul.

Generalul nu s-a supãrat ºi seara a avut totuºi loc un chef.
Gr. Moisil, vesel, cânta:

„Cu generalul dupã mine, iar mi-e bine, iar mã-mbãt!“
Cum aºa ceva nu se putea cânta înaintea generalului, Gr.

Moisil a schimbat cântecul:
„Cu generalul înainte, iar mi-e bine, iar mã-mbãt!“
• Prof. Moisil, pentru a compensa faptul cã scrisul sãu era

indescifrabil, scria, la începutul lecþiei, mai mare, apoi, absor-
bit de conþinutul prelegerii, scrisul devenea din ce în ce mai
mãrunt. O datã un student dintr-o bancã din fundul sãlii, a
intervenit zicând:

— Domnule profesor, nu se vede!
— Dar se aude! — a rãspuns profesorul.
Spre sfârºitul prelegerii, vocea profesorului devenind mai

atenuatã, dã prilej studentului sã zicã:
— Domnule profesor, nu se aude!
— Dar se vede! rãspunde calm profesorul.
• La o ºedinþã la Academie se propunea unificarea institu-

telor de geografie, geologie ºi fizicã.
Gr. Moisil se ridicã: Eu am ascultat pe antevorbitorii mei ºi

sunt de acord cu ei. Propun sã fie numit director… Geo Bog-
za.

• Explicând principiul recursivitãþii:
— Eºti de acord cã orice om are dreptul la un pahar de cog-

nac?
— Da.
— Bei paharul, îl pui jos. Eºti alt om. ªi cum orice om are

dreptul la un pahar de cognac… ºi aºa mai departe.
• Legile þãrii nu interzic nimãnui sã fie imbecil.
• Despre un matematician: Este mare în matematicã prin

erorile pe care le face.
• Scaunele prezidenþiale sunt periculoase: au un microb

care se urcã la cap.
• Cãtre un meteorolog:
Moisil: Cu ce probabilitate daþi timpul probabil?
— Cu cel mult 40%, dle profesor.
Moisil: Atunci de ce nu spuneþi pe dos, cã aþi avea ºanse de

60%!
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• Ni se cere sã facem ºtiinþã productivã ºi producþie ºtiin-
þificã. Ar fi mai bine dacã am reuºi sã facem ºtiinþã ºtiinþificã
ºi producþie productivã.

• Un funcþionar: Am dreptul sã aplic legea?
Moisil: Ai ºi dreptul de a fi prost!
• — Îl cunosc bine pe cutare.
Moisil: E bine sã cunoºti bine pe cineva. Dacã-l cunoºti

foarte bine, e rãu.
• Prin 1968 se punea problema instaurãrii sistemului cu

condica de prezenþã la Institutul de matematicã.
Moisil: Dacã dl. Ministru are nevoie de fundul meu nu de

capul meu, o sã semnez. Dacã aveþi nevoie de capul meu, lã-
saþi-mã sã lucrez când ºi unde vreau!

• La o ºedinþã la Academie.
Un geolog: Eu am fãcut nu ºtiu câþi km toatã vara ºi am fã-

cut douã lucrãri.
Un chimist: Eu am stat toatã vara închis în cei 40 m2 al la-

boratorului ºi am fãcut 4 lucrãri.
Moisil: Eu am stat toatã vara întins pe pat ºi am elaborat

„teoria mecanismelor automate“.
• Tânãr fiind, profesor la Iaºi. Într-o orã de curs, studenþii

fãceau gãlãgie. Un bãiat din banca întâi a început sã sâsâie cã
sã se facã liniºte. Moisil: — Te rog sã ieºi afarã, mã deranjea-
zã sâsâitul dumitale!

• Pe scara Institutului de Matematicã din str. Mihail Emi-
nescu 47:

— Niciodatã un om care urcã mai greu sau mai încet nu
trebuie sã împiedice pe unul care urcã mai uºor sau mai repe-
de.

• În ajunul susþinerii unei comunicãri, profesorul a gãsit o
greºealã în lucrarea sa, pe care n-a avut timp s-o corecteze
pânã la susþinere. Cu toate acestea profesorul s-a prezentat la
sesiune ºi când i-a venit rândul a spus: — Nu mai pot susþi-
ne comunicarea din urmãtorul motiv: asearã m-am uitat la
lucrare ºi am gãsit o greºealã pe care n-am putut-o corecta în
timp util. Învãþãminte: sã nu vã uitaþi pe lucrare înainte de a
o comunica; dar dacã vã uitaþi ºi gãsiþi o greºealã, sã proce-
daþi ca mine.
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• A.B. dactilografa ºi prietena din tinereþe a profesorului,
povesteºte cã într-o zi cu ploaie Moisil vine la ea. ªtiind cã e
distrat, vrea sã-i atragã atenþia în mod discret sã se ºteargã pe
picioare la intrare: — Grigri, sã nu te ofensezi cã preºul ãsta e
aºa de infect. — Nu, dragã.

ªi Moisil l-a ocolit foarte atent ºi a intrat în casã fãrã sã se
ºteargã pe picioare.

• Îl întâlnesc pe Moisil lângã Ministerul Învãþãmântului.
— Ce faci, Grigri?
— Am fost de-am vorbit cu Bãlan (Pe atunci Ministrul În-

vãþãmântului) ºi acum mã duc la Joian (Atanase Joja, pe atunci
Preºedintele Academiei)!

• Moisil face cunoºtinþã cu pictorul Piliuþã. Piliuþã se pre-
zintã:

— Piliuþã.
Moisil: — ªi eu!
• Era ziua de naºtere a profesorului. Alexandru Solian,

asistentul lui, a imitat atât de bine vorba ºi stilul profesorului
încât acesta a râs cu lacrimi. Solian a spus cã-i poate imita tot
atât de bine ºi pe Dnii prof. Stoilov ºi Barbilian, dar nu vrea
s-o facã pentru cã nu mai sunt în viaþã. La care prof. Moisil a
replicat: — Uite ce e domnule, pe mine sã mã imiþi ºi dupã
moarte. Te rog chiar sã vii mai des pe la cursurile mele!

• Existã douã tipuri de doctori: Doctor docent ºi doctor de-
cent.

• La armatã, Moisil a ales cãlãria. La prima orã de cãlãrie
a alunecat încetul cu încetul pe spate:

— D-le colonel, d-le colonel. Ce mã fac? Mi se isprãveºte
calul!

• Eu mi-am fãcut datoria cãtre Dumnezeu. Numai tata n-a
fost preot. Bunicul a fost preot, strãbunicul vicar.

• La ºedinþa de Consiliu profesora în vederea titularizãrii,
prof. ªtefan Procopiu a votat contra numirii lui Moisil: „can-
didatul fiind prea tânãr“ pentru a ocupa postul de profesor.

— E un defect de care mã corectez în fiecare zi, a replicat
Moisil.

• Un prieten îi spune într-o zi: — Matematica asta pe care
o predici tu, m-am sãturat de ea pânã peste gât.

Moisil: — Dar matematica se face de la gât în sus!
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• O reporterã spune la un moment dat în cursul unui in-
terviu: — ªtiþi cã adevãrul supãrã!

Moisil: — Pe mine o teoremã de matematicã nu m-a supã-
rat niciodatã!

• În timpul unui curs profesorul începe sã caute printre
hârtiile pe care le avea pe masã. Nu gãseºte însemnãrile de
care are nevoie, se opreºte ºi spune:

— Lãutarii cântã dupã ureche, muzicanþii, dupã note. Eu
mi-am uitat notele acasã.

• Un colaborator îl întreabã într-o zi: — Cum v-aþi hotãrât
sã vã ocupaþi de mecanica firului?

Moisil: — Dragã, sfori trãgea toatã lumea. Eu m-am hotã-
rât sã trag fire!

• Un celebru actor de comedie a spus într-un interviu cã
Profesorul Moisil e cel mai mare comic din þarã.

Profesorul s-a bucurat ºi l-a poftit la masã.
A doua zi un apropiat colaborator îl întreabã: Cum a fost,

dle profesor?
Moisil: — Domnule, a fost foarte serios. Probabil cã râde

numai pe bani!

Urmeazã replici cu haz amintite de acad. Radu Voinea la come-
morarea a 90 de ani de la naºterea lui Gr. M. în anul 1996, la Aca-
demia Românã.

• În anul 1941 Grigore Moisil s-a înscris la un concurs de
profesor la Universitatea din Bucureºti, la care se înscrisese ºi
Simion Stoilov. Prietenii l-au întrebat:

— Nu ºtii cã la concurs s-a înscris ºi Simion Stoilov?
— Ba da, a rãspuns dânsul.
— ªi speri sã reuºeºti în locul lui Stoilov?
— NU! Eu nu m-am înscris la concurs ca sã reuºesc, ci doar

ca sã se ºtie cã vreau sã vin ºi eu în Bucureºti!
• Se discuta în Senatul Universitãþii despre un concurs la

care se prezentaserã doi candidaþi: X, din universitate, mai
puþin valoros, ºi Y din afarã, pe care nu-l cunoºtea nimeni,
dar care nu avea lucrãri deosebite. Corect era sã fie respinºi
ambii candidaþi, dar pentru cã aproape toþi membrii consiliu-
lui îl cunoºteau pe X, au luat cuvântul ºi l-au susþinut… Spre
uimirea tuturor, acad. Moisil l-a susþinut pe Y. Când s-a aºe-
zat la loc, un coleg l-a întrebat:
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— Îl cunoºti pe Y?
Moisil a rãspuns: — Nu, dar îl cunosc pe X.
Pânã la urmã, nici unul dintre candidaþi n-a reuºit, cum era

ºi firesc.
• Fireºte, cu ajutorul calculatoarelor se poate optimiza un

proces, dar acest avantaj, arãta cu mult umor acad. Moisil, nu
se poate folosi în þara noastrã pentru simplul motiv cã foruri-
le conducãtoare nu ºtiu ce semnificaþie are cuvântul optim, ele
cerând în fiecare an o producþie mai mare decât în anul pre-
cedent. Ar trebui explicat cã adjectivul optim este prin el în-
suºi un superlativ, care nu mai are grade de comparaþie, ex-
presiile mai optim ºi cel mai optim fiind lipsite de sens.

ªi cu alte prilejuri acad. Grigore Moisil remarca greºeli de
exprimare. Îmi amintesc cã, ieºind de la o ºedinþã plenarã a
Consiliului Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice (CNCS), mi-a
spus:

— Cel puþin de 10 ori am sesizat cuvinte ca umane, umanis-
te, umanitate folosite greºit. Aºa s-a format limba românã: prin
folosirea greºitã a limbii latine.

