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A treia conferin]\ na]ional\
de fizic\ teoretic\

În perioada 9-13 iunie 2008 s-au desfãºurat la Buºteni
lucrãrile celei de-a treia conferinþe de fizicã teoreticã.
Lucrãrile au fost dedicate memoriei profesorului ªerban
Þiþeica de la a cãrui naºtere se împlinesc 100 de ani.
Profesorul Þiþeica a fost o distinsã personalitate a fizicii
româneºti. Dupã studii strãlucite de doctorat sub îndru-
marea lui Werner Heisenberg (laureat al premiului Nobel
pentru fizicã) se întoarce în þarã ºi este considerat pe bunã
dreptate întemeietorul ºcolii de fizicã teoreticã din România.
Din acest motiv în sala de conferinþe s-au gãsit mulþi dintre
foºtii studenþi, doctoranzi sau asistenþi ai profesorului
Þiþeica, la rândul lor distinºi cercetãtori cu cariere ºtiinþifice
deosebite în þarã ºi strãinãtate.

Pe lîngã numeroºi cercetãtori români din Bucureºti
(IFIN-HH, IFA, Universitatea din Bucureºti, IMAR, Univer-
sitatea Politehnica), universitãþile din Craiova, Timiºoara,
Iaºi, Braºov ºi Cluj, meritã menþionaþi numeroºii invitaþi din
strãinãtate: Sorin Ciulli (Franþa), Mihai Gavrilã (Olanda),
Sorin Mãrculescu, Diethard Schiller, Dan. H. Constantinescu
(Germania), Guenter Scharf (Elveþia), Goran Georgevic,
Liuba Nesic, Branko Dragovich (Serbia), Moshe Moshe
(Israel), Roberto Sartorio (Italia), Vladimir Osipov ºi Victor
Voronov (Russia). Cu totul peste 70 de participanþi, ceea
ce este o dovadã a interesului de care se bucurã studiile
de fizicã teoreticã în România. Este vorba în bunã parte de
moºtenirea spiritualã a profesorului Þiþeica. Mulþi dintre
invitaþi sînt la rândul lor conducãtori de teze de doctorat ºi
continuã tradiþia fizicii teoretice din România.

Spectrul tematicilor prezentate a fost destul de larg,
reflectînd pe de o parte spectrul larg de interese al
personalitãþii cãreia i-a fost dedicatã conferinþa, iar pe de
altã parte capacitatea fizicienilor teoreticieni din România
de a urma tematicile de actualitate din domeniu. A
impresionat în mod deosebit atmosfera modernã a
expunerilor, atît din punctul de vedere tehnic, cât mai ales
din punctul de vedere al tematicilor de interes care se
aliniazã cercetãrilor de actualitate din domeniu: fizicã
nuclearã ºi atomicã, fizica particulelor elementare, fizica
matematicã, fizica materiei condensate, fizica computaþio-
nalã, fizica informaþiei cuantice, mecanicã cuanticã, teoria
cuanticã a câmpurilor, gravitaþie ºi cosmologie, etc. Nu ne
permitem sã citãm unele dintre comunicãri pentru a nu
nedreptãþi pe celelalte! Impresia generalã a fost de înaltã
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Cãutând în Arhiva Universitãþii Leipzig, la cererea
Comitetului de organizare a Centenarului ªerban Þiþeica,
“urmele” lãsate de tata din perioada studiilor lui de doctorat
acolo, am gãsit câteva înscrisuri care m-au impresionat ºi
pe care doresc sã le fac publice pe aceastã cale. Pe lângã
o mulþime de documente legate de partea administrativã a
ºederii lui ªerban Þiþeica ca student înscris la doctorat al
Universitãþii Leipzig, ca ºi documentele cu rezultatele
examenelor orale ºi  referatele privitoare la teza de doctorat
(scrise de mânã) ale profesorilor Werner Heisenberg ºi
Friedrich Hund, am descoperit douã acte, legate de
predarea tezei de doctorat ºi unul semnat dupã obþinerea
titlului de doctor, al cãror conþinut meritã, cred, atenþia ºi
câteva comentarii.

Toate cele trei documente sunt declaraþii standard ale
Universitãþii Leipzig (ºi probabil ale tuturor universitãþilor
germane din acea vreme), pe care orice doctorand ºi apoi
doctor al universitãþii trebuia sã le semneze. Aºadar, nu
este vorba de acte specifice legate de activitãþile
doctorandului ªerban Þiþeica. Dar conþinutul acestor texte
mi se pare important.

