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DOCTOR HONORIS CAUSA
AL UNIVERSITĂŢII AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA

”Este Moisil al zilelor noastre.”
(Sergiu Rudeanu, matematician - discipol al lui Grigore C. Moisil)
”Un gigant al semioticii...”
(Marcel Danesi, semiotician și lingvist canadian)
”Visez o lume în care poeții să facă spre matematică
tot atâția pași câți a făcut Solomon Marcus spre poezie.”
(Ana Blandiana, poet și prozator)
”De o viață asta face: încearcă să creeze punți într-o lume de insule.”
(Andrei Pleșu, filozof și eseist)

â

ACADEMICIAN

SOLOMON MARCUS
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PROPUNEREA RECTORULUI
Universitatea Agora din Oradea sărbătorește în acest an aniversarea a 15
ani de la fondarea universității și editarea al celui de al 10-lea volum, care va
însuma la sfârșitul anului 50 de numere, al International Journal of Computers
Communications & Control (IJCCC), cotat ISI (IF=0,694 în JCR2013), în prezent
fiind pe poziţia 96 în lume dintre cele 135 de jurnale cotate ISI la categoria
“Computer Science, Information Systems” și primul din țară la această categorie.
Cu ocazia acestor sărbători președintele Consiliului de Administrație,
prof.univ.dr.ing. Mișu-Jan Manolescu, mi-a solicitat să propun o personalitate
științifică, care ne-a ajutat să progresăm, pentru acordarea celui mai înalt titlu onorific
pe care îl poate acorda o universitate acreditată.
M-am gândit, fără ezitare, la domnul academician Solomon Marcus, care la 1
martie 2015 a împlinit 90 ani, dar care a rămas același spirit tânăr și lucid, mereu în
căutarea adevărului și frumosului.
În lucrarea [1], menționată în Laudatio, coordonată de Lavinia Spandonide
și Gheorghe Păun, Întâlniri cu/Meetings with SOLOMON MARCUS, Ed.
Spandugino, București, Vol. 1-2, 2011, am avut onoarea să scriu și eu câteva
amintiri și gânduri despre cel căruia discipolii îi spun Profesorul, din care citez:
”O personalitate culturală atât de complexă şi armonioasă se găseşte mai rar,
mai ales în zilele noastre când ştiinţa se îndepărtează tot mai mult de cultura
umanistă şi se îndreaptă în mod necesar şi dramatic către babelizare. Solomon
Marcus are darul de a povesti în limbaj matematic şi de a calcula în limbaj natural,
îmbrăcând totul într-o aură poetică. Opera sa este pătrunsă de ideea reconcilierii
universale, precum cea a lui Pico della Mirandola. Din ea răzbate, înainte de toate,
convingerea cititorului că autorul a fost înzestrat cu harul înţelepciunii, o
înţelepciune pe care vrea s-o lase moştenire omenirii, asemenea tizului său biblic,
înţeleptul Solomon: <<Înţelepciunea preţuieşte cât o moştenire, şi chiar mai mult
pentru cei ce văd Soarele.>> (Ecleziastul 7.11).” [1]
Solomon Marcus se află mereu în linia întâi în bătălia pentru reforma și
sănătatea educației.
De curând a semnat prefața la volumul colectiv ”România noului val”, în care
scrie: "Voi, tineri pe care decembrie 1989 v-a prins copii sau adolescenţi, voi, cei
care v-aţi născut după 1989, sunteţi de două ori răsfăţaţi ai istoriei, pentru că sunteţi
beneficiarii ai unor achiziţii democratice şi de civilizaţie pe care nu le-au cunoscut
nici părinţii, nici bunicii voştri. Aveţi posibilitatea de a depăşi prin efort personal
vicisitudinile unui sistem educaţional bolnav şi, implicit, puteţi contribui la terapia
care să permită instalarea unui alt sistem educaţional. Avem semne că destule minţi
tinere se trezesc, iar cele care contribuie la cartea de faţă sunt dintre acestea."
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La începutul anului 2006 Solomon Marcus a avut deosebita generozitate
de a publica un articol, chiar în primul volum și primul număr al revistei IJCCC,
dedicat centenarului Grigore C. Moisil.