• Acad. Moisil fãcea o propagandã susþinutã pentru mate-
maticã în rândurile elevilor de liceu. O datã, trebuind sã se
ducã la unul din marile licee din Bucureºti, a comandat la ga-
rajul Academiei un automobil „Mercedes“. L-am întrebat de
ce nu dorea decât un automobil „Mercedes“. Mi-a rãspuns:
Elevii trebuie sã vadã mai întâi cã, dacã înveþi matematicã, ai
un automobil „Mercedes“. Acest lucru este mult mai convin-
gãtor pentru ei decât pledoaria pentru matematicã pe care
am s-o fac în faþa lor.

• O problemã delicatã pentru membrii Academiei Româ-
ne era aceea cã nu puteau pleca în strãinãtate decât dacã ple-
carea era aprobatã de Secretariatul Central al Partidului, ale
cãrei ºedinþe aveau loc o datã pe sãptãmânã, lunea.

Trebuind sã plece la o manifestare ºtiinþificã internaþionalã
însoþit de 3 cercetãtori de la Institutul de Matematicã al Aca-
demiei, a constatat cã, cu 3 zile înaintea plecãrii, cercetãtorii
aveau paºapoartele ºi valuta necesarã, iar dânsul nu avea nici
o formã fãcutã. Intrigat, i-a cerut socotealã directorului relaþi-
ilor externe, Alexandru Ciungu. Acesta i-a explicat cã pentru
dânsul este necesarã aprobarea Secretariatului Central, a cã-
rui ºedinþã avea loc abia luni. Moisil nu înþelegea de ce era
nevoie de aceastã aprobare.
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— Pentru cã sunteþi academician, i-a rãspuns Ciungu.
— ªi dacã nu eram?
— O! Atunci aþi fi avut paºaportul ºi valuta de acum o sãp-

tãmânã.
Concluzia acad. Moisil a fost logicã:
— Atunci îmi dau demisia din Academie; este mult mai

bine astãzi sã scrii pe cartea de vizitã fost academician decât
academician!

• Altã datã, acad. Moisil a cerut sã i se facã formele de ple-
care la o manifestare ºtiinþificã. Dupã vreo zece zile formele
erau gata, dar profesorul n-a mai plecat. Motivul? Era vorba
de o manifestare fictivã. Academicianul voia sã afle cam câte
zile dureazã formalitãþile, ca sã ºtie, atunci când va trebui
într-adevãr sã se ducã la o manifestare ºtiinþificã, cu câte zile
înainte sã solicite întocmirea acestor formalitãþi. I s-a explicat
cã, deºi plecarea unui academician în limbajul obiºnuit nece-
sitã o aprobare a Secretariatului CC al PCR, aceastã aprobare
este în realitate o hotãrâre ºi nerealizarea unei hotãrâri poate
avea consecinþe neplãcute.

Acad. Moisil a insistat cã el este om de ºtiinþã, ºi ca om de
ºtiinþã, este dator sã facã experienþe.

• Situaþia în care acad. Moisil s-a remarcat în mod special
a fost o celebrã ºedinþã a Prezidiului Academiei. Conducerea
superioarã dorea sã vãduveascã Academia de unitãþile de
cercetare, dar voia, în baza unui foarte ciudat principiu al de-
mocraþiei, ca Academia sã cearã acest lucru. Preºedintele Mi-
ron Nicolescu era plecat în strãinãtate. Acad. ªerban Þiþeica îi
þinea locul. A fost convocat prezidiul, la care a fost invitat ºi
acad. Moisil, care a vorbit astfel:

„Se spune cã Institutul de Matematicã trebuie sã plece de
la Academie ºi sã fie transferat la Universitatea din Bucureºti,
pentru cã acolo este o facultate cãreia i se zice matematicã sau
cam aºa ceva“ (prof. Moisil era în conflict cu Facultatea de
Matematicã, motiv care l-a fãcut sã treacã cu catedrã cu tot, la
Facultatea de Filozofie, unde preda un curs special de mate-
matici. Aceasta explicã limbajul folosit mai sus). ªi în conti-
nuare:

„Locul Institutului de Matematicã nu este la Universitate, ci la
Patriarhie. Acolo, cel puþin, vom fi lãsaþi în pace. Spuneþi NU
la propunerea ca institutele sã plece de la Academie, dacã
vreþi sã rãmâneþi oameni de ºtiinþã. Dacã nu sunteþi în stare
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sã spuneþi NU, veþi ajunge rãu de tot, Doamne pãzeºte! Veþi
ajunge miniºtri, cãci ce sunt miniºtrii decât niºte oameni care
nu ºtiu sã spunã NU!“

Ecourile acestei memorabile ºedinþe a Prezidiului din anul
1969 au ajuns sus de tot, iar cel ce a convocat prezidiul a fost
acuzat de instigare. Pânã la urmã institutele au trebuit sã ple-
ce de la Academie. Este adevãrat cã un numãr restrâns, vreo
ºapte, între care ºi Institutul de Matematicã, au mai rãmas
pânã în 1975, când Academia a rãmas fãrã nici un institut.

Atunci au fost desfiinþate ºi indemnizaþiile membrilor Aca-
demiei, prilej pentru Moisil sã se plângã cã din leafã nu-ºi mai
poate face un costum de haine.

S-a plâns forurilor superioare de partid ºi de stat, afirmând
însã, cu umorul negru care-l caracteriza, cã nu este cazul sã se
alarmeze cineva pentru faptul cã, în prezent, poartã ultimul
costum pe care-l are. Un motiv real de alarmare ar putea fi
atunci când va fi vãzut pe Calea Victoriei îmbrãcat cu fracul
pe care-l avea de când fusese ambasador la Ankara, în anii
1946–1948.
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Addenda 15

FRONDA

Atrãgea mereu atenþia asupra tuturor inadvertenþelor din
mãsurile administrative ale Facultãþii de Matematicã, sau
Academiei. Releva orice abateri de la lege, cu legea în mânã.
Fronda.

Urmeazã câteva exemple:

Tovarãºului 
Prim Secretar al Academiei R.P.R. 2 Aprilie 1954

În ziua de 31 martie a.c., mi s-a trimis de cãtre Caseria Aca-
demiei R.P.R. suma de lei 2.892 lei, drepturi de autor.

Împreunã cu sumele anterior primite, aceasta revine la re-
tribuirea mea pentru cartea Inele ºi ideale, ca drepturi de autor
categoria II.

Contractul meu cu Editura Academiei R.P.R. stabileºte re-
tribuirea la categoria II (lei 675 coala) dar, în momentul înche-
ierii contractului, tov. Eugen Stãnescu mi-a spus textual:

„Instrucþiunile financiare primite ne împiedicã sã încheiem
un contract la o categorie superioarã categoriei II; în momen-
tul când cartea va fi tipãritã, vã vom acorda drepturile de au-
tor la categoria I-a.“

Având în vedere cã pentru cartea mea Inele ºi ideale, o retri-
buire cu drepturi de autor la o categorie inferioarã categoriei
I-a o consider ca o ofensã personalã;

Vã remit suma de lei 2892, refuzând ºi retribuþia ce mi se
acordã ºi insulta pe care o conþine.

Gr. C. Moisil
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Cãtre Prezidiul Academiei R.P.R. 23 Mai 1958

Sunt informat cã s-ar fi hotãrât ca din suma alocatã în
urma hotãrârilor Secþiei I-a, pentru participarea la Consfãtui-
rea de teoria elasticitãþii ce va avea loc la toamnã în Polonia,
o parte sã fie redistribuitã ºi sã i se schimbe destinaþia.

Rog Prezidiul Academiei R.P.R. sã þinã seama de urmãtoa-
rele:

— Consfãtuirea despre teoria elasticitãþii ce va avea loc la
toamnã în Polonia este de o deosebitã importanþã, mai ales
pentru tânãra ºcoalã de elasticieni din R.P.R.

— Hotãrârea Secþiei I-a a fost aprobatã de Prezidiul Acade-
miei R.P.R.

În ºedinþa Secþiei I-a din 6.IV.1957 s-a hotãrât ca Biroul Sec-
þiei sã nu ia hotãrâri fãrã a consulta Secþia în ceea ce priveºte
relaþiile culturale cu strãinãtatea.

Secþia I-a nu a fost consultatã în ceea ce priveºte schimba-
rea de destinaþie a fondurilor amintite mai sus.

Academician, Gr. C. Moisil

Mult stimate Tovarãºe Rãutu, Bucureºti, 8 Ianuarie 1970

Societatea de ªtiinþe Matematice, al cãrei preºedinte sunt ºi
care este tutelatã de Ministerul Învãþãmântului, nu are de
multã vreme secretar general. Eu nu pot sã fac toatã munca
pe care ar face-o secretarul general. E foarte greu de gãsit un
profesor de liceu care sã vrea sã-ºi ia aceastã sarcinã. Profeso-
rii buni dau meditaþii. Cu ceilalþi n-am ce face. Profesorii de
universitate sau conferenþiarii buni îºi duc munca ºtiinþificã.
Asistenþii buni muncesc sã-ºi ia doctoratul. Despre cei proºti
nu am a spune nimic.

Dupã doi ani ºi jumãtate de cercetare am gãsit totuºi o so-
luþie, pe care o propun tov. Ministru Traian Pop. Vã las alãtu-
rat o copie a scrisorii cãtre Tov. Traian Pop.

Eu cred cã faptul cã prof. Constantin Ottescu nu e membru
de partid nu trebuie sã fie o piedicã. Problemele foarte politi-
ce sunt dispus sã le preiau eu. Celelalte sunt cele foarte nu-
meroase.

Primiþi salutãrile mele tovãrãºeºti, Gr. C. Moisil
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Cãtre Comitetul de Editurã al Academiei RPR

Vã aduc la cunoºtinþã cã actualul sistem de a pune pe au-
tori sã suporte diferitele cheltuieli suplimentare achitate de
editurã pentru unele corecturi ale textelor publicate în Revis-
tele Academiei R.P.R., având în vedere cã imputãrile sunt ex-
cepþional de mari ºi se fac fãrã ca, la facerea corecturilor au-
torul sã fie consultat dacã acceptã sau nu o astfel de platã, þi-
nând seama cã pentru articolele publicate autorul nu primeº-
te drepturi de autor, vor avea ca rezultat: autorul nu va mai
face corecturile necesare ºi va accepta ca articolele sã aparã cu
greºeli în text.