Primul document (fila 4) este o declaraþie, prin care
doctorandul afirma cã a folosit exclusiv acele surse de
bibliografie citate în textul tezei de doctorat ºi cã citatele ºi
sursele sunt specificate ca atare. Textul documentului,
tradus în românã, sunã astfel:

Cu privire la par. 73, pct. 2 al regulamentului pentru
doctorate:

Prin prezenta dau asigurãri în mod expres cã în teza
mea de doctorat, cu titlul Über die Widerstandsänderung
von Metallen im Magnetfeld nu am folosit alte surse ºi
mijloace ajutãtoare decât cele specificate de mine ºi cã
pasajele preluate de mine textual sau în conþinutul lor din
lucrãrile folosite sunt specificate ca atare.

Leipzig, 9 iulie 1934      ªerban Þiþeica       .
   Semnãtura

Aceasta este ceea ce se numeºte o „declaraþie pe
proprie rãspundere“ ºi se referã, în fond, la faptul cã teza
de doctorat depusã nu este un plagiat, nici în totalitate, dar
nici în detaliu.

Al doilea document (fila 5) este o “declaraþie pe cuvânt
de onoare” (Ehrenwörtliche Erklärung) ºi conþine douã
afirmaþii importante: pe de o parte, cã teza de doctorat
depusã a fost scrisã numai de doctorandul semnatar, ºi
doar de acesta, fãrã ajutor de la altcineva; ºi pe de altã
parte, cã facultatea îºi rezervã dreptul, în caz cã declaraþia
se va dovedi a fi în neconcordanþã cu faptele, sã retragã
titlul de doctor acordat respectivului doctorand.

În traducere românã, conþinutul acestui al doilea
document sunã astfel:

Declaraþie pe cuvânt de onoare
Întrucât se înscrie, pe baza condiþiilor din Regulamentul

pentru doctorat ce i-au fost comunicate, la susþinerea
doctoratului pentru obþinerea titlului de doctor în filosofie al
Facultãþii de Filosofie a Universitãþii Leipzig, subsemnatul
declarã prin prezenþã, pe cuvânt de onoare, cã teza de
doctorat depusã în acest scop Über die
Widerstandsänderung von Metallen im Magnetfeld a fost
redactatã de el însuºi ºi fãrã ajutor din afarã ºi cã pânã în
prezent nu a fost / a fost înscris nicãieri/deja la…………….

Din Arhiva Universitãþii Leipzig

Despre onoare, datorie [i adev\r

Semestrul 19…………..la Universitatea………..
pentru a obþine titlul de doctor în filosofie / ºtiinþe politice.

Subsemnatului îi este cunoscut faptul cã Facultatea de
Filosofie îºi rezervã dreptul sã retragã titlul de doctor, dacã
se constatã cã afirmaþiile conþinute în aceastã declaraþie nu
corespund faptelor.

Leipzig, 9 iulie 1934      ªerban Þiþeica
Aici trebuie atras atenþia cã, în acea vreme, în

Germania, toate facultãþile de ºtiinþe erau înglobate în
Facultatea de Filosofie, ºi, prin urmare, titlul de doctor
obþinut de doctoranzii facultãþilor de ºtiinþe era “doctor în
filosofie”.

ªi acest document (ca ºi precedentul) se depunea,
aºadar, împreunã cu teza de doctorat. Ce m-a frapat în
conþinutul lui este nu numai specificarea expresã  a faptului
cã titlul de doctor poate fi retras, dacã doctorandul a
declarat cã a lucrat singur la tezã, deºi aceasta se
dovedeºte a nu fi fost adevãrat, dar mai ales apelul la

