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MOTTO: „Pe umerii personalităţilor de caracter
se sprijină bolta cerească a societăţii viitoare”
(Vasile Pârvan)
ABSTRACT. International scientific reputation of the Roma‑
nian mathematician Simion Stoilow starts with a degree in
mathematics obtained at Sorbonne University and continues
with his doctoral thesis, in 1916, also in this famous Universi‑
ty of Paris; after this he published 102 articles, 72 before 1945.
These are creative scientific works in a new branch of mathe‑
matics, monographs on the theory of functions, didactical books
and articles dedicated to great mathematicians, and others to
explain the mathematical thinking. He delivered a large number
of conferences in Western universities. Stoilow was an ambas‑
sador of Romania in Paris (1946 – 1948), where he facilitated the
reentry into the international circuit of the Romanian values of
science and improved the opinion about our country, seriously
damaged after the division of Europe at the end of World War
II. In our country, Stoilow was professor at the universities of
Iaşi, Tchernautzi, Bucharest. He was also director of the Institute
of Mathematics (1949 – 1961), member of the Romanian Acade‑
my since 1936. Professor Stoilow has used all his power for the
development of mathematical research, cultural advancement of
Romania and to save his colleagues and collaborators from diffi‑
cult situations in which political regime pushed them.
KEYWORDS: mathematician, ambassador, topological principles,
Stoilow’s theorems
1

Profesor dr. în matematici, Vice-preşedinte al Diviziei de Istoria Ştiinţei a Comitetul
Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române.

STUDII ŞI COMUNICĂRI / DIS, vol. IV, 2011

380 | Eufrosina OTLĂCAN
Academicianul Simion Stoilow şi‑a servit cu devotament ţara şi profesia,
a ocrotit, cu toate mijloacele care i‑au stat în putinţă, colegi şi tineri cer‑
cetători, a contribuit în mod esenţial la afirmarea internaţională a şcolii
româneşti de matematică. Voi prezenta succinct această mare personalita‑
te, reliefând meritele ştiinţifice şi trăsăturile sale umane.
Simion Stoilow s‑a născut în Bucureşti, la 2/14 septembrie 1887 şi s‑a
stins din viaţă la 4 aprilie 1961. Tatăl său, colonel, participant la războiul de
independenţă din 1877, devine general al armatei române, dar moare când
fiul său avea doar 13 ani. Şcoala primară şi liceul sunt urmate de Simion
Stoilow la Craiova, oraşul natal al mamei sale. În 1907 pleacă la Paris şi,
renunţând la gândul de a se face inginer, se înscrie la Facultatea de ştiin‑
ţe a universităţii Sorbona. Aici îi are profesori pe celebrii matematicieni
Emile Picard, Henri Lebesgue, Emile Borel, Edouard Goursat şi Jaques
Hadamard. După 3 ani îşi ia licenţa în matematici. În următorii 4 ani îşi
termină teza de doctorat, dar, din cauza războiului este concentrat în ţară,
ca ofiţer, aşa că îşi va trece doctoratul după 2 ani, în iunie 1916.
Teza sa de doctorat, Sur une classe de fonctions de deux variables définies
par les équations linéairées aux derivées partielles este publicată de GauthierVillars la Paris în acelaşi an 1916.
După obţinerea doctoratului Stoilow se întoarce în ţară şi este ofi‑
ţer de geniu al armatei române, activ până la sfârşitul războiului, în 1918.
Ca matematician, sub influenţa lucrărilor de topologie pe care le lan‑
sau Fréchet, Hausdorff, Aleksandrov, Uryson, Luzin, Borel, Lebesgue,
Denjoy, Stoilow abandonează tema tezei de doctorat şi desfăşoară activitate
de pionerat în teoria topologică a funcţiilor analitice. Lucrarea sa de sinte‑
ză, Leçons sur les principes topologiques de la théorie des fonctions analitiques,
este tipărită în colecţia „Monographies sur la théorie des fonctions”, GauthierVillars, Paris, 1938 şi este deseori citată de cercetătorii domeniului.