Având în vedere faptul cã un articol este plin de greºeli de
tipar nu este considerat în lumea ºtiinþificã ca o vinã a auto-
rului, ci a editurii, vã daþi seama de perspectivele ce se des-
chid.

Þin sã precizez cã posibile erori în manuscris sunt un lucru
normal ºi cã singurul lucru care ar putea fi cerut de editurã
este ca astfel de erori sã nu fie prea numeroase.

Academician, Gr. C. Moisil

Întâmpinare

La Procesul-Verbal al Comisiei de rebuturi de pe lângã
Editura Academiei R.P.R. nr. 4 din 8 decembrie 1958, ce mi s-a
adus la cunoºtinþã astãzi, 17 iulie 1959, privind rebuturile la
comanda 380/1957, Buletinul de Matematicã ºi Fizicã nr.
3/1956, Proces-Verbal prin care mi se imputã, solidar cu N.
Praporgescu ºi Radu Miron suma de lei 1557 — aduc urmã-
toarele obiecþii:

1. Procesul-Verbal imputã Institutului de Matematicã pen-
tru autorii Moisil, Praporgescu ºi Radu Miron suma de lei
1.557, fãrã sã defalce cota datoratã de fiecare din noi. Având
în vedere, cã în nr. 3/1956, Buletinul ºtiinþific nr. 3/1956 nu a
apãrut nici o lucrare colectivã a acestor autori, ci numai lu-
crãri separate, aceastã imputare este neserioasã.

2. Procesul-Verbal menþioneazã cã Institutul, fiind invitat,
nu s-a prezentat. Având în vedere cã nu Institutul de Mate-
maticã a publicat vreo lucrare în acel Buletin, ci autorii, ºi
anume: un articol de Gr. C. Moisil (pp. 429–454), Gr. C. Moi-
sil ºi Constantin Popovici (pp. 455–467), Gr. C. Moisil ºi Ma-

433
www.ziuaconstanta.ro



riana Nedelcu (pp. 469–487), N. Praporgescu (pp. 549–612),
R. Miron (pp. 634–646) nu Institutul de Matematicã trebuia sã
fie invitat, ci susnumiþii autori.

3. Procesul-Verbal din 8 decembrie 1958 priveºte o lucrare
publicatã în Buletinul ºtiinþific din 1956. Este imposibil la o
atare distanþã în timp sã se stabileascã ce a ocazionat cheltuie-
lile suplimentare. Aceasta face ca imputarea sã nu fie justifi-
catã.

4. Subsemnatul nu am încasat drepturi de autor pentru
nici unul din cele trei articole publicate singur sau în colabo-
rare. Faptul de a mi se cere sã plãtesc din banii mei cheltuie-
lile fãcute cu tipãrirea unei lucrãri pentru care nu am primit
drepturi de autor, este nejust.

Ca atare, cer sã se revizuiascã hotãrârea Comisiei de rebu-
turi a Editurii Academiei R.P.R. ºi sã mi se ºteargã datoria afe-
rentã. Academician, Gr. C. Moisil

CAER G.I.

Cãtre Secþia de ªtiinþe Matematice

Ca rãspuns la adresa Dvs. 21500/163/10 septembrie 1965
vã trimitem alãturat în conformitate cu instrucþiunile Dvs.
care ne cer: „programul amãnunþit în care se precizeazã pe
zile ºi ore

a) etapele lucrãrii
b) ordinea de zi a fiecãrei etape“.
Acest program a fost alcãtuit numai pentru ºedinþa de di-

mineaþã a primei zile de lucru, rugându-vã sã binevoiþi a ne
comunica pãrerea Dvs. în urmãtoarele probleme:

a) programul aºa cum vi-l trimit vi se pare destul de amã-
nunþit sau trebuie sã mergem mai departe cu detaliile?

b) votarea credeþi cã e bine sã fie fãcutã deschis sau secret?
Responsabilul Delegaþiei R.S.R.
Gr. C. Moisil

Z i u a  I - a
ªedinþa de dimineaþã 730–13
730–733 Alocuþiunea Acad. Moisil: urarea de bunã venire ºi

spor la muncã, din partea gazdelor
733–734 Aplauze
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734–737 Salutul delegaþilor R.P.B.
737–738 Aplauze
738–741 Salutul delegatului R.S.C.S.
741–742 Aplauze
742–745 Salutul delegatului R.D.G.
745–746 Aplauze
746–749 Salutul delegatului R.P.P.
749–750 Aplauze
750–753 Salutul delegatului R.P.U.
753–754 Aplauze
754–757 Salutul delegatului U.R.S.S.
757–758 Aplauze
758–8 Mulþumirile Acad. Moisil
8–801 Aplauze
801–804 Tov. Moisil propune
804–807 Pãrerea delegatului R.P.B.
807–810 Pãrerea delegatului R.S.C.S.
810–813 Pãrerea delegatului R.D.G.
813–816 Pãrerea delegatului R.P.P.
816–819 Pãrerea delegatului R.S.R.
819–822 Pãrerea delegatului R.P.U.
822–825 Pãrerea delegatului U.R.S.S.
825–829 Pãrerea delegatului R.P.B.
829–833 Pãrerea delegatului R.S.C.S.
833–837 Pãrerea delegatului R.D.G.

1004–1008 Replica delegatului R.D.G.
1008–1012 Replica delegatului R.P.P.
1012–1016 Replica delegatului R.S.R.
1016–1020 Replica delegatului R.P.U.
1020–1024 Replica delegatului U.R.S.S.
1024–1026 Concluziile delegatului R.P.B.
1026–1028 Concluziile delegatului R.S.C.S.
1028–1030 Concluziile delegatului R.D.G.
1030–1032 Concluziile delegatului R.P.P.
1032–1034 Concluziile delegatului R.S.R.
1034–1036 Concluziile delegatului R.P.U.
1036–1038 Concluziile delegatului U.R.S.S.
1040–1043 Concluziile preºedintelui sesiunii
1043–1045 Punerea la vot
1045–1047 Votarea (vot deschis sau secret?)
1047–1048 Proclamarea rezultatului votului
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1048–1051 Alocuþiunea preºedintelui sesiunii care salutã pe
preºedintele ºedinþei

1051–1052 Aplauze
1052–1055 Mulþumirile preºedintelui ºedinþei
1055–1056 Aplauze
1056–11 Preºedintele ºedinþei propune ridicarea ºedinþei

având în vedere orele înaintate
11 –1104 Pãrerea delegatului R.P.B.
1104–1108 Pãrerea delegatului R.S.C.S.
1108–1112 Pãrerea delegatului R.D.G.
1112–1116 Pãrerea delegatului R.P.P.
1116–1120 Pãrerea delegatului R.S.R.
1120–1124 Pãrerea delegatului R.P.U.
1124–1128 Pãrerea delegatului U.R.S.S.
1128–1133 Replica delegatului R.P.B.
1133–1138 Replica delegatului R.S.C.S.
1138–1143 Replica delegatului R.D.G.
1143–1148 Replica delegatului R.P.P.
1148–1153 Replica delegatului R.S.R.
1153–1158 Replica delegatului R.P.U.
1158–1203 Replica delegatului U.R.S.S.
1203–1206 Concluziile delegatului R.P.B.
1206–1209 Concluziile delegatului R.S.C.S.
1209–1212 Concluziile delegatului R.D.G.
1212–1215 Concluziile delegatului R.P.P.
1215–1218 Concluziile delegatului R.S.R.
1218–1221 Concluziile delegatului R.P.U.
1221–1224 Concluziile delegatului U.R.S.S.
1224–1227 Concluziile preºedintelui ºedinþei
1227–1230 Punerea la vot
1230–1232 Votarea (vot deschis sau secret?)
1232–1236 Proclamarea rezultatului votului
1236–1240 Preºedintele ºedinþei mulþumeºte delegaþilor
1240–1243 Rãspunsul delegatului R.P.B.
1243–1246 Rãspunsul delegatului R.S.C.S.
1246–1249 Rãspunsul delegatului R.D.G.
1249–1252 Rãspunsul delegatului R.P.P.
1252–1255 Rãspunsul delegatului R.P.U.
1255–1258 Rãspunsul delegatului U.R.S.S.
1258–13 Preºedintele ºedinþei ridicã ºedinþa
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Addenda 16

MÃRTURII

1) Liceele purtând numele „Grigore C. Moisil“ în urmã-
toarele 12 oraºe din þarã: Bucureºti, Iaºi, Timiºoara,
Oneºti, Bacãu, Deva, Tulcea, Bistriþa, Satu-Mare, Ga-
laþi, Drobeta Turnu Severin, Giurgiu.

2) Apariþia cãrþilor lui Gr. M. publicate postum.
3) Gr.M. „Indoieli ºi certitudini“, ed. 2-a, ed. Enciclopedi-

cã românã, 1974.
4) Gr. M. „Opera matematicã“ sub îngrijirea acad. Solo-

mon Marcus, vol. I, II, III, anii 1977–1988–1992.
5) Gr. M. „Logica raþionamentului nuanþat“ ed. ªtiinþificã

ºi Enciclopedicã, 1976.
6) Gr. M. „ªtiinþã ºi Umanism“, ed. Junimea Iaºi, sub în-

grijirea acad. Solomon Marcus, 1979.
Cãrþile închinate lui ºi despre el.

7) Numãr comemorativ al Gazetei Matematice anul 1974.
8) Viorica Moisil: „Scurtã biografie“, 1978, Oneºti.
9) Viorica Moisil: „Un om ca oricare altul“, ed. Albatros,

1979.
10) V. Boicescu, A. Filipoiu, G. Georgescu, S. Rudeanu:

„Lukasiewicz-Moisil algebras“, ed. North-Holland,
1991.

11) Viorica Moisil: „O familie ca oricare alta“, ed. Cartea
Româneascã, 1989.

12) Viorica Moisil: „Un profesor nu ca oricare altul“, Ed.
Tehnicã, 1998.

13) Egon Balaº: „Will to Freedom“ cu un capitol despre
profesor, Syracuse University Press, 1999.
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14) Sergiu Rudeanu, Afrodita Iorgulescu, George Georges-
cu, Cãtãlin Ioniþã: „Multiple-valued logic“, Special is-
sue, Gr. Moisil Memorial issue, Gordon and Breach
Science Publisher, 2001.

15) Manifestãrile organizate de elevii ºi colaboratorii lui la
Facultatea de Matematici din Bucureºti, Iaºi, Timiºoa-
ra, Cluj, Oneºti, Tulcea, cu prilejul comemorãrii anilor
de naºtere ºi deces: 10 Ianuarie 1906–21 mai 1973. Ma-
nifestãri însoþite de discuþii, dezbateri asupra operei
profesorului ºi a urmaºilor sãi.