UAL, Phil. Fak. Prom. 1152
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Pe mine m-a impresionat aceastã promisiune solemnã,
care angajeazã întreaga viaþã a celui ce o semneazã, ca ºi
referirea la slujirea adevãrului ºi a libertãþii ºtiinþei. De
asemenea, referirea la “comportamentul moral civilizat”
(printr-un cuvânt german “Gesittung”, care a ieºit ºi el din
uz în Germania) aratã faptul cã purtãtorul acestui titlu
academic nu este numai dator sã-ºi îndeplineascã cât
poate de bine profesia, ci ºi sã fie un model de
comportament moral. Fapt care, de multã vreme, nu mai
este de la sine înþeles, din pãcate… ªi, din nou, apare în
acest text “onoarea” în textul ei, iar de data asta este
vorba de “onoarea Germaniei”. Sigur, dacã ne uitãm la
datele de semnare ale acestor documente (ºi anume, anul
1934) ºi ne reamintim ce începea sã se întâmple în
Germania în acea vreme, lucrurile apar ºi sub o altã
luminã. Mie, aceste documente mi s-au pãrut ca rãmãºiþele
unei alte lumi, în care lumea universitarã se lua în serios, în
care purtarea unui titlu era o onoare ºi o obligaþie pentru
toatã viaþa ºi în care adevãrul (care apare explicit în acest
ultim text) ºi libertatea ºtiinþei se cuveneau a fi slujite.
Dupã doisprezece ani de naþional-socialism în Germania ºi
aproape 50 de ani de comunism în Estul Europei,
asemenea cuvinte ca “onoare”, “datorie” sau “adevãr”, par
a se fi tocit ºi a-ºi fi pierdut – cel puþin în parte –
conþinutul. ªi totuºi, fãrã astfel de repere ºi valori, o
societate umanã este sortitã sã rãmânã pradã unui
relativism devorator, ale cãrui consecinþe nici nu pot fi
prevãzute.

Toate cele trei documente sunt proprietatea Arhivei
Universitãþii Leipzig (Universitätsarchiv Leipzig, Signatur
UAL, Phil. Fak. Prom. 1152).  Mulþumiri conducerii Arhivei
Universitãþii din Leipzig, care mi-a acordat permisiunea de
a publica aceste documente.

Dr. Maria Þiþeica

“cuvântul de onoare”, care, astãzi, nu mai are (dupã câte
ºtiu eu, nici în Germania, nici în alte þãri europene), nici o
relevanþã juridicã. Conceptul de “onoare” ºi-a pierdut,
aºadar, relevanþa juridicã, dar nu numai… Despre “onoare”
pur ºi simplu nu se mai vorbeºte, decât, cel mult, în
romanele de epocã ! Într-o lume ca cea prezentã, în care
totul se mãsoarã cu “valoarea de piaþã”, “onoarea” a
dispãrut: ce “valoare de piaþã” ar putea avea ?!

Al treilea document (fila 6), care poartã data de 31 iulie
1934 ºi a fost semnat, aºadar, dupã acordarea titlului de
doctor al Facultaþii de Filosofie al Universitãþii Leipzig, este
un fel de “jurãmânt de credinþã” (fãrã a purta aceastã
denumire), sau un fel de “angajament” (cuvânt, iatã, care
pentru mine ºi generaþia mea, are – din pãcate – o anume
conotaþie, legatã de “angajamentul solemn al pionierului” ºi
alte asemenea “angajamente”…). Prin semnarea acestui
document, proaspãtul purtãtor al titlului de doctor al
Facultãþii de Filosofie al Universitãþii Leipzig se angaja sã
îºi îndeplineascã – ºi anume pentru tot restul vieþii ! –
datoria ce decurgea din faptul de a fi obþinut acest titlu, sã
ducã o viaþã demnã de acesta ºi sã serveascã, dupã
puteri, adevãrul, libertatea ºtiinþei ºi învãþãmântul ei.

Iatã traducerea românã a acestui al treilea document:
În ziua în care Facultatea de Filosofie a Universitãþii

Leipzig mi-a acordat titlul de Doctor în filosofie, promit
solemn sã îndeplinesc cu credinþã datoriile ce îmi revin din
aceastã demnitate. În activitatea mea ºtiinþificã ºi în tot
modul meu de viaþã voi tinde sã fiu demn de titlul obþinut
astãzi.

Vreau sã slujesc dupã puterile mele adevãrul ºi
comportamentul moral civilizat.

Libertatea ºtiinþei ºi învãþãmântul ei sã-mi fie sfinte.
Nu voi întreprinde nimic ce ar putea leza onoarea

numelui Germaniei.
Leipzig, 31/ VII/1934 (Semnãtura)     ªerban Þiþeica

nãscut la  27.III.1908  la  Bucureºti
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L-am cunoscut pe Prof. ªerban Þiþeica în anul 1941
când eram student în anul I la Politehnica din Bucureºti
unde era Conferenþiar la Catedra de analizã matematicã,
ºef de catedrã fiind Acad. Simion Stoilov.