Este demn de menționat faptul că la acea vreme Universitatea Agora nu
era acreditată, iar revista IJCCC, evident, neindexată și necotată, ca orice revistă
la început de drum. Este foarte greu ca o revistă nouă să se impună în bazele de
date internaționale, deoarece autorii caută să publice în reviste deja indexate și
cu factor de impact. Faptul că o mare personalitate științifică, de talia lui
Solomon Marcus, a publicat un articol chiar în primul număr a contat enorm
pentru credibilitatea revistei și a atras și alte articole valoroase, ceea ce i-a
permis accesul în bazele de date internaționale cele mai prestigioase (EBSCO,
Scopus, ISI Thomson Reuters etc.).
5

Grigore C. Moisil belongs to the fifth generation of Romanian mathematicians. The first generation includes
the founders Spiru Haret and David Emmanuel, both with doctorates at Sorbonne (Paris). They were born at the middle
of the XIXth century and have the merit to initiate the high level mathematical research in Romania. (We leave aside
Transylvania, with Janos Bolyai, who already in the first half of the XIXth century discovered non-Euclidean
geometry). The second generation includes the first Romanian mathematicians with a long career of scientific research:
Gh. Țițeica, D. Pompeiu (both with doctorates at Sorbonne), Al. Myller and Vera Myller (both with doctorates at
Gottingen, Germany). They had already an important impact on Moisil’s formation as a mathematician.
The third generation includes Victor Valcovici, Traian Lalescu and Simion Stoilow (considered as the most
important Romanian mathematician until the sixties of the XXth century), born in the eighties of the XIXth century.
Lalescu died very young (in 1929), but Valcovici and Stoilow became great professors not only before, but also after
the second world war. We have then a fourth generation of mathematicians born in the last decade of the XIXth century:
Octav Onicescu (the initiator of the Romanian school of Probability theory), Petre Sergescu (the organizer of the first
two congresses of Romanian mathematicians, before the second world war), Dan Barbilian (the same as the poet Ion
Barbu), Alexandru Froda and Gheorghe Vranceanu (the greatest Romanian geometer after Țițeica).
Directly or indirectly, all these mathematicians had an impact on Moisil’s personality. Born in Tulcea
(Dobrogea), with a long genealogic tree of high intellectuals in the North-Western part(Bistri¸ta-N˘as˘aud) of Romania,
with school training partly in Bucharest, partly in Iasi (Moldova), Moisil’s childhood and adolescence are well known
from his own diary published in the recent years by Moisil’s widow Viorica Moisil, who took great care of the
whole scientific and human heritage of her husband.
The main teachers of the child Moisil were his parents; his father was an important historian, while his mother was just
an educator for elementary school. The child Grigore enjoyed to look around, to give free expression to his curiosity
and wonder, to ask questions, to read books of a large diversity, from science to literature and from practical jobs to
philosophy. He felt always the need to react to what he was seeing, listening and reading. […]

Sursa: http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/

În toamna anului 2006 domnul academician Solomon Marcus a participat,
alături de doamna prof.univ.dr. Ioana Moisil, nepoata de frate a lui Grigore C.
Moisil, la Simpozionul ”Spiritul moisilian pe meleaguri bihorene”, organizat de
Universitatea Agora. A susținut o frumoasă prelegere despre Moisil în fața unei
audiențe formată din elevi, studenți și cadre didactice.
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La împlinirea vârstei de 85 de ani, IJCCC a publicat un scurt articol omagial
dedicat academicianului Solomon Marcus.
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Sursa: http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/
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Acum, când Universitatea Agora este acreditată prin Legea 59/2012, este
un privilegiu pentru noi, o mare onoare și o bucurie a spiritului, să-i acordăm
titlul și diploma Doctor Honoris Causa ilustrului maestru Solomon Marcus,
matematician și informatician român de talie mondială, membru titular al
Academiei Române, un reprezentant important al științei și culturii universale.
Felicitări!
La mulți și buni ani, domnule Profesor!
Rector,
Prof.univ.dr. Ioan DZIȚAC
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LAUDATIO
adresat domnului academician SOLOMON MARCUS,
cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa
al Universităţii Agora din municipiul Oradea

”Un matematician de un deosebit
prestigiu […] dublat de un lingvist [...] ”
(Miron Nicolescu, [1]1)
”Volumul <<Poetica matematică>>
este datorat unui matematician care s-a
făcut
cunoscut
lumii
științifice
internaționale prin lucrările sale adânci
de matematici pure și prin contribuția sa
esențială la constituirea unei științe noi,
lingvistica matematică.”
(Grigore C. Moisil, [1])
”Conferința colegului Solomon Marcus
despre metoda științelor pilot trebuie
înainte de toate lăudată pentru calitatea
sa literară, pentru calitatea sa filozofică
și pentru bogăția de de informații pe care
ni le aduce.”
(Octav Onicescu, [1])
„Á curioso que o maior numero de
aplicacoes
matematicas
a
uma
linguagem (depois da verbal) esteja se
verificando cum teatro, e penso no
trabalho dos estudiosis rumenos,
Solomon Marcus a frente de todos.”
(Umberto Eco, [1])
”Pour Monsieur S.M., qui comprend mieux
que moi ce que j’ai voulu dire, en toute
sympathie.„
(Claude Lévi-Strauss, [1])