16) Expoziþia „Gr.C. Moisil“ la Academia R.S.R. din Iunie
1973, la mai puþin de o lunã de la dispariþia savantului.
Iniþiatoarea, Eliza Roman, fostã studentã a profesoru-
lui, pe atunci bibliografã la Academie, publicase sub
egida acestuia primul volum din „Bibliografia mate-
maticienilor români“.
M-a sunat în dimineaþa zilei de 1 Iunie, întrebându-mã
dacã nu dispun de documente în vederea unei mini ex-
poziþii la Academie. Într-adevãr a înjghebat rapid 4 vi-
trine pe urmãtoarele teme: „Omul“, „Savantul“, „Das-
cãlul“, „Popularizatorul“, într-o sãliþã de trecere la Bi-
blioteca Academiei. Am fost profund miºcatã de acest
gest. Dovedea dragostea, admiraþia, ataºamentul ce o
legau de Grigri.
În ziua de 3 Sept. 1973, expoziþia mãritã a fost expusã
publicului în sala de expoziþii a Academiei, sub patro-
najul preºedintelui Miron Nicolescu.
De atunci ºi pânã astãzi Eliza Roman n-a încetat sã pu-
blice în ziare, reviste, articole admirative despre sa-
vant. A atras atenþia în special asupra activitãþii benefi-
ce pe care acesta a avut-o în popularizarea ºtiinþelor
noi apãrute: automatica, cibernetica, informatica, de-
venind ºi un popularizator de excepþie.
Mi-a fost mereu aproape ºi-mi este ºi astãzi. 
Expoziþia a devenit itinerantã: la Iaºi, 1974, la Oneºti
1975, Tulcea 1981 ºi 1995, Nãsãud 1992.
La Oneºti ºi Nãsãud am donat acte originale, decoraþii,
manuscrise, cãrþi, obiecte mici de pe buroul lui de aca-
sã, caietele lui de ºcolar etc.

17) Serialele lui Gh. S. Nadiu, intitulate „Moisiliana“ în re-
vista Familia din Oradea, în anii 1979–1980–1981.
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18) Serialul din „Viaþa Studenþeascã“ intitulat de asemeni
„Moisiliana“ (spicuiri din corespondenþa savantului)
publicate de acad. Solomon Marcus în anul 1983.

19) Denumirea de „Grigore Moisil“ datã strãzii fostã „pre-
lungirea Maicii Domnului“ din Bucureºti.

20) Discul „Grigore Moisil“, apãrut în seria „Personalitãþi
de seamã ale culturii româneºti“ în 1991.

21) Emisiunile de la Radio ºi Televiziune cu participarea
lui. Cel mai de succes fiind cel ale lui Manasse Radnev
pe care-l redãm mai jos:

PRIM PLAN
R. — Tovarãºe profesor, când ºi cum aþi devenit mate-
matician?
Gr. M. — Matematician? Matematician am fost întot-
deauna. Poate cã vrei sã mã întrebi când, cum ºi de ce
am început sã mã ocup de maºinile de calcul. Acum
vreo 37 de ani, am început sã învãþ matematica de la A.
Începutul înseamnã logicã matematicã. Logica mate-
maticã, am aflat-o acum vreo 19 ani, se aplicã la auto-
mate ºi automatele cele mai importante, cele care joacã
un rol mai viu în lumea noastrã de astãzi, sunt calcula-
toarele electronice. Iatã de ce m-ai gãsit aici.
R. — Care este idealul Dvs. de fericire?
Gr. M. — Sã trãiesc între oameni care judecã corect.
R. — Care este virtutea Dvs. preferatã?
Gr. M. — A nu avea nici una.
R. — Pentru care greºeli aveþi mai multã îngãduinþã?
Gr. M. — Pentru ale mele.
R. — Ce apreciaþi mai mult la prietenii Dvs.?
Gr. M. — Lipsa de duºmãnie.
R. — Ce vã indispune mai mult la duºmanii Dvs.?
Gr. M. — Lipsa de umor.
R. — Ce apreciaþi mai mult la Dvs.?
Gr. M. — Dragostea de paradox.
R. — Care e principala trãsãturã a caracterului Dvs.?
Gr. M. — Speranþa. Speranþa de mai bine, speranþa cã
o sã ºtim sã facem sã fie mai bine.
R. — Ce detestaþi mai mult decât orice?
Gr. M. — Sã mã obligi sã spun cum vrei tu.
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R. — Care e deviza Dvs.?
Gr. M. — Sã nu te-mbeþi cu apã rece.
R. — Care sunt personalitãþile istorice pe care le admi-
raþi cel mai mult?
Gr. M. — Oamenii de ºtiinþã…*
R. — Care sunt personalitãþile istorice pe care le dis-
preþuiþi cel mai mult?
Gr. M. — Dictatorii.
R. — Ce-aþi fi vrut sã fiþi?
Gr. M. — Ce sunt.
R. — Care este ocupaþia Dvs. prefaratã?
Gr. M. — A fi profesor.
R. — Cum vã place sã vã petreceþi timpul?
Gr. M. — Fãcând matematicã.

22) „Medalion Moisil“ a lui Tudor Vornicu din duminica
de 31 decembrie 1969 cu Irina Petrescu.

23) Premiul de pionierat în informaticã atribuit lui Gr.M.
printre alte 16 personalitãþi cu contribuþii remarcabile
în începuturile informaticii de I.E.E.E. (Institutul de
Electricã ºi Electronicã din Baltimore, Maryland,
U.S.A.).
Medalia de bronz comemorativã ce mi-a fost oferitã ºi
înmânatã, a fost adusã la Bucureºti de Directorul Insti-
tutului, venit special pentru aceastã ceremonie ce a
avut loc la palatul Victoria în 15 aprilie 1998.

24) Dezvelirea unei plãci memoriale pe imobilul din str.
Armeneascã nr. 14 unde am locuit din 1948 pânã în
1973.

25) La simpozioanele de Informaticã Economicã din ulti-
mii 3 ani de la A.S.E. s-au dat premianþilor o medalie
„Gr. C. Moisil“ ºi un premiu cu acelaºi nume „pentru a
fi sprijinit informatica economicã“. Fostul amfiteatru
2102 poartã acum acest nume.
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Addenda 17

Nu pot rezista plãcerii de a publica unele articole sau, mai
bine zis, fragmente de articole apãrute de-a lungul anilor, ale-
se de mine pentru titlurile lor atât de incitante ºi conþinutul
lor divers.

Aceste articole înºiruite cronologic sunt urmãtoarele:
1) Radu Cosaºu: „Concert Moisil“, 1971
2) Acad. Mircea Maliþa: „Gr. C. Moisil, un gânditor al

nuanþei“, 1976
3) Eliza Roman: „Arta de a fi inimitabil“, 1983
4) Eugen Simion: „Portretul unui om de carte“, 1989
5) Acad. Gheorghe Pãun: „Grigore C. Moisil, un nume mi-

tologic“, 1991
6) Nestor Ignat: „Gr. C. Moisil, harul comunicãrii“, 1996
7) Acad. Solomon Marcus: „Inclasabilul Grigore C. Moi-

sil“, 1998
8) Ion Filotti: „Gr. C. Moisil, bunul simþ paradoxal“, 1998

Radu Cosaºu (Belphegor)
CONCERT MOISIL

— „Nu vreau sã vã plictisesc cu filozofia matematicii“… ºi
sprâncenele-i stufoase, ca ale leului din „Vrãjitorul din Oz“, îi
surâd, parcã ar fi înþelepte. Totul pe chipul sãu e înþelepciune.

— Nu vreau sã vã plictisesc cu filozofia matematicii… — zice
matematicianul ºi noi repetãm pe dinãuntru: …dar de ce sã
nu ne plictisiþi? Plictisiþi-ne… aºa cum ne plictisiþi dumnea-
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voastrã, mãcar de ne-ar plictisi toþi cei care apar la televiziu-
ne.

Acad. Moisil:
— Nu vreau sã vã plictisesc cu filozofia matematicii…
Noi:
— Mai plictisiþi-ne, vã rugãm frumos!
— Din 1949, am o tandreþe pentru aceastã ºtiinþã a…
— Vreþi sã spuneþi, o vocaþie…
— Nu, o tandreþe, omul de ºtiinþã are tandreþile lui, care ca

ºi orice tandreþi sunt schimbãtoare… ºi urmeazã — ca într-un
concert — o cadenþã despre efectul moral al matematicii din
care reiese cã „mie îmi plac mai mult numerele decât adjecti-
vele, adicã decât sã zic cã am foarte mulþi nasturi, prefer sã
spun am 342 de nasturi“, dupã care — ca într-un concert —
vine adaggio-ul cu adagiul cã „omul nu judecã corect în mod
natural“, dar nici calculatorul nu poate sã-ºi facã datoria de-
cât cu informaþii exacte, el nu poate rãspunde de inexactitãþi-
le introduse ºi — tot în acest adagiu — „n-aº îndrãzni sã mã
consider un moralist, ci un om ca oricare altul“…, cadenþa fi-
ind aici „nu-mi plac viziunile totale ºi mã îndoiesc cã s-a ob-
þinut definitivul în ºtiinþã“… Ca sã trecem, în sfârºit, la acel
scherzo final deschis, cu ideea cã „pentru mine, în ºtiinþã, to-
tul este aplicarea“, „eu n-am timp sã învãþ, eu lucrez!“, cãci
„costã foarte mult ceea ce nu ai învãþat încã…“ — ºi acest încã
e subliniat ca o loviturã discretã de timpan — pentru ca ron-
do-ul brillant, de mare virtuozitate sã fie aceastã frazã atât de
melodioasã: „lectura lui Shakespeare de cãtre un inginer tre-
buie sã intre în costul de producþie, dar nu a intrat… încã nu
a intrat“…

Toate acestea-s frânturi ºtiute pe dinafarã dintr-un recent
concert Moisil.

Celãlalt tele-eveniment este Lionel Bernstein cu al sãu ciclu
„Sã înþelegem muzica“… ar trebui sã devinã „slujba noastrã
laicã de duminecã dimineaþã“.