Am dat examen cu Profesorul care era extrem de
exigent, iar pentru a putea lua examenul de prima datã,
studentul trebuia sã fie foarte bine pregãtit. La acea vreme
se dãdeau note pânã la 20 ºi mi-aduc aminte cã mi-a dat
nota 16 la examen, o notã mare þinând seama de exigenþa
sa ca profesor. Note mai mari acorda foarte rar.

Despre Prof. ªerban Þiþeica ºtiam, încã de când eram
elev la liceul B. P. Haºdeu din Buzãu, deoarece colaboram
la cele 2 importante reviste de matematicã din acea vreme,
„Gazeta matematicã” ce era condusã de celebrul prof. Ion
Ionescu Bizet de la Politehnica Bucureºti, precum ºi la
revista „Numerus” care apãrea la Timiºoara ºi era condusã
de Prof. Raclis ºi Cezar Coºniþã. La aceste reviste se
publicau multe probleme de analizã matematicã concepute
ºi semnate de Profesor.

ªerban Þiþeica a fost printre primii colaboratori ai lui
Horia Hulubei. El este întemeietorul ºcolii de fizicã teoreticã
din România.

Nu pot sã nu subliniez faptul cã ªerban Þiþeica ºi-a
susþinut doctoratul în fizicã la Leipzig, sub conducerea lui
Werner Heissenberg (Premiul Nobel 1932).

El i s-a alãturat lui Horia Hulubei de la înfiinþarea IFA în
anul 1949, adicã în acelaºi an în care am fost ales ºi eu sã
fac parte din aceastã instituþie, precum ºi din adevãrata
echipã de aur (cum au numit-o toþi fizicienii) a Institutului
de Fizicã Atomicã. M-a legat de Academicianul ªerban

Þiþeica nu doar faptul cã mi-a fost profesor la Politehnica din
Bucureºti, dar ºi cã împreunã cu savantul Horia Hulubei
am avut contribuþii importante la crearea Institutului de
Fizicã Atomicã ºi a domeniului nuclear din România.

În decursul anilor am descoperit cã aveam ascendenþe
comune în þinutul Buzãului. Dacã ale mele sunt cunoscute,
fiindcã m-am nãscut pe acele meleaguri ºi am urmat
cursurile Colegiului Naþional B.P. Haºdeu din Buzãu, voi
aminti cã bunicul profesorului ªerban Þiþeica, tatãl marelui
matematician Gheorghe Þiþeica, se nãscuse în comuna
Chilibia, Judeþul Buzãu, localitate situatã pe ºoseaua Brãilei,
la cca 20 km de Buzãu, cu oameni nevoiaºi ºi pãmânt puþin
roditor (aºezatã la rãspântie de vânturi ºi bântuitã mai
mereu de secetã).

Bunicul savantului ºi-a luat lumea în cap ºi a devenit
mecanic pe un vas ce fãcea negoþ pe Dunãre.

S-a stabilit la Turnu-Severin, unde avea sã se nascã
viitorul matematician Gh. Þiþeica (1873 – 1939). Mama prof.
ªerban Þiþeica, franþuzoaicã, Florence Thierin (1882–1965)
era fiica directorului renumitului Institut Schewitz-Thierin. Mi-
aduc aminte cã am fost la înmormântarea mamei sale.

Familia Gheorghe ºi Florence Þiþeica a avut trei copii:
Radu (1905-1987), Gabriela (1907-1987) ºi ªerban (n.
1908). Toþi trei vor deveni profesori univesitari.

În puþinele ore libere, familia ªerban Þiþeica, acasã
oferea prietenilor, printre altele, minunate clipe de „audiþii”
muzicale, interpreþi fiind trei membri ai familiei: profesorul la
pian, soþia la vioarã ºi una din fetiþele lor tot la vioarã.
Dragostea pentru muzicã „am moºtenit-o de la tatãl meu
care era un foarte bun violonist” ne spunea cu emoþie