Solomon Marcus s-a născut în
orașul Bacău la data de 1 martie 1925.
A absolvit studiile gimnaziale și
liceale la Bacău, clasându-se primul la
examenul de bacalaureat (1944, Liceul
Ferdinand I).
A urmat cursurile Facultății de
Matematică din cadrul Universității din
București (1945-1949).
A absolvit
facultatea cu diplomă de merit (1949).
A urmat apoi cariera didactică și de
cercetare științifică universitară la aceeași
facultate, fiind pe rând, asistent (1950),
lector (1955), conferențiar (1964), profesor
(1966) și profesor emerit (1991).
A obținut titlul de doctor în
matematică în 1956, cu teza ”Funcții
monotone de două variabile”, sub
coordonarea
academicianului
Miron
Nicolescu, iar titlul de doctor docent l-a
obținut în 1968.
La rândul său, a condus valoroase
teze de doctorat în matematică, 24 discipoli
și 83 de descendenți fiind înregistrați la ora
actuală în ”Mathematics Genealogy Project”.
În 1993 devine membru corespondent, iar din 2001 este membru titular
al Academiei Române.
”Marcus este campionul preocupărilor
pentru calitatea activității din Academie,
pentru calitatea celor propuși a fi primiți sau
promovați în Academie, pentru calitatea
publicațiilor Academiei.”
(Ionel Haiduc, [1]).

1

[1] Lavinia Spandonide și Gheorghe Păun (coord.), Întâlniri cu/Meetings with SOLOMON MARCUS, Ed. Spandugino,
București, Vol. 1-2, 2011 (în cca. 1800 de pagini, sute de oameni, din 25 de țări, au scris despre Solomon Marcus).
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Lista de discipoli din MGP :
http://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=49018

Reațeaua de colaboratori din sursa http://aminer.org
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Profesorul Solomon Marcus este Doctor Honoris Causa al următoarelor
universități :
1. Universitatea din Craiova (1999) ;
2. Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău (2003) ;
3. Universitatea din Petroșani (2003);
4. Universitatea ”Ovidius” din Constanța (2005);
5. Universitatea de Vest din Timișoara (2009) ;
6. Universitatea ”Apollonia” din Iași (2013):
7. Universitatea Agora din Oradea (2015).
Solomon Marcus are contribuții științifice semnificative în următoarele
domenii:
1) Matematică (analiză matematică, teoria măsurii, topologie generală);
2) Informatică teoretică ;
3) Lingvistică ;
4) Poetică matematică și teorie literară ;
5) Semiotică ;
6) Antropologie culturală ;
7) Istoria și filozofia științei ;
8) Educație;
9) Aplicații ale matematicii în științele naturale și sociale.
Este recunoscut ca unul dintre inițiatorii lingvisticii matematice și poeticii
matematice.
A publicat articole de natură diversă în multe reviste românești de
popularizare a științei, de cultură, literatură și artă, precum Academica,
Amfiteatru, Argeș, Arta, Astra, Ateneu, Caiete critice, Contemporanul, Cronica,
Curentul, Curtea de la Argeș, Dilema, Familia, Flacăra, Forum, Gazeta literară,
Gazeta matematică, Luceafărul, Magazin, Magazin istoric, Manuscriptum,
Orizont, Progresele știintei, Ramuri, România liberă, România literară, Romanian
Review, Steaua, Știință și tehnică, Tomis, Tribuna, Tribuna învățământului,
Vatra, Viața românească, Viaţa studenţească.
Este autorul a cca. 50 de cărți (în română, engleză, franceză, germană,
spaniolă, rusă, greacă, maghiară, cehă, sârbo-croată ș.a.) și cca. 400 de articole
științifice în jurnale din Europa, SUA, Canada, India, Japonia, America de Sud și
Noua Zeelendă.
Cărțile sale se citesc, stocurile se epuizează repede, iar editurile trebuie să
tipărească tiraje suplimentare.
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La 1 martie 2015 profesorul Solomon Marcus a împlinit 90 de ani, prilej cu
care revista de cultură Curtea de la Argeș (www.curteadelaarges.ro), în care
publică frecvent, i-a dedicat un număr2, din care vom reproduce aici Editorialul
și câteva citate din alte cinci articole provenite din aceeași sursă, care vor
încerca să rotunjească imaginea complexă a protagonistului din acest Laudatio.