Nu vãd diferenþe substanþiale între aceste douã tele-eveni-
mente — cu Moisil nu afli niciodatã unde începe arta, unde
se sfârºeºte ºtiinþa, sau cum ar spune domnia-sa cu acea into-
naþie de bãsmuitor inimitabil, VICE VERSA…

(Cinema, Noiembrie 1971)
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Mircea Maliþa
70 DE ANI DE LA NAªTERE
Moisil — gânditor al nuanþei

[…] Grigore Moisil a fost un matematician total care nu a
arborat o altã calitate. El a scris texte de valoare literarã, a fã-
cut incursiuni filozofice, s-a ocupat de fizicã, mecanicã ºi alte
ºtiinþe, întotdeauna de pe poziþia unui matematician. Cu
acest atribut, marele învãþat român satisface cerinþele unei
definiþii mai strânse ºi mai actuale a umanismului. Existã o
gravã eroare în a considera cã numai ºtiinþele care au ca
obiect de studiu omul pot deveni purtãtoare de cuvânt ale
umanismului.

Opera lui Moisil este o pateticã contribuþie la rectificarea
situãrii omului de ºtiinþã în curentul de idei contemporane, la
integrarea matematicilor ºi a ºtiinþelor pozitive în culturã, la
plasarea lor într-un loc cardinal. […]

PE LÂNGÃ edificiul mãreþ al aplicaþiilor clasice ale mate-
maticii, Moisil constata cã de curând s-a început construirea
unui al doilea edificiu, cel al aplicaþiilor moderne ale mate-
maticilor, teoria automatelor, economia matematicã, lingvisti-
ca ºi biologia matematicã ºi ciberneticã. Apariþia noilor do-
menii de sociometrie, psihometrie, arheometrie, histometrie,
jurismetrie erau pentru el simptome ale unui curent viguros
al viitorului.

Umanismul lui Moisil constã în aceastã idee care strãbate
opera sa: matematicianul construieºte mijloace din ce în ce
mai puternice ºi mai cuprinzãtoare de modelare a realitãþii,
nu numai a celei fizice, mecanice, astrale sau subatomice, ci ºi
a celei în care omul este subiect sau predicat. Puþine bucurii
pot fi comparate cu aceea de a constata încã în cursul vieþii cã
un nou model construit intervine istoriceºte în perioada în
care ºtiinþele au nevoie de el pentru o reprezentare mai adec-
vatã a realitãþii. Moisil a fost printre cei mai consecvenþi apã-
rãtori ai ideii cã matematica modernã fiind o ºtiinþã a structu-
rii, nu atât a cantitãþii este susceptibilã de aplicaþii la fenome-
ne calitative. Conceptele ºi judecãþile clasice erau „prea tãioa-
se“ pentru realitatea nuanþatã a societãþii ºi omului, dar nu ºi
instrumentele oferite de ultimele ei descoperiri. […] 

Cât vor lucra la ridicarea celui de al doilea edificiu, mate-
maticienii români nu vor uita cã la piatra de temelie, adicã în
axiomele sistemului matematic chemat sã fie valorificat în ºti-
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inþele omului, stã contribuþia unui mare maestru de-al lor, a
profesorului Grigore C. Moisil, gânditorul nuanþei.

(România Literarã, 15 Ianuarie 1976)

Eliza Roman
GRIGORE C. MOISIL
Arta de a fi inimitabil

[…] Cu teza sa de doctorat (1929) se instaleazã în literatu-
ra matematicã stilul moisilian, cãci Gr. C. Moisil foloseºte
deja pentru investigarea unei probleme de mecanicã noþiuni-
le foarte noi ale unui domeniu ce se constituia pe atunci în
matematicã, analiza funcþionalã. Teza este imediat remarcatã
ºi elogiatã, iar unul dintre creatorii analizei funcþionale, Vito
Volterra, îl invitã sã vinã ºi sã lucreze cu el la Roma.

Specializarea o face Grigore Moisil la Paris ºi Roma, sub în-
drumarea marilor matematicieni J. Hadamard ºi V. Volterra.

Dupã întoarcerea sa în þarã, va preda un deceniu
(1932–1942) la Iaºi, iar restul vieþii va funcþiona ca profesor la
Universitatea din Bucureºti.

[…] Corespondenþa sa numãrã mii de scrisori ce atestã le-
gãturile cu savanþi lumii, de la A. Church, V. Volterra ºi E.
Cartan, acum o jumãtate de veac, pânã la L. Zadeh, contem-
poranul nostru, creatorul mulþimilor vagi.

[…] Numai un îndrãgostit al matematicii, un talentat lite-
rat putea sã se arunce în lupta pentru înlãturarea prejudecã-
þilor ce se ridicaserã de-a lungul timpului în jurul acestei ºti-
inþe ºi sã stãruie pentru a o face înþeleasã ºi iubitã. Dinamis-
mul sãu intelectual, vastele lui cunoºtinþe, perspicacitatea,
permeabilitatea, cãldura lui sufleteascã, credinþa în progres
au fãcut din Gr. Moisil cel mai îndrãgit papularizator al ei.
Prin încântãtoarele sale tablete reuºeºte sã distrugã legenda
profesorului de matematicã încruntat ºi „încuiat“, cufundat
în calcule reci, singuratic în turnul sãu de fildeº.

[…] Maestru al paradoxului pe care-l folosea atât ca instru-
ment personal în cercetãrile sale, cât ºi în tabletele sale subju-
ga cititorul cu afirmaþii de felul „Orice poate fi demonstrat,
chiar ºi adevãrul“.

[…] Nu ni se pare deloc paradoxal cã trãsãtura esenþialã a
caracterului acestui aprig duºman al convenþionalismului,
cea care i-a asigurat, dupã pãrerea noastrã, simpatia tuturor
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lui Gr. C. Moisil, a fost moralitatea. Trãind epicurian în fieca-
re clipã a existenþei sale, savantul Moisil n-a încãlcat nicioda-
tã codul principiilor sale morale. Gr. C. Moisil nu a renunþat
la nici un efort pentru a apãra orice … dreaptã sau pentru a
încerca sã nimiceascã efectele nefaste ale rãutãþii, prostiei sau
pedanteriei. Niciodatã ipocrit acest spirit universalist a fost
iubit pentru nestrãmutata sa credinþã cã binele, adevãrul ºi
frumosul, specifice umanismului ºi cunoaºterii, trebuie sã
triumfe.

[…] La zece ani de la dispariþia timpurie a acestui inimita-
bil savant, putem conchide parafrazându-l pe Gr. C. Moisil,
cã a lãsat o operã vie ºi valoroasã, deoarece ieri s-a gândit la
mâine. (Tribuna României, 1 August 1983)

Eugen Simion
PORTRETUL UNUI OM DE CARTE

Ar trebui sã adaug: ºi al unui om cu umor, mult ºi de bunã
calitate. Este vorba de matematicianul Grigore Moisil.

Eroul lor nu-i deloc un om ca oricare altul sau nu în toate
privinþele. E, dimpotrivã, un om excepþional, un om învãþat
ºi, cum zice autoarea în postfaþa cãrþii, un om de bine. Îmi
place aceastã formulã veche, folositã din ce în ce mai puþin în
limbajul actual. Un om de bine este, înainte de orice, un om
moral. Este, apoi, un om pentru care adevãrul existã. Un om,
în fine, care face bine pentru cã respectã el însuºi valorile spi-
ritului. Omul de bine este, deci, omul inteligent ºi bun care
detestã egoismul, înfumurarea, impetuozitatea ºi toate cele-
lalte vanitãþi care alterneazã comportamentul unui individ ºi
fac din el un tip indezirabil.

Din legendele care continuã sã prolifereze în jurul numelui
sãu ºi, acum, din scrisorile publicate, înþeleg cã Grigore Moi-
sil, a fost, cu adevãrat, nu doar un om foarte învãþat, dar ºi un
om de bine. Pentru el însuºi, pentru familia, prietenii, elevii
ºi pentru ºtiinþa pe care a ilustrat-o (matematica) într-un mod
strãlucit. Nu l-am cunoscut personal, dar l-am auzit de mul-
te ori vorbind în adunãrile universale ºi, ori de cîte ori lua cu-
vântul, Moisil spunea ceva ce stârnea în jur ceva mai multã
înþelegere ºi mai mare bunãtate. Cum sã nu-l simpatizezi,
cum sã nu-þi facã plãcere sã-l asculþi? Era în ceea ce spunea un
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umor fin ºi un apel la raþiune. Mai multã îngãduinþã domni-
lor, mai multã ironie… Avea un stil sincer, fãrã a fi brutal, de
a respinge ºi un mod foarte subtil de a deplasa o problemã
gravã, prea gravã, într-un registru mai simplu, mai suporta-
bil. L-am ascultat vorbind, pe când eu eram un tânãr asistent
ºi el era deja un mit în lumea universitarã bucureºteanã., în-
tr-o mohorâtã, crispatã ºedinþã sindicalã pe la mijlocul anilor
’60. Nu ºtiu ce misiune sindicalã avea Grigore Moisil, dar,
cum zic, l-am auzit þinând un scurt discurs, în replicã la un alt
discurs, lung ºi plicticos, presãrat din când în când cu ame-
ninþãri la adresa oamenilor de învãþãmânt… Când s-a ridicat
omul acesta mai degrabã scund, cu o faþã uºor asimetricã, îm-
podobitã cu un nas de o formã indefinitã, s-a fãcut mai întâi
liniºte, apoi, dupã primele propoziþii, s-a fãcut mai multã lu-
minã în marea aulã de la Drept. Nu exagerez, am avut aceas-
tã curioasã senzaþie cã spaþiul s-a lãrgit ºi pe feþele sindicaliº-
tilor sever admonestaþi pânã atunci a apãrut o patã de lumi-
nã… Scurtul discurs al omului de spirit s-a încheiat printr-un
râs eliberator, nu al lui (ca orice spirit ironic ºtia sã parã se-
rios), ci al asistenþei… Nimic n-a mai rãmas din admonestãri-
le oratorului dinainte, cu mintea durã ºi vorba lemnoasã…
Iatã, mi-am zis atunci, cum spiritul poate învinge agresivita-
tea prostiei inflexibile…