Amintiri

Pe data de 9 iunie 2008 a avut loc în aula Academiei Romane o ºedinþã omagialã prilejuitã de împlinirea a 100 de ani de
la naºterea marelui fizician ªerban Þiþeica. Întîlnirea a fost organizatã de preºedintele secþiei de fizicã a Academiei, acad.
dr. Horia Scutaru. Cu aceastã ocazie au prezentat expuneri despre viaþa ºi activitatea lui ªerban Þiþeica foºti studenþi,
doctoranzi ºi colaboratori: dr. Mihail Bãlãnescu, dr. Dorel Bucurescu, prof. Sorin Ciulli, prof. Viorica Florescu, prof. Mihai
Gavrilã, prof. Oliviu Gherman, dr. Mircea Iosifescu, prof. Tudor Marian ºi acad. prof. Radu Voinea. Prezentãm în acest
numãr al CdF o parte dintre aceste comunicãri ºi vom reveni în numãrul urmãtor cu celelalte. (Redacþia CdF)

Profesorul ªerban Þiþeica, în biroul sãu de la Facultatea de Fizicã
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marele fizician care absolvise ºi Conservatorul de muzicã
din Bucureºti. Locuiau într-o casã din apropierea ªcolii
centrale de fete, ºcoalã proiectatã de marele arhitect Ion
Mincu. La aceastã ºcoalã, în anii tinereþii, Alice Hulubei,
soþia savantului Horia Hulubei, predase limba francezã.

Îmi amintesc ºi un alt episod deosebit de interesant,
legat de strategia Acad. Horia Hulubei pentru alegerea
succesorului sãu la conducerea Institutului de Fizicã
Atomicã.

Într-una din dupã amiezele unei frumoase zile de
primãvarã, era prin anii 1966–1967, profesorul Hulubei mã
invitã la o discuþie peripateticã pe una din aleile lãturalnice
din parcul Institutului de Fizicã Atomicã.

Din primele lui vorbe am înþeles cã îl apãsa o mare
îngrijorare cu privire la soarta viitoare a Institutului de Fizicã
Atomicã în a cãrei conducere se afla Profesorul, iar
adjuncþii sãi erau ªerban Þiþeica, Florin Ciorãscu ºi
subsemnatul.

Am înþeles cã îl apãsa îngrijorarea cu privire la soarta
viitoare a Institutului. M-a fãcut sã înþeleg cã era perfect
conºtient de faptul cã prestigiul sãu internaþional ºi
îndeosebi probitatea sa profesionalã ºi moralã, nu-i va putea
permite sã facã nici un compromis cu noua putere
comunistã, instauratã dupã moartea intempestiva a lui
Gheorghiu-Dej în martie 1965. Dacã „Ghiþã” cum îi zicea
Profesorul lui Dej, îi dãduse, în condiþiile ºtiute, începând
din 1949, tot concursul sãu, fãrã sã se amestece în detaliile
devenirii IFA, Ceauºescu ºi a lui soþie considerau
dimpotrivã, cã Partidul Comunist este cel care trebuie sã
facã ºi sã desfacã totul în România. Ba mai mult. Chiar
dacã ideile nu erau ale lui, el trebuia sã devinã demiurgul
ºi strategul lor, pentru ca acestea sã poatã fi puse în
practicã. Ori profesorul H. Hulubei nu putea fi de acord cu
un asemenea mod de gândire ºi acþiune. În atari condiþii,
pentru a-ºi putea apãra domeniul ºtiinþific ºi tehnologic pe
care-l crease din nimic ºi cu mari eforturi ºi sacrificii ale lui
ºi ale colaboratorilor apropiaþi, Horia Hulubei s-a gândit cã
doar un specialist autentic, dar care sã fie ºi pe placul
„celor de sus” va putea ocroti ºi dezvolta domeniul nuclear
în România. Aºa se face cã în dupã amiaza aceea simþea
nevoia sã comunice cu cineva de încredere ºi cât mai
departe de birourile institutului întrucât, îmi zicea mai în
glumã mai în serios, cã „pereþii au început sã aibã urechi”.

„Mãi bãiete, aºa obiºnuia sã-mi spunã profesorul, tu,
care lucrezi cu mine încã de la începutul Institutului, care
cunoºti foarte bine colaboratori mei, pe cine ai numi în locul
meu, dacã eu, Horia Hulubei, într-o zi n-aº mai fi ?
Întrebarea era atât de directã ºi de neaºteptatã cã, sincer
sã fiu, m-a lãsat ca la dentist, cum se spune.

Domnule profesor, zic dupã ce-mi revin din uluire, ce
sens are întrebarea Dvs., când ºtim cã sunteþi în plinã
putere de muncã ºi creaþie ?