”Ori de câte ori încerc să scriu ceva despre profesorul Solomon Marcus, îmi
dau seama că-mi asum o sarcină în acelaşi timp simplă şi extrem de grea. Ce să
spui şi cum să spui despre un om care, după patruzeci de ani de strânsă
colaborare, îţi este atât de apropiat, dar care e unic nu numai în matematica
românească, ci şi în cultura românească, prin varietatea preocupărilor, implicarea
în tot ce-l înconjoară şi vizibilitatea media, cu o operă care ar putea justifica
patru-cinci cariere de vârf ale unor oameni obişnuiţi, cu o energie „obositoare”
pentru cei din jur şi, în acelaşi timp, de o modestie contagioasă, toate acestea
având ca urmare imediată formarea unui grup, dar în care, natural şi
incontestabil, rămâne mereu vizibil cine este.
Profesorul Eugen Ionescu spunea undeva despre el însuşi că este „anormal
de normal”. Ar putea fi şi o caracterizare a profesorului Solomon Marcus. „Eu nu
m-am plictisit niciodată” – este propria-i mărturisire, un lucru simplu şi
monumental în acelaşi timp, care poate explica multe, inclusiv uimirea noastră (a
celor vulnerabili la plictiseală) în faţa operei sale în general şi a fiecărei scrieri în
particular. Să fii tot timpul prezent, alert, interesat de ce e în jur – e un „secret”
care nu cere niciun efort, pare la îndemâna oricui, firescul cel mai firesc, pe care
profesorul Marcus ni l-a dezvăluit în repetate rânduri, dar care nu le reuşeşte
decât unui foarte mic număr de oameni. Reuşeşte celor care lucrează (evit
cuvântul „muncesc”) aşa cum respiră, fără niciun efort, dar cu firească bucurie,
care învaţă încontinuu, din cărţi şi din viaţa zilnică, de la profesori şi de la discipoli

2

[2] Curtea de la Argeș (Redactor-şef Gheorghe Păun), Anul VI, Nr. 3(52), Martie 2015.
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deopotrivă (insistă Profesorul pe detaliul acesta), care se întreabă şi se miră
încontinuu, cu aceeaşi prospeţime dintotdeauna.
Leg toate acestea de mai multe cauze-surse-explicaţii:
(i) factorul natural, înnăscut (curiozitate, ascuţime de minte, predispoziţie
spre matematică şi, în acelaşi timp, spre „umanioare”, dar şi o memorie perfectă),
(ii) copilăria şi adolescenţa strâmtorate material, cu traversarea unor
perioade istorice solicitante, eufemistic vorbind,
(iii) educaţia matematică solidă,
(iv) în preajma unor mari personalităţi, influente, cu statură de model în
adevăratul înţeles al cuvântului (Miron Nicolescu şi Grigore C. Moisil în primul
rând, dar şi Simion Stoilow şi Dan Barbilian, sau, dintre nematematicieni,
Alexandru Rosetti).
De aici, mai multele cariere ştiinţifice, toate de vârf. Cea de matematician la
început, remarcabilă din toate punctele de vedere: ca număr de lucrări publicate
în reviste de primă mărime, probleme deschise de alţi matematicieni şi rezolvate în
aceste lucrări, sau probleme deschise de S. Marcus şi preluate de alţi
matematicieni, un număr impresionant de citări, continuări, consemnări în
monografii. În paralel, ascensiunea treaptă cu treaptă în ierarhia universitară (din
1966, profesor la Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti),
manuale, doctoranzi.
A urmat evoluţia fulminantă a lingvisticii matematice, în anii 1960, cu
profesorul Marcus unul dintre fondatori. Cartea Lingvistica matematică. Modele
matematice în lingvistică (Ed. Didactică şi Pedagogică, 1963), de mai multe ori
amplificată, modificată, actualizată în monografii publicate la Academic Press
(1967), Dunod (1967), tradusă apoi în rusă, cehă, italiană, spaniolă, a făcut istorie.
Conferinţe, invitaţii, colective editoriale, prezenţe în dicţionare şi enciclopedii.
Putea face istorie şi cartea Gramatici şi automate finite (Ed. Academiei, 1964),
dacă nu rămânea în limba română –a fost una dintre primele monografii de teoria
automatelor şi limbajelor formale din lume, fără cariera pe care ar fi meritat-o.
Similară a fost soarta a două articole ale sale, cam din aceeaşi perioadă. Cel în
care sunt introduse gramaticile contextuale (1968, 1969) a condus la sute de
lucrări, vreo duzină, dacă nu mai multe, de teze de doctorat, monografii – azi
gramaticile cu pricina sunt numite „gramatici Marcus”. În paralel, o lucrare din
1974, de pionierat în folosirea tehnicilor lingvistice şi a gramaticilor formale în
genetică, nu a fost valorificată de comunitatea ştiinţifică, nepregătită atunci
pentru ceea ce avea să devină o adevărată modă spre finalul secolului.
Da, dar nu era de ajuns pentru spiritul enciclopedic al profesorului Solomon
Marcus. A urmat frumoasa aventură a poeticii matematice (Ana Blandiana: „Visez
o lume în care poeţii să facă spre matematică tot atâţia paşi câţi a făcut Solomon
Marcus spre poezie.”), semiotica (Marcel Danesi îl consideră „un gigant al
semioticii”), aplicaţiile matematicii, lingvisticii (sloganul „Lingvistica – ştiinţă
pilot” a fost laitmotivul unei veritabile campanii în anii ’70) şi teoriei limbajelor
formale în cele mai diverse domenii, de la studiul basmelor la modelarea
proceselor economice, de la nevoile umane la teoria acţiunii.
15