Ca autor, Simion Stoilow are 102 titluri publicate, între care 62 conţin
contribuţii originale în cercetarea matematică, urmând apoi monografii,
lucrări didactice, articole dedicate unor nume mari ale matematicii, pre‑
cum Ţiţeica, Bolyai, Lobacevski, Lebesgue, S. Sanielevici, D. Pompeiu,
David Emmanuel, Gh. Demetrescu, E. Borel, Alexandru Proca, sau lucrări
despre gândirea matematică: axiomatica în matematica modernă, infiniţii
mici. Între 1914 şi până la sfârşitul celui de al doilea război mondial, Stoi‑
low avea 72 de lucrări, aproape toate cu rezultate noi în matematici, multe
dintre acestea publicate în reviste de specialitate din Franţa.
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Despre opera matematică a lui Simion Stoilow, Cabiria Andreian
Cazacu, membru de onoare al Academiei Române, a publicat Sur l’œuvre
mathématique de Simion Stoilow în Lecture Notes in Mathematics, vol. 1013,
Springer-Verlag, Berlin, 1983 şi volumul Analysis and Topology, dedicat
memoriei lui Simion Stoilow, la World Scientific Publishers în 1998; iar,
împreună cu academician Solomon Marcus, în 1983, volumul Simion Stoi‑
low, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
Am selectat câteva lucrări aparţinând lui Simion Stoilow, dintre cele
care au avut mare impact asupra cercetării matematice ulterioare:
•• Sur les transformations continues et la topologie des fonctions analy‑
tiques, Paris, 1928;
•• Sur la topologie des fonctions analytiques, Bologna, 1928;
•• Du nombre des points de ramification d’une transformation intérieur
sur une variété topologique à deux dimensions, Paris 1933;
•• Sur les transformations continues des espaces topologiques, Bucureşti,
1933;
•• Sur les fonctions analytiques dont les surfaces de Riemann ont des fron‑
tiers totalement discontinues, Cluj, 1936;
•• Sur les singularités des fonctions analytiques multiformes dont la sur‑
face de Riemann a sa frontiére de mesure harmonique nulle, Timişoara,
1943;
Şi, bineînţeles, lucrarea de sinteză, monografia:
•• Leçons sur les principes topologiques de la thèorie des fonctions analyli‑
tiques. Professées à la Sorbonne et à l’Université de Cernăuţi, 148
pag., Gauthier-Villars, Paris, 1938.
Creaţia ştiinţifică a lui Stoilow a impus imortalizarea numelui său în isto‑
ria ştiinţei, care citează: „teorema lui Stoilow”, „teorema de descompunere
Stoilow”, „compactificarea Stoilow”, „suprafeţele Iversen-Stoilow”.
„Marele aport al lui Stoilow rămâne creaţia sa întinsă în dome‑
niul topologiei funcţiilor analitice” ([1], p. 69). Introducând noţiunea de
transformare interioară, Simion Stoilow pune în evidenţă proprietăţile
structurale şi calitative ale funcţiilor analitice, cu ajutorul teoriilor topo‑
logice moderne şi face caracterizarea topologică a funcţiilor analitice.
Caracterizarea topologică a suprafeţelor riemanniene făcută de Stoilow
în baza noţiunii sale de transformare interioară, prezentată la Congresul
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internaţional al matematicienilor în 1936, la Oslo, a lăsat o puternică
impresie asupra participanţilor. Teoremele şi noţiunile introduse de Simi‑
on Stoilow sunt frecvent citate de matematicieni străini, precum Whyburn,
Ahlfors, Nevanlina, Markusevics, Kuratowschi, Oikawa, Nakai, Noshiro,
Morse, Hens, Jenkins, Relmke.
