Elogiu adus revistei "Gazeta Matematică"
la 110 ani de apariţie neîntreruptă
Cum podul de la Cernavodă îşi întinde braţele peste apele Dunării, aşa şi Gazeta
Matematică îşi întinde existenţa, care are începutul în secolul al XIX-lea, peste
întreg secolul al XX-lea şi continuă să-şi aducă aportul la dezvoltarea învăţământului
şi ştiinţelor matematice din ţara noastră şi în acest nou secol, al XXI-lea.
Gazeta Matematică, prin cele 110 tomuri durate în timp unul după altul, este
piramida Keops a publicisticii periodice româneşti, punctul de maxim absolut al
acesteia. Este a doua publicaţie de matematică din lume ce se adresează tineretului
şi prima de acest fel în privinţa apariţiei neîntrerupte şi longevităţii.
A avut o existenţă zbuciumată şi cu multe momente dramatice, existenţă strâns
legată de soarta învăţământului din şcolile româneşti - cel matematic mai ales - dar şi
de cea a poporului român. A trecut prin două războaie mondiale, reforme neinspirate
ale învăţământului public, regimuri adverse poporului român etc. Să amintim doar
un singur episod din existenţa Gazetei. În primul război mondial, în urma ocupării
capitalei, Iaşul devine centrul politic şi administrativ al ţării; tot aici se refugiază şi
Gazeta Matematică, care, datorită devotamentului şi strădaniilor lui Traian Lalescu,
Vasile Teodoreanu şi altor membri din redacţie, continuă să fie tipărită şi expediată,
ajungând chiar şi în mâinele abonaţilor aflaţi în primele linii ale frontului.
Sub deviza Entuziasm, armonie, muncă dezinteresată, sacrificii continue au fost
depăşite toate greutăţile materiale şi vicisitudinile vremurilor; oameni minunaţi strânşi
în jurul şi pătrunşi de spiritul Gazetei Matematice, au asigurat prin munca şi bărbăţia lor mersul ei înainte. În prima jumătate de veac, la cârma destinelor revistei
au fost "cei 4 stâlpi ai Gazetei Matematice": Ion Ionescu, Gheorghe Ţiţeica, Andrei
Ioachimescu şi Vasile Cristescu. Merită elogiată, de asemenea, contribuţia lui Nicolae
Teodorescu, care a condus cu multă competenţă, în ultimul sfert al secolului trecut,
activităţile la Gazetă şi cele legate de ea, devenite între timp mult mai diverse.
Tinerii talentaţi din generaţii succesive au "frecventat" şcoala Gazetei Matematice, unde şi-au format deprinderile şi tehnicile de lucru, şi-au şlefuit raţionamentul
matematic sau şi-au văzut publicate primele încercări originale în paginile acesteia.
Nume de viitori iluştri matematicieni români se găsesc menţionate în paginile
Gazetei Matematice printre rezolvitorii şi propunătorii de probleme, premianţii
unor concursuri sau ca autori de note originale interesante, iar unii dintre ei asumându-şi responsabilităţi redacţionale. Lista lor fiind prea lungă, amintim doar câteva nume: Gh. Ţiţeica, C. Popovici, T. Lalescu, N. Abramescu, O. Mayer, Al. Pantazi, D.
Barbilian, Fl. Vasilescu, N. Ciorănescu, T. Popoviciu, Gr. Moisil, N. Teodorescu etc.
În aceşti 110 ani de existenţă, Gazeta Matematică a devenit o cariatidă a culturii româneşti, simbol al permanenţei şi continuităţii, componentă a învăţământului
matematic din ţara noastră, pepinieră de talente matematice.
Ca o recunoaştere a meritelor sale, Preşedintele României, prin decretul 988 din 7
octombrie 2005, conferă Gazetei Matematice Ordinul "Meritul Cultural" în gradul
de Ofiţer, categoria H "cercetare ştiinţifică", pentru contribuţia deosebită la promovarea învăţământului şi cercetării aprofundate a ştiinţelor matematice.

Prof. dr. Temistocle BÎRSAN
1