Iar, în ultimele două decenii, implicarea în problematica educaţiei, cu scrieri,
participare la emisiuni TV şi radio, prezenţă în şcoli şi tabere de matematică. Aş
mai putea aminti multe altele, de la implicarea mereu activă în viaţa Academiei
Române la prezenţa în paginile revistei Curtea de la Argeş, de la editarea operei
unor clasici ai matematicii româneşti la relevarea unor priorităţi româneşti în
matematică şi informatică. O operă de o întindere şi varietate care dau complexe,
construită de un savant-prototip, mereu activ, mereu pregătit să întrebe şi să fie
întrebat, să facă legături şi analogii neaşteptate (Andrei Pleşu: „De o viaţă asta
face, încearcă să creeze punţi într-o lume de insule.”), în buzunar cu carneţele în
fiece clipă gata a găzdui observaţii şi idei, care merge cu tramvaiul, poate fi
întâlnit la piaţă, dar şi în tramvai şi la piaţă îţi semnalează o carte nouă, porneşte
o dezbatere, îţi relatează o întâmplare cu haz (şi noimă), un om, aparent, ca toţi
oamenii, dar NU ca toţi oamenii (parafrazez titlurile unor cărţi despre Moisil) – pe
scurt, Solomon Marcus, profesorul şi academicianul. Omul! Un privilegiu pentru cei
care i-au fost aproape, studenţi, colaboratori, prieteni – şi e enorm numărul
acestora. Stau mărturie cele două volume masive, în jur de 900 de pagini fiecare,
ale cărţii Întâlniri cu Solomon Marcus, apărute la Editura Spandugino, în 2011,
augmentate din plin, acum, la cea de-a 90-a aniversare. O simplă selecţie de nume
mari ale culturii lumii care au semnătura în aceste volume ar da seama despre
nivelul la care se situează Solomon Marcus în cultura lumii.
Să-i mulţumim, să-l citim, să încercăm să-l imităm, mândrindu-ne că-i
suntem contemporani, bucuroşi că-i suntem aproape.
Domnului Profesor, cu dragoste: La mulţi şi buni ani!
(Gheorghe Păun, Editorial: Firescul unicității, pag. 1-2, [2])
”Imaginarul poetic şi cel matematic funcţionează după acelaşi model: ele
constituie desprinderi de contingent, universuri reale în irealitatea lor, care se
dezvoltă în sine, suficiente lor înşile în construcţie şi finalitate, dar care se
constituie ca „expresii ale ordinii”, cum spunea undeva Solomon Marcus, evident,
ale ordinii universale, ale ritmului care guvernează universul, ca relaţie şi
respiraţie, ca real exprimat în infinitatea nivelurilor sale bde realitate, inclusiv al
celui imaginar. Frumuseţea unui poem, raţiunea şi finalitatea acestuia este poemul
însuşi. Frumuseţea, raţiuneaşi finalitatea unei demonstraţii matematice stă în ea
însăşi. Şi poezia şi matematica sunt victorii şi sărbători ale spiritului omenesc şi
vorbesc despre acesta. Dătătoare, şi una şi cealaltă, de acea plăcere intensă, de
vrajă, de vertijul despre care vorbea acelaşi savant. Posesoare amândouă de acea
putere pe care o numeam, într-un alt context, şamanismul poeziei. „Şi la una, şi la
cealaltă, afirma cu dreptate Solomon Marcus, infinitul are un rol esenţial, în
ambele ieşi din logica vieţii cotidiene şi intri într-o altă lume, a paradoxurilor de
tot felul, într-un univers de ficţiune.” În care, fie-mi îngăduit a spune, adevărul e
mai pregnant şi mai adevărat. Mai uimească-se cineva că acest matematician de
rasă, acest spirit înalt, de o tinereţe şi o vivacitate formidabilă şi la, iată!, nouăzeci
de ani, a întemeiat cândva poetica matematică? Care ar putea fi şi poetica
matematicii! Căci solomonic vorbind, zice Domnia Sa: „Poezia şi matematica
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răspund pentru mine unei nevoi vitale: mi-am dat seama că m-am născut cu
această dorinţă de a înţelege lumea şi de a mă înţelege pe mine.” Iar înţelegerea a
fost profundă şi răspunsul strălucit întru amândouă.”
(Horia Bădescu, Poetica numărului Pi, pag. 2, [2])
”Constanta preocupare a Profesorului Solomon Marcus, pe scurt, Profesorul,