Chiar înainte de al doilea război mondial, între 1931 şi 1937, realiză‑
rile sale şi sintezele din domeniul teoriei topologice a funcţiilor analitice,
l‑au făcut pe Simion Stoilow invitatul multor centre universitare europene.
Astfel, în ianuarie 1931 ţine două conferinţe la Bruxelles, tratând aspectele
moderne ale noţiunii de funcţie; în februarie 1931 ţine şase lecţii la Sor‑
bona, iar în martie, în acelaşi an, are două conferinţe la Strasbourg, toate
acestea fiind din domeniul proprietăţilor topologice ale funcţiilor anali‑
tice. În 1934, la primul Congres interbalcanic al matematicienilor, care a
avut loc la Atena, Stoilow tratează subiectul Topologia şi teoria funcţiilor.
Urmează conferinţele din 1937 de la universităţile din Hamburg, din Mün‑
ster – Westfalia, din Amsterdam şi de la Societatea matematică polonă din
Lwow. În acelaşi an mai are o conferinţă la Sorbona şi alte două la Bruxel‑
les, iar în 1939 la Berlin.
Onorurile pe care le‑a primit Simion Stoilow din străinătate sunt
ilustrate şi de calitatea de membru al Societăţii matematice franceze, de
membru de onoare al Societăţii matematice a Belgiei, de membru în comi‑
tetul de redacţie al revistei „Compositia matematica” din Amsterdam. În
1928 a primit „Legiunea de onoare” de la francezi.
Am separat activitatea ştiinţifică a lui Simion Stoilow dinaintea anu‑
lui 1945 pentru a înţelege de ce funcţionarea sa ca ambasador al României
la Paris, între anii 1946 – 1948, a fost benefică imaginii ţării noastre în
lumea occidentală, imagine grav avariată de urmările împărţirii Europei
la sfârşitul celui de al doilea război mondial. Am mai făcut această disjunc‑
ţie şi pentru a se înţelege că afirmarea valorii matematicianului nu a depins
de opţiunea sa politică, pe care şi‑a manifestat‑o mult înainte de instaura‑
rea puterii comuniste în România.
România antebelică îi recunoaşte meritele, alegându‑l în 1936 mem‑
bru corespondent al Academiei Române. În 1945 devine membru titular.
În 1934 este decorat cu „Meritul cultural pentru ştiinţă”.
Mai târziu, în 1946 Simion Stoilow va primi „Steaua României cu
grad de mare ofiţer”, în 1948, „Steaua RPR” clasa a II‑a, după care, în 1952,
„Steaua RPR” clasa I. În 1954 primeşte Premiul de Stat clasa I şi „Ordinul
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23 August” clasa a III‑a. A fost membru al Comitetului de conducere al Aso‑
ciaţiei Oamenilor de Ştiinţă, afiliată la Federaţia Mondială a Oamenilor de
Ştiinţă, dar şi deputat în Marea Adunare Naţională.
Participarea matematicianului Stoilow la reuniuni ştiinţifice inter‑
naţionale a continuat după încheierea războiului. În timpul misiunii sale
la Paris, ambasadorul României răspunde invitaţiilor care îi sunt adresa‑
te. Astfel, în 1947 ţine trei conferinţe la Sorbona despre anumite clase de
suprafeţe Riemann şi funcţiile care le corespund. În acelaşi an are o confe‑
rinţă la Facultatea de ştiinţe din Montpellier. Iar în ultimul an al misiunii
sale de ambasador al României la Paris, în 1948, ia parte la al VI‑lea Con‑
gres al matematicienilor polonezi, cu comunicarea Asupra suprafeţelor lui
Riemann cu frontieră nulă.
Şi în anii următori, prezenţa sa în viaţa ştiinţifică internaţională este
considerabilă. În 1950 participă la Budapesta la primul congres al mate‑
maticienilor unguri, în 1956 la Cogresul matematicienilor austrieci şi are o
conferinţă la Institutul „Henri Poincaré” din Paris. În 1957 are 6 conferinţe
la Roma, conferenţiază la Helsinki şi Berlin, iar în 1960 la Paris, Strasbo‑
urg şi Insbruk.