„Mãi bãiete, lasã chestiile astea, eu te-am chemat sã
te consult pentru cã în tine am avut întotdeauna încredere.
Eu mã simt, cu fiecare zi, tot mai… batrân, mai obosit. Anii
de iradiere au lãsat urme adânci în trupul meu. ªi apoi,
mai e ceva. Ceva foarte important, de care poate depinde
viitorul Institutului de Fizicã Atomicã ºi… chiar al vostru, al
celor care aveþi, dupã cum zic ei, „pete” la dosar. Când eu
nu voi mai fi, te-ai gândit, pe voi, oamenii de bazã ai
Institutului, cine are sã vã mai apere ?”

La orice pe lume mã puteam gândi, dar la un astfel de
raþionament, plin de adevãr, oricând posibil, în nici un caz.
Am vrut sã-i dau un rãspuns dar vorbele refuzau sã-mi iasã

din gurã. Ori poate mintea refuza sã-mi mai coordoneze
vorbirea. ªi tot profesorul continuã: „ªerban Þiþeica, un
fizician excepþional, cã la el m-am gândit prima datã, e
prea savant ca sã fie ºi manager. Gândul lui e doar la
ºtiinþa purã, formule ºi numai formule. ªtii bine cã este în
stare sã scrie formule ºi pe geamurile de la birou când i
se termina hârtia. Apoi, are ºi el o anumitã vârstã. ªi mai e
încã ceva. Dacã i-aº propune aceastã funcþie, cred cã ºi-
ar schimba pãrerea despre mine. El ºtie cã eu ºtiu cã nu
ºi-a dorit niciodatã asemenea „onoruri”, pentru cã nu era
fãcut pentru ele. ªerban vrea sã rãmânã doar un om de
ºtiinþã ºi nimic mai mult.”

I-am rãspuns profesorului cã ªerban Þiþeica, pe care
personal îl consideram, dupã Horia Hulubei, al doilea om al
IFA ºi al domeniului nuclear în general ca valoare ºtiinþificã,
categoric ar fi refuzat orice dialog pe aceastã temã.

Din vorbã în vorbã, cum spune românul, la un moment
dat profesorul îmi zice scurt: “Dar de Ioan Ursu, ce zici?
Care e pãrerea ta despre el? Ar putea, la o adicã, sã
preia frâiele Institutului?”

Despre profesorul Ioan Ursu ºtiam cã este un strãlucit
cadru universitar la Facultatea de ªtiinþe din Cluj. Dar,
sincer sã fiu, nu pot spune cã, la data respectivã, îl
cunoºteam foarte bine. Cea ce ºtiam însã despre el era
faptul cã îºi desãvârºise pregãtirea în domeniul fizicii în
SUA, Elveþia, Franþa, Italia, Marea Britanie ºi Olanda, cu
doctoratul luat încã din 1956. Reuºise sã organizeze la
Cluj, sub conducerea profesorului Hulubei, în 1950, un
laborator modern de rezonanþã magneticã-nuclearã,
aparþinãtor de Universitatea Babeº-Bolyai ºi secþia de
izotopi stabili, din Cluj, a Institutului de Fizicã Atomicã, unde
Ioan Ursu era ºef al unui laborator.

Domnule profesor, îi zic, având în vedere faptul cã,
deºi tânãr, este un fizician cu renume, cã este agreat ºi de
cei de sus, eu cred cã orientarea dumneavoastrã este
foarte bunã. Rãmâne numai ca ºi el sã plece din Cluj.

„ªi mai e ceva ce tu, cu sigurantã nu ºtii, îmi zice
profesorul. Fizicianul Ion Ursu este fiu de cantor moþ,
bunicul sãu fiind un aprig luptãtor pentru reîntregirea
neamului, pentru formarea României Mari. Lucrul acesta,
cred eu, cântãreºte foarte mult în ochii celor de sus.”

În anul 1968, profesorul Ioan Ursu (cu ºase ani mai
tânãr decât mine) avea sã fie transferat la Bucureºti, la
cererea lui Horia Hulubei, ca profesor la Universitate
(Facultatea de Fizicã), iar din 31 Decembrie 1969, devine
preºedinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nuclearã,
în urma eliberãrii din funcþie a lui Horia Hulubei, trecut
consilier la Consiliul de Stat, cu rang de ministru. De la
aceeaºi datã, Ioan Ursu este numit ºi Director General al
Institutului de Fizicã Atomicã.