pentru valorificarea contribuţiilor matematice ale românilor, matematicieni sau
nematematicieni, este unică. Singur sau în colaborare, Profesorul a editat operele
matematicienilor Alexandru Froda, Miron Nicolescu, Gr.C. Moisil şi Dimitrie
Pompeiu, a publicat o extraordinară carte intitulată Din gândirea matematică
românească, volume dedicate lui Simion Stoilow şi Gr.C. Moisil, precum şi
numeroase articole pe această temă, răspândite în reviste din ţară sau străinătate.
[...].
Profesorul a menţionat faptul curios, menţionat de Moisil înainte de
plecarea în Canada (din care nu s-a mai întors): matematicianul Gabriel Sudan,
afirmase Moisil, este autorul unei importante construcţii matematice din teoria
calculabilităţii, construcţie atribuită unanim în literatura domeniului
matematicianului german W. Ackermann. Moisil n-a avut timp să elaboreze. El nu
era un expert al domeniului şi, în consecinţă, un mare semn de întrebare a apărut:
este afirmaţia într-adevăr corectă? Şansele ca un student să rezolve o problemă
deschisă erau minime, dar problema, care părea a fi mai mult de istorie decât de
matematică (am realizat ulterior că nu acesta era cazul), merita toată atenţia.
Aici trebuie să menţionez modul extraordinar al Profesorului de a pune astfel de
probleme colaboratorilor: nu numai că vârsta sau calificările celui căruia i se
adresa nu aveau nicio importanţă, dar problema era prezentată bucuria şi
mândria că puteam lucra într-o echipă a Profesorului (reamintesc, autorul unei
cărţi care m-a obsedat în anii liceului), în acest mediu mi-am făcut ucenicia de
cercetător: lucrul sub presiune, în care exaltarea alterna cu dezamăgirea,
perseverenţa în faţa multiplelor eşecuri, urmărirea unor drumuri divergente până
la atingerea unui anumit rezultat, rigurozitatea cu care erau tratate deopotrivă
partea matematică şi cea istorică, decizia Profesorului de a trimite articolul la cea
mai bună revistă internaţională de istoria matematicii, aşteptarea înfrigurată a
răspunsului revistei (confirmarea primirii lucrării, apoi referatele – să ne
reamintim că în anii ‘70 nu exista e-mail, iar comunicarea cu străinătatea era
dificilă din multe puncte de vedere, tehnice şi politice), citirea „cu sufletul la gură”
a referatelor recenzenţilor, dezamăgirea faţă de faptul că prioritatea lui Sudan nu
putea fi demonstrată (articolul său, publicat într-o revistă românească, nu
includea data primirii manuscrisului la redacţie), acceptarea soluţiei propuse de
recenzenţi că Ackermann şi Sudan au obţinut simultan şi independent rezultatele
respective. Cei doi foşti colegi împart acum prioritatea acestei descoperiri.”
(Cristian S. Calude, Aventura descoperirii lui Sudan, pag. 8, [2])
”Aşadar, Solomon Marcus rămâne un scriitor căruia, vorba lui C. Noica „cu
greu i s-ar putea găsi spiţa”, un om de cultură croit după „modelul Cantemir”, atât
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de drag gânditorului de la Păltiniş, sedus de ideea că un autor, oricât de autoritar
specialist ar fi în domeniul său, ar rămâne incomplet dacă s-ar limita la o singură
formă de creaţie. Faptul că Solomon Marcus face, mai ales pentru publicul larg,
figură de autor de formaţie umanistă, în dauna chiar a celei ştiinţifice, care l-a
consacrat, nu poate produce decât satisfacţie. Ieşit din rigiditatea mecanică a unor
sfere ştiinţifice, Solomon Marcus, aspiră, la fel precum invocatul Gr.C. Moisil,
precum Mircea Eliade sau triada Blaga-Vianu-Călinescu, spre un ideal de
universalitate „pe linia arhetipurilor comune tuturor culturilor şi care, mai bine
cunoscute şi retrăite, ar putea aduce înţelegerea spirituală între popoare şi
continente” (Ştiinţă şi umanism, Introducere de C. Noica, op. cit., p. 12).