Portretul spiritual ºi moral iese, repet, indirect din aceste
scrisori. Grigore Moisil este, nu mai încape vorbã, un spirit
superior, un om norocos, sociabil încrezãtor în vocaþia lui,
fãrã a fi arogant, înfumurat dupã obiceiul pãmântului. ªtie
multã carte ºi se remarcã de tânãr, de foarte tânãr; dar nu se
observã în epistolele sale nici un semn de intoleranþã faþã de
profesorii ºi colegii sãi. ªtie cã matematica este folositoare,
dar el face matematicã din plãcere. E bucuros cã e profesor
ºi-i place, spune el undeva, sã stea de vorbã cu copiii pentru
cã îi place seriozitatea lor… A voit sã schimbe ceva în mate-
matici ºi anume (mã folosesc de informaþiile date de Viorica
Moisil): sã treacã de la o matematicã a cantitãþii la o matema-
ticã a structurii. Oamenii de specialitate înþeleg mai bine cât
ºi cum a reuºit Grigore Moisil sã facã acest lucru. Ceea ce de-
duc eu, citindu-i eseurile ºi corespondenþa, este cã acest om
foarte învãþat stimeazã inteligenþa altora ºi iubeºte fãrã prefã-
cãtorie valorile vieþii. Mai este ceva: scrisorile aratã cã mate-
maticianul are simþ epic. ªtie sã povesteascã ºi-i place sã punã
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o idee într-o poveste. Asta confirmã ceea ce unul dintre foºtii
lui studenþi mi-a spus zilele trecute: cã a audiat un curs de lo-
gicã matematicã povestit de Grigore Moisil… Care va sã zicã,
Moisil povestea logica matematicã aºa cum Noica a povestit
mai târziu pe Hegel…

Dr. Gheorghe Pãun
GRIGORE C. MOISIL, UN NUME MITOLOGIC

Chiar dacã cei care l-au cunoscut sunt, din motive natura-
le sau, sã le zicem, istorice (emigrare), tot mai puþini, aceºtia
depun mãrturie cã Grigore C. Moisil nu (mai) este numele
unui om, ci numele unei clase de logici, nume de stradã,
nume de liceu, un „nume adunat pe-o carte“, autorul unui
numãr uriaº de vorbe de duh intrate în circulaþie curentã
(cred cã la noi cel mult Pãstorel sã-l fi depãºit la aceastã „pro-
bã“), savant în anii când cuvântul nu fusese compromis, aca-
demician pe vremea când instituþia respectivã era cu mult
mai mult decât o ºtampilã ºi o editurã, matematician-persoa-
nã publicã (aproape un paradox pare acum, o imposibilitate
chiar, dupã vreo cincisprezece ani de crizã a personalitãþilor
din acest domeniu, capabile sã transceadã graniþele propriu-
lui domeniu ajungând sã fie recunoscute pe stradã precum
cântãreþii ºi sportivii), luptãtor perpetuu, pentru o idee, pen-
tru un om, pentru un principiu (se pare cã însuºi „geniul Car-
paþilor“ a avut de-a face cu vitriolul replicilor lui Moisil, ceea
ce, iarãºi, pare imposibil). Un nume mitologic, un personaj de
legendã, chiar dacã (de fapt, tocmai pentru cã) Viorica Moisil
ºi-a intitulat o carte Un om ca oricare altul (Ed. Albatros, 1979)
ºi o a doua O familie ca oricare alta (Cartea Româneascã, 1989).

Pentru mulþi oameni (tineri), Grigore C. Moisil este echiva-
lent cu portretul sãu fotografic de la 60 de ani (1966), o capo-
doperã a genului, care, într-adevãr, poate þine locul modelu-
lui în mare mãsurã. Hainã sobrã, cãmaºã albã, cravatã — par-
cã nu festive însã, ci de lucru —, un umãr mai sus, unul mai
jos, împins spre înainte, ochii mici, negri, duri, privind pieziº,
spre dreapta, înconjuraþi de ridurile jucãuºe ale vârstei ºi
apropierii unei glume, o sprânceanã zbârlitã, cealaltã aºezatã,
fruntea-chelie, umanã, terestrã, fãrã îngheþarea genialitãþii
ostentative; în centrul geometric al fotografiei — zâmbetul,
rimã perfectã la argintul viu al ochilor, amintind prin fineþe
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de Gioconda lui da Vinci, iar prin fermitatea apropierii buze-
lor de rigoarea demonstraþiei matematice. „Pentru noi, o car-
te de matematicã modernã va conþine întotdeauna ºi surâsul
lui Moisil. Acest surâs de neuitat, a cãrui absenþã e ca o cica-
trice a inteligenþei“, spunea Octavian Paler într-un articol
apãrut în „România literarã“ la 15 ianuarie 1981. E un portret
al inteligenþei aceastã fotografie, în ipostaza ei numitã Grigo-
re C. Moisil.

[…] La pagina 361 a cãrþii Un om ca oricare altul, Viorica
Moisil insereazã o propoziþie pe care cei care l-au cunoscut ºi
îi simt lipsa o rostesc din când în când, o propoziþie care se
potriveºte foarte bine momentului pe care îl traverseazã ma-
tematica ºi informatica româneascã acum, la un an de la
schimbarea de „epocã“: „Ei, dacã ar mai fi profesorul!“.

Nestor Ignat
GRIGORE C. MOISIL — HARUL COMUNICÃRII

[…] În acest an, al nouãzecilea de la naºterea marelui nos-
tru savant ºi nu departe de sfertul de veac de la dispariþia sa,
mi s-a pãrut firesc sã-mi vinã în minte mai întâi câteva amin-
tiri despre omul Moisil: un suflet mare, în permanentã dãrui-
re, împreunã cu o minte sfredelitoare, în necontenitã ebuliþie.

Nu putea trece neobservat, chiar ºi printre cei care nu
aveau habar de logica matematicã sau de calculatoare. Figu-
ra, gesturile, timbrul vocii ºi, mai ales, gândurile sale, întot-
deauna originale, atrãgeau la televizor (cu care a fost din fe-
ricire contemporan) lume de tot felul ºi nu numai pe obiºnui-
þii cursurilor ºi conferinþelor. Era în acelaºi timp omul cel mai
discret, mai neostentativ din câþi am cunoscut, într-o vreme
când ostentaþia unor non-valori luase proporþii tragi-comice.
Atât de fireascã era modestia lui, fãrã nimic elaborat, fãrã nici
o notã falsã încât pãrea ceva de la sine înþeles la cineva, desi-
gur, pe deplin conºtient de valoarea sa în cultura româneascã
de ieri ºi de mâine. Atât de viu ºi autentic era în tot ce fãcea
ºi spunea încât astãzi, la atâta amar de vreme de când ne-a
fost rãpit, imaginea lui n-a pãlit deloc în minþile noastre.

[…] O faþã a talentelor sale, mi se pare cã n-a fost totuºi lu-
minatã îndeajuns.

A fost oare Gr. C. Moisil un scriitor? Din câte ºtiu, în afara
unor încercãri din vremea ºcolii, Moisil n-a scris romane sau
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nuvele ºi nici poezii (iubea însã poezia, citise multe versuri,
l-am auzit recitând din Baudelaire ºi alþi mari poeþi iar scrisul
lui, destinat celor apropiaþi, dezvãluie o sensibilitate de poet).

A fost, mai degrabã, un ziarist? M-a întrebat odatã, în trea-
cãt (cred cã ne aflam la înmormântarea lui Tudor Vianu) ce
pãrere am despre publicistica sa. Evident, o socoteam exce-
lentã. A contestat însã cã ar fi ziarist, deºi apãrea permanent
în periodice. Un ziarist scrie despre ce i se cere — cam aºa ar-
gumenta Moisil — eu nu scriu decât despre lucruri la care
cred cã mã pricep. Mica ironie la adresa gazetarilor era reuºi-
tã, deºi lucrurile nu stau tocmai aºa: nici ziariºtii, dacã sunt
veritabili, nu scriu despre orice, nici Grigri nu s-a mãrginit la
stricta sa specialitate în publicisticã.

Mi se pare cã Grigore C. Moisil era mai ales un extraordi-
nar… Cum sã spun? Comunicator, poate. Avea darul, harul
comunicãrii; ºi la treaba asta concura tot ce era el: ºi marele
om de ºtiinþã — matematicianul, logicianul, ºi gânditorul
profund care reflecta asupra propriei discipline, adicã gândea
matematicã, dar ºi despre matematicã, cu alte cuvinte fãcea
filozofie, filozofie a ºtiinþei, ºi eruditul la care erudiþia nu se
bãga de seamã, dar pentru cine avea urechi de auzit, în tot ce
spunea vibrau întinsele sale cunoºtinþe cu discreþia timbrului
unei viori rare, al unui Stradivarius, unind rigoarea ºtiinþei cu
orizonturile largi ale culturii umaniste. Dar toate acestea, de
identificat ºi la alþi oameni de seamã, la Moisil se topeau în
fluxul comunicãrii care reuºea sã trezeascã interesul, sã atra-
gã ºi pe acel „oricare altul“ dintre cei ce-l urmãreau, chiar
când acesta, uneori, nu pricepea chiar toate spusele profeso-
rului. Frazele sale simple, stilul sãu inimitabil nu aveau nimic
„ºuetist“, nu fãceau niciodatã popularizare ieftinã, ci purtau
întotdeauna povara delicatã a unui gând original, a unei so-
luþii inedite, aveau ceea ce se cheamã profunzime, dar cu far-
mec, fãrã nici o pedanterie. Moisil avea un simþ ascuþit al spe-
cificului materiei de care se ocupa ºi al auditoriului ºi fãrã sã
amestece niciodatã genurile, fãrã sã apeleze la anecdote, cum
fac unii, ca sã mai scape, artificial, de ariditatea disciplinei
(deºi gusta ºi el anecdotele, chiar mai „corosive“, cum li se
spunea pe vremuri la „Junimea“) reuºea sã fie la fel de ferme-
cãtor ºi captivant la cursul despre „Fundamentele matemati-
cii“, de pildã, ca ºi în articolele din „Contemporanul“ cel
vechi sau într-un interviu, oricare, la televiziune (din fericire
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s-au pãstrat: le va fi mai uºor sã ne creadã urmaºilor noºtri).
Se întâmpla aºa ºi când scria, la revistã sau pentru curs, ºi în
scrisori sau în cuvântãri academice. Fiindcã era, cum am
spus, un excepþional comunicator, un „comunicator total“, aº
zice, adicã într-un fel, în felul sãu, ºi un mare scriitor, ºi un
mare orator, ºi un mare ziarist (sã fiu iertat!).

Aº adãuga însã: ºi un mare actor! Nu era un om frumos
dupã normele convenþionale, dar era un seducãtor în sensul
nobil al cuvântului. Avea acea faþã mobilã, nemaipomenit de
expresivã pe care o secundau inflexiunile vorbirii, vocea pro-
fundã, baritonalã, convingãtoare încât, fãrã sã joace alte ro-
luri decât pe acela propriu (dar ce rol!), sã facã, atunci când
oficia la catedrã sau apãrea la televiziune (pentru care era un
actor ideal, autor ºi interpret totodatã) un adevãrat teatru de
idei, care se nãºteau parcã în faþa telespectatorilor din vorbi-
rea ºi mimica lui Moisil.