Graţie prestaţiei pe care Stoilow a avut‑o ca ambasador la Paris în anii
1946 – 1948, cel puţin în cercurile culturale franceze s‑a creat o atmosferă
prietenească faţă de ţara noastră. Astfel, între 16 noiembrie şi 7 decembrie
1955 au loc „zilele prieteniei franco-române”, cadru în care Simion Stoi‑
low reia contactul cu cercurile ştiinţifice şi culturale franceze: organizează
spectacole de gală în care actori români joacă I.L. Caragiale şi M. Sado‑
veanu în limba franceză, se cântă muzică de Enescu, Sabin Drăgoi, Ion
Dumitrescu. Iar acestea au loc în condiţiile în care Asociaţia „France-Rou‑
manie” nu era încă recunoscută de direcţia relaţii culturale din Ministerul
de externe francez. În această perioadă Stoilov are trei conferinţe de pre‑
să la Casa ziariştilor, iar la Sorbona conferenţiază despre rezultatele noii
generaţii de matematicieni români şi pledează pentru al IV‑lea Congres
al matematicielor români, care va avea loc între 27 mai şi 4 iunie 1956.
Participarea atâtor somităţi ale matematicii mondiale la congresul de la
Bucureşti se va datora, în parte şi implicării profesorului Stoilow. În 21
noiembrie 1955 este invitat la şedinţa Academiei de Ştiinţe din Paris, unde
marele Jaques Hadamard prezintă trăsăturile esenţiale ale operei ştiinţfi‑
ce a lui Simion Stoilow. Activitatea didactică a lui Simion Stoilow începe
imediat după reîntoarcerea sa în ţară, ca doctor în matematici de la Paris
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şi după încheierea războiului. Docenţa în analiză matematică o obţine în
1919 la Universitatea din Iaşi, iar în 1920 este numit conferenţiar de algebră
superioară la Facultatea de ştiinţe din Iaşi. În decembrie 1921 este trecut
conferenţiar de analiză matematică la Facultatea de ştiinţe din Bucureşti,
iar la 1 aprilie 1923 este numit profesor titular de teoria funcţiilor şi alge‑
bră superioară la Facultatea de ştiinţe a Universităţii din Cernăuţi, unde
este şi decan în anii 1925 – 1926 şi 1932 – 1939. În 1939 trece profesor de ana‑
liză la Politehnica din Bucureşti, ca succesor al lui Gheorghe Ţiţeica, iar din
decembrie 1941 devine profesor la catedra de teoria funcţiilor a Universi‑
tăţii din Bucureşti, fiind succesor al lui Dimitrie Pompeiu. Din februarie
1961 şi până la decesul său în 4 aprilie 1961, Simion Stoilow este profesor
onorific al Universităţii din Bucureşti.
Intervenţia dură şi impactul puternic pe care l‑a avut personalitatea
lui Simion Stoilow asupra învăţământului şi cercetării matematice a fost
benefică, uneori chiar salvatoare, punându‑şi amprenta asupra a zeci de
ani care au propulsat matematica românească pe culmi ale aprecierii pe
toate meridianele lumii. Citez frazele cu care, în 1945, Stoilow caracteriza
viaţa universitară din ţară, punându‑ne şi întrebarea: de ce ne‑am întors
azi, în anii 2000, la această tristă situaţie?
„Învăţământul universitar este destinat să formeze oameni de ştiinţă,
adică cercetători ştiinţifici şi specialişti tehnicieni în ramurile de activitate
intelectuală. Din nefericire, la noi calitatea de intelectual a ajuns treptat să
se confunde cu aceea de posesor al unei diplome de licenţă, iar aceea de om
de ştiinţă cu posesia unei diplome de doctorat”. Citatul este din interviul
pe care i l‑a luat profesorului Stoilow ziarul „Semnalul” ([2], pp. 252 – 253).