Între „ideile călăuzitoare” care i-au marcat universul creator, alături de
analiza matematică, domeniul care i-a deschis „gustul pentru paradox şi
sentimentul infinitului”, Solomon Marcus adaugă, cu justificată mândrie, atracţia
către literatură şi, implicit, pentru spectacolul de teatru, în paralel cu interesul
pentru lingvistică matematică şi, sub influenţa lui Pius Servien şi a lui Matila
Ghyka (alţi doi români de geniu), pentru poetica matematică. Liantul acestor
domenii atât de variate şi diferite rămâne, după propria mărturisire, „teoria
generală a semnelor de orice fel” (Întâlniri, vol. I, p. 219). Între acestea, amintim
temporalitatea, comunicarea, paradoxul, metafora şi, cu deosebire, jocul, idei cu
semnificaţie cultural-filosofică pe care Solomon Marcus le-a analizat independent,
în lucrări aplicate.
Un model din această serie publicistică de excepţie rămâne Jocul ca libertate
(Ed. Scripta, Bucureşti, 2003), o analiză a trăsăturilor relevante ale unor jocuri şi a
altor diverse activităţi ce poartă numele de jocuri şi care evidenţiază, la cel mai
înalt nivel, ideea că jocul, de orice fel, nu se desfăşoară decât aparent după reguli
prestabilite şi acceptate, ci din contră, este un rezultat al libertăţii de creaţie,
componenta ludică a învăţării fiind baza invenţiei, a descoperirii şi până la urmă
chiar „a eşecului social actual” (Întâlniri, I, p. 224). Ca o exemplificare, parcă, a
propriilor teze, Solomon Marcus nu respectă, în cartea invocată, ca şi în altele din
aceeaşi serie (Semne despre semne, 1979, Paradoxul, 1984, Timpul, 1985, Arta şi
ştiinţa, 1986, Invenţie şi descoperire, 1989), o ordine prestabilită a discursului
argumentativ, nu ţine, aşadar, seama de „logica lucrurilor”, cum ar fi spus
Nemoianu, ci acceptă fără rezerve provocarea ştiinţei, ilustrând parcă teza că
starea normală a gânditorului se intersectează cu patologia gândirii. Persistă în
eseistica lui Solomon Marcus ideea că ştiinţa provoacă filosofia, şi invers, ambele
concordând armonios. [...]
În concluzie, Jocul ca libertate este o frumoasă şi pilduitoare pledoarie
pentru formarea şi dezvoltarea gândirii matematice, singura sursă (inepuizabilă)
de energie a viitorului. Antrenat în jocul/urile raţionalului, pendulând între ludic,
cognitiv şi utilitar, profesorul Solomon Marcus aplică în cartea sa o caldă terapie
pro domo, atunci când invocă nevoia cunoaşterii matematice, respectiv „utilitatea
gratuitului”.”
(Marian Nencescu, Jocurile (înşelătoare ale) raţionalului, articol referitor
la cartea lui Somomn Marcus cu titlul ”Jocul ca libertate”, pag. 9, [2])
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”Ocunoscută parabolă orientală evoca încercarea nereuşită a unui grup de
nevăzători de a deduce aspectul unui elefant din simplul contact tactil cu corpul
acestuia. Previzibil, impresiile orbilor se băteau cap în cap. Pentru cel care se
aflase lângă piciorul pachidermului ciudata vietate arăta ca o coloană, pentru cel
care îi pipăise coastele – ca un zid, pentru cel care îi mângâiase unul dintre fildeşi
– ca un iatagan, pentru cel care îi atinsese trompa – ca un şarpe, iar pentru cel
plasat lângă ureche – ca o frunză uriaşă.
Morala fabulei este suficient de transparentă pentru ca cititorul să fi sesizat
deja motivul evocării ei în contextul de faţă. În raport cu opera imensă a
creatorului proteic care este Solomon Marcus, ne aflăm, fiecare dintre noi, în
situaţia orbilor din apologul de mai sus. Unii îl cunoaştem ca legendar profesor de
analiză matematică, alţii ca lingvist, poetician, informatician, semiotician, scriitor,
istoric al ştiinţei, pedagog, orator, publicist şi aşa mai departe, dar probabil că
nimeni nu dispune de o reprezentare exhaustivă a totalităţii operei şi
personalităţii copleşitoare a omului şi savantului Marcus. [...]