Ce erau, în definitiv, asemenea producþii? Eseisticã? N-aº
spune, mai ales cã, din nefericire, la noi, mi se pare cã, pe lân-
gã unele pilde memorabile, mai vechi ºi mai noi, genul însuºi
a început sã se degradeze din cauzã cã se împinge în faþã o
variantã zglobie care se preteazã la jocuri facile cu noþiuni
aproximative ºi judecãþi discutabile, nu rareori ornate cu vul-
garitãþi ºi menite sã epateze asistenþa (partea ei slabã) cu deº-
teptãciunea, erudiþia ºi profunzimea filozoficã a autorilor.
Adicã exact opusul a ceea ce fãcea Grigore C. Moisil care, sub
aparenþele uºurinþei, spunea întotdeauna lucruri foarte se-
rioase, într-o manierã ºi un gen propriu, inimitabil, ca table-
tele lui Arghezi, cronicele lui G. Cãlinescu sau „trapezele“ lui
Bogza.

Un spirit atât de înzestrat nu putea decât sã ne reprezinte
cu cinste în toate domeniile pe care le aborda, de la creaþia te-
oreticã austerã la activitatea practicã-organizatoricã, stãpânit
mereu de demonul inovaþiei, de la profesoratul devotat, care
i-a adus numeroºi discipoli ºi colaboratori, dintre care unii
s-au ilustrat de mult pe plan naþional ºi internaþional, la pu-
blicistica scrisã ºi oralã, care l-a fãcut popular, de la filozofie
la… diplomaþie (a fost ambasador în Turcia), unde zestrea ºti-
inþificã ºi personalitatea sa înãlþau, ca peste tot, prestigiul po-
porului nostru.

Vai! Cât de mult ne lipseºti, Grigri!
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Solomon Marcus
INCLASABILUL GRIGORE MOISIL

Survenitã în urmã cu un sfert de veac (21 mai 1973), moar-
tea lui Gr. C. Moisil, departe de þarã (în Canada), mi-a fost
anunþatã în timp ce mã aflam cu o echipã (condusã de Car-
men Dumitrescu) de la Televiziunea Românã, pregãtind o
emisiune în care o parte se referea chiar la Gr. C. Moisil. Era
simptomaticã ºi premonitorie aceastã întâmplare. În toþi anii
care s-au scurs de atunci, spiritul lui Moisil ne cãlãuzeºte pe
noi, oamenii de ºtiinþã, într-un fel care nu poate fi comparat
decât cu modul în care spiritul tutelar al lui Caragiale însoþeº-
te ºi azi societatea româneascã. Replicile moisiliene (dintre
care multe au fost colecþionate în cartea îngrijitã de doamna
Viorica Moisil, publicatã recent la Editura Tehnicã: „Grigore
C. Moisil; un profesor nu ca oricare altul“) revin mereu în me-
moria noastrã, stimulate de evoluþia actualã a lucrurilor.

Pe mãsurã ce ne depãrtãm în timp de Gr. C. Moisil, ne sim-
þim obligaþi sã lãrgim perspectiva din care îl privim, pentru
a-l putea înþelege mai bine. Desigur, el se situeazã, aºa cum
s-a observat, în tradiþia lui Cantemir, Hasdeu ºi Iorga, carac-
terizaþi prin capacitatea de a crea într-o multitudine de dome-
nii ºi de a dobândi o cuprindere care aspirã la totalitate. Însã
toþi aceºtia au trãit în perioade istorice în care sciziunea cul-
turii nu era încã atât de pronunþatã ca în cea de a doua jumã-
tate a secolului nostru. Moisil a reuºit sã polarizeze atenþia în-
tregii clase intelectuale (ºi nu numai), fascinându-i în egalã
mãsurã pe matematicieni ºi pe poeþi, pe ingineri ºi pe muzi-
cieni, pe economiºti ºi pe pictori, pe fizicieni ºi pe drama-
turgi. Toþi au recunoscut în el un moralist, apt sã formuleze
lapidar adevãruri profunde: „Limba naturalã, ca ºi natura
studiatã de fizicieni, e infinitã“; „Miracolul grec e descoperi-
rea demonstraþiei“; „Ideea cã cel ce urmeazã secþia «ºtiinþifi-
cã» nu are nevoie decât de o culturã «ºtiinþificã» nu ºtiu a cui
o fi. În nici un caz nu e a unui om cult“; „Omul nu progresea-
zã decât când ºtie cã nu poate sã facã ce vrea“; „O descoperi-
re ºtiinþificã nu poate fi fãcutã responsabilã de filozofia pe
care oamenii o dezvoltã plecând de la ea“; „Este logica o ºti-
inþã practicã? Eu cred cã e cea mai practicã dintre ºtiinþe,
fiindcã te învaþã sã iei decizii“; „E ceva care separã pe copii
de cei care nu mai sunt; aceasta e ideea de joc: pentru un co-
pil, ca pentru un matematician, jocul e o treabã serioasã“;
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„Meseria de profesor e aceea de a preschimba timiditatea co-
pilãriei în înfumurarea adolescenþilor, deznãdejdea celor ma-
turi în optimismul bãtrânilor. Toate patru atât de necesare
unei societãþi bine organizate“; „Cerul nu poate fi înþeles de-
cât prin calcul“. Referindu-se la mentalitatea care reþine din
cultura greacã numai partea ei aºa-zis umanistã, observa:
„Miracolul grec era privit cu ochi saºii“. Ultima reflecþie, poa-
te mai mult decât celelalte, ne atrage atenþia cã, fãrã a fi avut
caracter de membru al Uniunii Scriitorilor, Moisil a fost ºi
scriitor; textele sale întrunesc calitãþi pe care rar le vedem îm-
preunã: rigoare logicã, limpezime, concizie, perfectã cunoaº-
tere a limbii române, folosire creatoare a limbajului, calitate
literarã caracterizatã prin forþã sugestivã, capacitate metafo-
ricã ºi prezenþã genuinã a umanului. Iatã o probã, dintr-o
mie; se referã la psihologia creaþiei: „ªi dupã ce þi-a dat prin
gând ceva, ce faci? Te pui sã scrii? […] Nu e chiar aºa de sim-
plu. Dupã ce-þi dã prin gând o idee, în mare, trebuie s-o rea-
lizezi în detaliu. […] Uneori merge repede. Curg formulele ºi
teoremele ca dintr-un izvor. […] Îþi vin ideile una dupã alta ºi
se leagã între ele. Eºti în transã. Nu auzi nici când te cheamã
la masã, nici când te sunã telefonul. Uiþi cã ai o întâlnire. […]
Lumea exterioarã dispare. Nu dispare, dar devine neglijabilã.
Nu simþi cã þi-e frig; nu simþi? Simþi, dar n-are importanþã.
Eºti în transã. Iese. […] Dar alteori nu iese. Te împiedici la fie-
care pas ºi tot nu iese. Atunci, dacã te cheamã la masã, te su-
peri. ªi dacã vecina bate un covor, te superi. Te supãrã ºi un
mandat poºtal ºi o telegramã de felicitare. ªi nu te poþi dez-
lipi de locul unde-þi faci socoteala.“

A venit timpul sã-l descoperim pe Moisil scriitorul, scriitor
inclusiv în textele sale matematice; acestea au un ritm, o me-
lodie care urmeazã îndeaproape linia gândirii sale contra-
punctice. Cei care i-au ascultat prelegerile au fost frapaþi de
modul în care îºi cânta fraza, iar cei care l-au urmãrit în pro-
cesul de elaborare nu au putut sã nu observe felul în care-ºi
fredona cãutãrile.

Sã-l descoperim pe acel Moisil despre care Nichita Stãnes-
cu scria: „Logica gândirii ºi fluxul tandreþii în comunicare ale
lui Grigore Moisil aveau o naturã unicã a desãvârºitului calm
al valorilor, un anume olimpianism plin de confort intelectu-
al, cu zâmbet de Gioconda pe care þi-l acorda o piatrã numitã
Himalaia. Nu cred cã un om ca Grigore Moisil a murit. Eram
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atât de mândru de prietenia pe care mi-o acorda din când în
când, încât eu însumi devenisem în acea perioadã un om mai
înþelept, mai calm ºi mai „lampadofor“. Poetul vorbea despre
„magnificul om Grigore Moisil“, cu care „am avut cinstea sã
stau ochi în ochi ºi sã vorbesc de cu searã pânã mai spre
adâncul nopþii despre unele ºi altele de-ale poeziei ºi de-ale
matematicii“.

Am extras aceste rânduri din urmã ale lui Nichita Stãnes-
cu (ar fi avut acum 65 de ani) din „Antimetafizica. Nichita
Stãnescu însoþit de Aurelian Titu Dumitrescu“ Cartea Româ-
neascã, 1985. Citatele din Moisil sunt din cartea sa „ªtiinþã ºi
umanism“, Junimea, Iaºi, 1979. Dar toate cãrþile sale sunt la
fel de semnificative.

Ion ªtefan Filotti (Paris)
PROFESORUL GRIGORE C. MOISIL — 
BUNUL SIMÞ PARADOXAL

Ce ar fi fost adolescenþa ºi tinereþea generaþiei mele fãrã fi-
guri luminoase ca cea a profesorului Moisil? Ce ar fi devenit
România fãrã oamenii care, ca Moisil, au pãstrat pâlpâind lu-
mina civilizaþiei ºi culturii în perioada de neagrã urgie care se
abãtuse peste þarã?