O susţinută activitate ştiinţifică şi de îndrumare, coordonare, susţi‑
nere a cercetării matematice şi a matematicienilor, o depune profesorul
Simion Stoilow la Institutul de Matematică al Academiei Române, insti‑
tut care astăzi îi poartă numele.
Lui Simion Stoilow i se recunoaşte meritul de a fi creat Şcoala româ‑
nească de teoria funcţiilor. Începuturile se consideră a fi la 1950, anul
înfiinţării seminarului ştiinţific la Institutul de Matematică al Academi‑
ei Române.
În legătură cu poziţia de director al Institutului de Matematică, vom
vorbi şi despre virtuţile de OM ale profesorului Simion Stoilow, cele pre‑
zentate mai jos având două surse: pe de o parte cartea „Simion Stoilow”,
citată mai sus, [2], iar pe de altă parte, cartea de amintiri ale secretarei
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Institutului de matematică, semnată D. Nistor Teodosiu, intitulată „Poves‑
te la Institutul de matematică” [4].
Din mărturiile încredinţate tiparului de doamna „Luiza”, în calitatea
sa de secretară a Institutului de matematică, încă de la înfiinţarea acestu‑
ia în 1949, citez: „Domnul profesor Stoilow este prezent zilnic la institut.
Domnia Sa ne aduce siguranţă, încredere […] institutul este ocrotit de
domnul profesor Stoilow, fiind o enclavă în care ne simţim în siguran‑
ţă, unde nu are ce căuta influenţa partidului, dar care are un cuvânt greu
de spus pentru buna desfăşurare a cercetării matematice. Domnul profe‑
sor Stoilow are ca principală preocupare promovarea şi apărarea tinerilor
cercetători care constituie viitorul în rezolvarea temelor impuse de insti‑
tut” ([4], p. 54).
Intervenţia profesorului Stoilow la organele superioare de partid şi
de stat le salvează situaţia profesională şi uneori chiar vitală, matemati‑
cienilor N. Ciorănescu, Petru Caraman, Liviu Solomon, Ion Cernătescu,
Dan Barbilian, Victor Vâlcovici. Presiunea politică era atât de mare, încât
se cerea înlăturarea din învăţământ şi cercetare a acestor vârfuri ale ştiin‑
ţei româneşti şi se mergea până la ameninţarea cu desfiinţarea institutului.
Profesorul Stoilow iese învingător, salvându‑şi colegii şi cu aceasta ştiinţa
românească. Iar corectitudinea, omenia, spiritul de dreptate, îl determi‑
nă pe directorul Institutului de matematică să‑şi folosească cu dârzenie
influenţa şi să păstreze în rândul personalului administrativ persoane de
mare valoare intelectuală, care ar fi fost strivite de tăvălugul politic. Car‑
tea „Poveste la Institutul de matematică” descrie situaţiile dramatice ale
doamnelor Adalgiza Popovici, Olga Dumitrecu, Ioana Stănculescu. Pre‑
iau din textul acestei cărţi ([4], pag. 147): „Profesorul Stoilow are o înaltă
distincţie intelectuală şi o privire plină de blândeţe, care te înconjoară
luându-te sub înalta sa protecţie. În faţa personalităţii sale, toate se află
sub semnul păcii şi al bunei înţelegeri”.
Ca deputat în MAN, din partea circumscrpţiei electorale Dorobanţi –
Bucureşti, autorii C. Andreian Cazacu şi S. Marcus observă, studiind arhiva
personală a lui Simion Stoilow, solicitudinea deputatului faţă de dorinţele
electoratului: urmărea personal desfăşurarea lucrărilor de construcţii, de
canalizare, pavarea străzilor, amenajarea spaţiilor verzi, reţeaua comercia‑
lă, extinderea claselor la licee, creşterea numărului de elevi, făcea memorii
şi intervenţii la forurile în cauză pentru problemele ridicate de cetăţeni.