Părintele pozitivismului, Auguste Comte, plasa matematica la baza ierarhiei
ştiinţelor, întrucât, potrivit concepţiei dominante din vremea sa, aceasta ar avea
drept obiect de studiu cele mai simple structuri imaginabile. Numai că ultimele
două secole ne-au oferit spectacolul fascinant al „ascensiunii” matematicii, care a
escaladat, treaptă cu treaptă, scara lui Comte, dovedindu-se capabilă să abordeze
şi să explice fenomene nu numai din domeniul ştiinţelor celor mai complexe, ci şi
din câmpul literaturii şi artelor. Consacrându-le nenumărate studii, Solomon
Marcus a identificat paradigmele comune tuturor formelor aparent divergente ale
creativităţii umane (teatralitatea, recurgerea la simbol, prezenţa ambiguităţii, a
ludicului, a metaforei, a ficţiunii, a paradoxului etc), relevând unitatea cunoaşterii
în maniera în care au făcut-o cei mai profunzi gânditori ai lumii.
Mai poate pune cineva la îndoială calitatea de filosof a Profesorului?”
(Mihai Dinu, Solomon Marcus – filosof, pag. 10, [2])
”După mulţi ani, am aflat că Profesorul se simţea la Tarragona şi, în general
în Catalonia, ca acasă. Prin 1975, profesorul C. Martín-Vide cunoscuse cartea
Profesorului, Introduction mathématique a la linguistique structurale, Paris,
Dunod, 1967. I-a scris atunci o scrisoare autorului, invitându-l să ţină conferinţe la
Universitatea din Barcelona (UB), în cadrul seminarelor internaţionale despre
Formal Syntax and Semantics. Profesorul a vizitat Barcelona în anii ’80.
Următoarea invitaţie a fost la Tarragona, la începutul anilor 1990, atunci când
Universitatea de aici s-a separat în mod oficial de cea din Barcelona, din care
făcuse parte. Profesorul a acceptat din nou, însă a amânat vizita cu câteva luni,
pentru că se afla în Noua Zeelandă. R. Cerdŕ Massó, profesor la UB, a tradus în
spaniolă Introducción en la lingüística matemática, Ed. Teide, Barcelona, 1978,
renumita carte din 1966 a Profesorului, care a creat o veritabilă şcoală la
Barcelona. Sebastián Serrano, cunoscut lingvist, după un doctorat în lingvistică
matematică,a publicat două cărţi inspirate direct din lucrarea amintită:
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Elementos de lingüística matemática (1975) şi Lógica, lingüística y matemáticas
(1977). Atunci când a apărut posibilitatea ca un student să meargă la studii în
străinătate, C. Martín-Vide l-a încurajat să meargă la Bucureşti, unde a lucrat în
grupul Profesorului. Un moment crucial a fost înfiinţarea, la sugestia Profesorului,
în 1993, în cadrul Universităţii din Tarragona, a Research Group on Mathematical
Linguistics, care mai dăinuie şi azi, şi în cadrul căruia s-a constituit şi o şcoală
internaţională de doctorat, o adevărată pepinieră de cercetători, unde numeroşi
tineri, mulţi dintre ei români, şi-au susţinut doctoratul. Dar asta face parte dintr-o
altă poveste.
Păstrez în minte multe amintiri în legătură cu Profesorul. Spaţiul nu-mi
permite să enumăr decât câteva dintre ipostazele Profesorului la care am fost
martoră. L-am văzut, după caz, generos şi încrezător în tineri, alteori foarte
simpatic şi glumeţ sau, în fine, chiar şi supărat. De exemplu, îmi amintesc reacţia
de plăcută surpriză a Profesorului când i-am anunţat intenţia de a scrie o teză de
doctorat despre Al. Ciorănescu. Domniei sale îi datorez întâlnirea mea cu acesta
din urmă la Biblioteca Academiei Române, alt loc firesc al Profesorului. Mi-a
mărturisit că se gândea adesea la o carte despre reuşitele culturii româneşti
datorate unor familii de intelectuali, printre care familia Ciorănescu ar fi ocupat
un loc de frunte. Profesorul fusese asistentul lui Nicolae Ciorănescu.”
(Lilica Voicu-Brey, Profesorul infinit, pag. 11, [2])
Oradea, 23 aprilie 2015.

Prof.univ.dr. Ioan DZIȚAC
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