Puþini oameni erau mai înzestraþi intelectual decât el. Te iz-
beau când îl întâlneai inteligenþa, generozitatea ºi hazul, nu
sunt sigur în ce ordine. Inteligenþa lui Moisil era rapidã, dar
elocuþiunea lui era lentã, cum se cuvine unui profesor. Hazul
lui se dezvolta în valuri progresive, înaintând lent la început,
apoi prin acumulãri progresive spre un deznodãmânt para-
doxal. El iubea paradoxul ºi-l cultiva în toate varietãþile, atât
în cotidian cât ºi în matematicã sau în filozofie. Paradoxul lui
Moisil era însã numai aparent, cãci bunul lui simþ fundamen-
tal îi interzicea luxul sofismului. În vremuri în care absurdul
este rege, bunul simþ trebuie sã îmbrace hainele strãlucite ale
paradoxului, ºi Moisil a reuºit în mod sublim în acest exerci-
þiu. Umorul ºi paradoxul lui Moisil erau mereu pus în slujba
unor scopuri pozitive: promovarea matematicii ºi adevãratei
ºtiinþe, sprijinul oamenilor talentaþi ºi ajutorul dat celor necã-
jiþi. Nu era uºor sã atingi aceste þeluri într-o vreme când pen-
tru a face binele erau necesare multã ºiretenie ºi o adevãratã
strategie.
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Strategia lui Moisil era de a-ºi învãlui adversarul în ridicol.
Moisil a obþinut în felul acesta victorii aparent imposibile
asupra îngustimii de spirit ºi prostiei. Cum hazul lui Moisil
nu era cu adevãrat rãutãcios, proºtii ºi puternicii aveau im-
presia cã devin inteligenþi în vecinãtatea lui ºi-i deveneau ali-
aþi. Aceastã metodã, pe care Moisil a practicat-o cu o mare
mãiestrie, a funcþionat cu o eficacitate rarã.

Uimitoarea inteligenþã a lui Moisil era recunoscutã de toþi.
Mi-aduc aminte de o inscripþie a lui Dan Barbilian, poetul Ion
Barbu, pe un volum pe care-l dãruise lui Moisil ºi în care îl
elogia pentru inteligenþa lui. Era un mare compliment din
partea unui geniu irascibil ca Barbilian ºi cu atât mai neaºtep-
tat cu cât venea de la un matematician. Cãci rar admirã un
matematician „inteligenþa“ unui confrate de breaslã. Mate-
maticienii admirã de obicei „talentul“ ºi nu inteligenþa, care
este subînþeleasã. Nimeni nu crede cã poþi fi matematician ºi
prost în acelaºi timp. Poate doar dacã eºti matematician
prost.

Moisil era un adevãrat profesor, un profesor înnãscut, cãru-
ia îi plãcea sã fie profesor, dar care te învãþa un stil de viaþã ºi
nu neapãrat o materie anume. Moisil preda o metodã sau,
mai bine zis, atitudinea lui faþã de viaþã ºi de lucruri. Aceas-
ta era o atitudine de matematician ºi de artist, care nu supor-
ta tehnicienii înguºti, birocraþii ºi dobitocii. Împotriva acesto-
ra era îndreptatã arma incendiarã a umorului sãu, mai ales
când încercau sã se amestece în domeniile sacre în care nu
aveau ce face: ºtiinþa, facultatea, Academia.

Moisil era fãrã îndoialã unul din spiritele cele mai origina-
le ale epocii sale. Cursurile lui Moisil erau originale pentru cã
atitudinea originalã faþã de lucruri îi era la fel de naturalã
cum este cântecul natural privighetorii. De la primul contact
cu un subiect care îl interesa, personalitatea lui Moisil îºi lãsa
pecetea asupra lui, îl filtra ºi-l metamorfoza repetat pânã
când nu mai puteai crede cã nu el îl inventase. Aceastã capa-
citate era uimitoare ºi nu l-am auzit niciodatã prezentând un
subiect sau o teorie a altui autor în termenii acestuia, ci me-
reu în ai sãi. La cursul lui Moisil mergeai de aceea ca sã-l as-
culþi pe el ºi nu numai ca sã te informezi despre ce au fãcut
alþii. Trebuia sã cunoºti subiectul dinainte ºi numai atunci pu-
teai aprecia eleganþa ºi originalitatea lui. Aceastã originalita-
te este prezentã în toate textele lui, chiar ºi în încercãrile cu un
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caracter general. Geniul spontan al lui Moisil era foarte adap-
tat eseului ca gen literar. Originalitatea lui se exprima perfect
în aceastã formã, ca de pildã în „tabletele“ din Contempora-
nul. Am ascultat deunãzi, încercând sã-mi pregãtesc aminti-
rile ºi impresiile pe care le consemnez aici, un disc cu câteva
din tabletele realizate pentru o emisiune radiofonicã în 1972.
Pe lângã emoþia puternicã care m-a cuprins ascultând din
nou vocea lui caldã ºi atât de caracteristicã, am regãsit origi-
nalitatea ºi preocuparea permanentã pentru partea omeneas-
cã a ºtiinþei.

Câteva tablete vorbesc despre caracterul estetic al matema-
ticii. Motivul principal pentru care matematicianul face ma-
tematica este pentru cã îi place. Cu o tezã atât de ereticã, este
de mirare cã Moisil n-a fost ars pe rug pentru estetism sau
cine ºtie ce altã crimã. Pentru Moisil, matematicianul nu reu-
ºeºte sã creeze matematicã bunã decât dacã îi place, la fel ca
ºi compozitorul, pictorul sau poetul. Opera matematicianului
este cu atât mai utilã cu cât este mai mare plãcerea încercatã
la el în timpul elaborãrii ei. Matematicianul poate fi un biju-
tier care ºlefuieºte giuvaerul pânã la perfecþiune. Perfecþiu-
nea este atunci sinonimã cu simplitatea supremã, ca la Brân-
cuºi. Matematicianul Moisil avea ºi el aceastã trãsãturã, ºi
prezenta adesea cu simplitate ºi modestie descoperiri elegan-
te fãrã a ºi le însuºi, împingând modestia pânã a le atribui
unor precursori care cu siguranþã nu se gândiserã la genera-
lizãrile care li se atribuiau postum atât de generos.

Un alt tip de matematician pe care-l admira Moisil este „al-
pinistul“ care-þi lasã „o puternicã impresie de frumos, de mã-
reþ“ când „face paºi de gigant“ sãrind din „vârf de munte în
vârf de munte“, prototipul fiind Stoilov. Moisil era în acelaºi
timp un alpinist matematic, talentul ºi uºurinþa lui uimitoare
permiþându-i sã urce pe mai multe piscuri, din cele mai înal-
te: logicã matematicã, algebrã, analizã funcþionalã, ecuaþii cu
derivate parþiale, mecanicã ºi pânã ºi teoria relativitãþii.

Deºi n-a scris filozofie, Moisil avea un simþ sigur pentru
filozofie ºi interesul lui pentru logicã nu era numai de mate-
matician. Profunzimea lui Moisil era adesea uitatã, fiind pe
nedrept lãsatã în umbrã de vioiciunea spiritului lui. Ca exem-
plu, aº releva o observaþie a lui din discul de care vorbeam
mai înainte ºi care ilustreazã perfect întorsãtura neaºteptatã
pe care o analizã o poate lua la Moisil ºi profunzimea de care
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era capabil. În „tablete“, Moisil se adreseazã unui public larg
cãruia vrea sã-i explice în ce constã activitatea matematicã.
Lucru greu de apreciat pentru un public pentru care matema-
tica este de obicei identificatã cu socotitul. El începe prin a ex-
plica cã una din preocupãrile algebrei sunt simetriile ºi cã si-
metriile existã din cele mai vechi timpuri, de pildã pe decora-
þiile de pe vasele neolitice. Apoi explicã faptul cã într-un mo-
tiv ornamental sunt deopotrivã de importante motivul care
se repetã, ca ºi schema repetiþiei. Pânã acum nimic prea extra-
ordinar. ªi deodatã izbucneºte sugestia genialã. Moisil remar-
cã faptul cã plãcerea esteticã produsã de simetrie este comu-
nã multor civilizaþii, de vreme ce aceleaºi scheme ornamenta-
le se regãsesc la multe dintre ele, dar ºi cã ea este de naturã
inconºtientã, ca orice plãcere. Dar asta înseamnã cã existã lu-
cruri inconºtiente care sunt totuºi raþionale. Acest fapt este cu
atât mai izbitor cu cât psihologia ºi psihanaliza, care se ocu-
pã mult de inconºtient, au pus în evidenþã caracterul iraþional
al inconºtientului. Partea interesantã a acestei ipoteze nu mi
se pare a fi un anume caracter logic al structurilor inconºtien-
te, care a fost constatat de mult, de pildã în vis, când faculta-
tea logicã este, mãcar în parte, pãstratã. Raþionalitatea incon-
ºtientului este aici în legãturã cu operaþiile matematice care
ar trebui inerent efectuate în mod inconºtient în creier pentru
a recunoaºte simetrii. Aceastã facultate inconºtientã a creieru-
lui, dacã ar fi verificatã experimental, ar fi desigur extraordi-
narã. Anumite lucrãri recente în domeniile inteligenþei artifi-
ciale ºi ale studiului mecanismelor cerebrale coroboreazã
aceastã ipotezã a lui Moisil, pe care el n-a încercat, dupã câte
ºtiu eu, s-o adânceascã. Iatã de ce era Moisil un mare profe-
sor. Idei ca acestea scãpãrau necontenit în conversaþiile cu el
ºi ele au reprezentat impulsul iniþial al lucrãrilor multora din
elevii sãi.

Curiozitatea lui Moisil era mare. Analiza ºtiinþificã a ope-
rei de artã l-a interesat mult. A fost foarte intrigat de aplicaþi-
ile necantitative ale matematicii, de pildã în lingvisticã sau în
esteticã ºi cred cã lucrãrile lui Solomon Marcus în acest do-
meniu datoreazã ceva încurajãrilor primite de la domnul pro-
fesor Moisil. Aº vrea însã sã înlãtur o impresie falsã pe care
acest interes l-a lãsat unor literaþi. Niciodatã Moisil, care era
un artist, n-a crezut cã aceastã analizã poate conduce la epui-
zarea operei de artã. Singurul lucru pe care îl revendica era
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posibilitatea unei noi înþelegeri a anumitor aspecte ale operei
de artã. Aceastã idee este bineînþeles amplu justificatã de suc-
cesul metodei critice structuraliste ºi de cea a unor autori ca
Perec, Quéneau, sau Italo Calvino.

Dar cum sã te opreºti vorbind despre o personalitate atât
de bogatã, cea a unui adevãrat om de ºtiinþã ºi a unui adevã-
rat om? În fiecare an, la 10 ianuarie, ziua lui de naºtere, toþi
elevii ºi prietenii lui se regãseau în strada Armeneascã. Anii
au trecut ºi mulþi dintre cei care l-au iubit ºi care se regãseau
în seminarul lui Moisil sau, de 10 ianuarie, în strada Arme-
neascã s-au rãspândit pe lume ducând cu ei amintirea lui ºi o
pãrticicã din lumina pe care le-a transmis-o profesorul Moisil
de la Universitatea din Bucureºti.

(Contemporanul, 18 Iunie 1998)
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