În schimb, niciodată Simion Stoilow – academician, deputat în MAN,
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fost ambasador, fost rector al Universităţii din Bucureşti şi fost decan al
Facultăţii de matematică şi fizică, nu s‑a prevalat de nici una dintre aceste
situaţii şi relaţii pentru a rezolva o problemă personală sau a dobândi vre‑
un avantaj: „Acesta era Stoilow”.
În 1983, C. Andreian Cazacu şi S. Marcus scriau: „Stoilow s‑a preo‑
cupat intens şi într‑o bună măsură a reuşit să‑i apere pe unii oameni de
ştiinţă de anumite excese şi abuzuri ale acelei perioade atât de contradicto‑
rii din anii care au urmat celui de al doilea război mondial. A ştiut să lupte
contra tuturor fenomenelor de demagogie care, prevalându‑se de unele
lozinci ale momentului, promovau incompetenţa şi nonvaloarea”. Şi, ace‑
iaşi autori: ([2], pag. 39): „Filtrate printr‑o cultură superioară, trasăturile
psihice şi morale ale mamei sale au devenit la Stoilow concretizarea unei
probităţi şi rectitudini care‑l situează printre cele mai de seamă conştiinţe
morale ale întregii noastre istorii de după primul război mondial”.
Şi, revenind acum la moştenirea lăsată de Simion Stoilow – matema‑
ticianul, mai citez din cartea celor doi iluştri matematicieni: „Seminarul
ştiinţific înfiinţat de Stoilow la Institutul de matematică este în continu‑
are viu, datorită acestor elevi ai săi şi datorită elevilor elevilor săi. Mari
specialişti ai teoriei funcţiilor, ca R. Nevanlina şi L.V. Ahlfors, au elogiat
activitatea românească în acest domeniu iar unul dintre ei a numit Bucu‑
reştiul capitala mondială a teoriei funcţiilor de variabilă complexă. De
asemenea, un seminar româno-finlandez, care are loc periodic, continuă
tradiţia de colaborare statornicită de profesorul Stoilow cu matematicie‑
nii finlandezi”.
Aşa cum scria Grigore C. Moisil în 1971: „Stoilow nu şi‑a închipu‑
it niciodată că e conducătorul matematicii româneşti. Şi fiind că nu şi‑a
închipuit, a fost” ([2], pag. 185).
În 1993, Mihai Drăgănescu se referea la perioada 1964 – 1974 pentru
Academia Română, perioadă care „a fost, în general, o perioadă marcată de
un anumit reviriment naţional şi cultural […] sub o supraveghere atentă
sub care era permis totuşi un anumit dialog cu puterea” ([3], p. 159). Totuşi,
trebuie să menţionăm că lupta pentru normalitate, bătălia cu Puterea pen‑
tru ca ştiinţa şi cultura să poată dăinui, fusesese începută de acad. Simion
Stoilow, care realizase independenţa cercetării matematice la unul din‑
tre institutele Academiei Române, unde făcuse să existe o bibliotecă bine
înzestrtă, relaţii ştiinţifice cu lumea liberă şi impusese respect faţă de cre‑
atorii domeniului.

Simion Stoilow (1887 – 1961) – matematicianul şi omul

|

387

Bibliografie
[1] G. Şt. Andonie, Istoria Matematicii în România, vol. 2, Editura Ştiinţifi‑
că, Bucureşti, 1966, pp. 60 – 79
[2] C. Andreian Cazacu şi S. Marcus, Simion Stoilow, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1983
[3] M. Drăgănescu, Eseuri, Editura Academiei Române, 1993
[4] D. Nistor Teodosiu, Poveste la Institutul de Matematică, Editura Curtea
Veche, Bucureşti, 2008.