În calitatea mea de Director tehnic al IFA, am colaborat
cu noul Director General preþ de 7 ani (1969 – 1976)
perioadã în care, împreunã, am dat viaþã, în pofida
dificultãþilor, celor mai multe din nobilele idei pe care Horia
Hulubei le gândise, în perspectivã, pentru Institutul de
Fizicã Atomicã.

Toatã acestã perioadã, prof. ªerban Þiþeica a rãmas
acelaºi om care ºi-a continuat activitatea ºtiinþificã la cel
mai înalt nivel ºi va rãmâne în memoria noastrã ºi în istoria
ºtiinþei una din cele mai mari personalitãþi care face cinste
poporului român.

Mã bucurã ºi felicit pe cei ce au iniþiat ºi organizat
aceastã sãrbãtorire a centenarului marelui savant.

Dr. Ing. Mihail Bãlãnescu
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procese: se încetinesc, produc reacþii nucleare (“acestea
sunt procesele care au loc în reactorii nucleari - deci care
stau la baza energeticii  nucleare)” (am citat din notiþe luate
la acest curs).

În 1936 apar lucrãrile [1] ºi [2] care trateazã subiectul
absorbþiei de energie la trecerea particulelor grele prin
straturi de materie (lucrarea [2] fiind o variantã mai detaliatã
a lucrãrii [1]). Trebuie menþionat cã problema “puterilor de
stopare” pentru diverºi ioni care strãbat grosimi date de
materie absorbantã, este încã o problemã de mare interes
actual, atât din punct de vedere teoretic, cât ºi experimental.
Lãsând la o parte diversele aplicaþii practice (dintre care o
parte menþionate mai sus), cunoaºterea precisã a puterilor
de stopare este, de exemplu, un ingredient de bazã  în
cercetãri experimentale de structura nucleului: determinãrile
de probabilitãþi de tranziþie electromagnetice ale stãrilor
excitate nucleare necesitã mãsurarea timpilor de viaþã ai
acestora, iar în domeniul ~10-14-10-12 secunde  principala
metodã utilizeazã drept “ceas” pentru mãsurarea acestor
timpi chiar procesul de încetinire (stopare) al nucleelor
(create printr-o reacþie nuclearã) într-un mediu. Lucrãrile [1]
si [2] propun o tratare mai exactã a proceselor de pierdere
de energie datorate ciocnirilor cu electronii atomici, urmând
teorii anterioare datorate lui Bohr, Bethe ºi Bloch. În cel mai
avansat model anterior, cel al lui Bloch (de asemenea
doctorand al lui Heisenberg, câþiva ani înaintea D-lui Þiþeica),
în care s-a utilizat un calcul cuantic, o mãrime importantã a
formulei general acceptatã pentru pierderea de energie  este
aºa numita “energie de excitaþie medie”, pentru care Bloch
arãtase cã este proporþionalã cu numãrul de ordine Z al
materialului stopant (   = k•Z), în acord calitativ cu datele
experimentale, fãrã a ajunge însã sã determine explicit
valoarea constantei k. Lucrãrile [1] si [2] fac acest lucru
utilizând un procedeu propriu, adaptat metodei Thomas-
Fermi pentru descrierea electronilor atomici, ºi ajungând la
rezultatul k = 9,5 eV. Este remarcabil faptul cã lucrãrile se
terminã printr-o comparaþie concretã cu date experimentale
[3] care dau valoarea k = 10,5 eV, indicând deci o bunã
concordanþã (în limita erorilor) cu valoarea teoreticã.

Interesul Profesorului Þiþeica pentru acest domeniu a
continuat ºi dupã aceste lucrãri, în 1939 fiind publicatã
lucrarea [4]. De aceastã datã, problema tratatã era cea a
determinãrii fluctuaþiilor de energie la trecerea particulelor
energetice prin straturi de materie: datoritã caracterului
statistic al pierderii de energie prin ciocniri cu electronii
atomici, pierderile de energie individuale vor fluctua in jurul
unei valori medii, mãrimea acestor fluctuaþii (“straggling” în
limba englezã) fiind important de cunoscut în multe situaþii.
În urma unei analize critice a teoriilor anterioare (Bethe,
Bloch) lucrarea îºi propune o evaluare mai exactã  a unei
mãrimi de care depinde  lãrgimea distribuþiei energiei finale
(bine descrisã de o curbã Gauss). O rezolvare elegantã a
unei ecuaþii statistice de continuitate (de tip Fokker-Planck)
satisfãcutã de cãtre distribuþia în energie a particulelor, îi
permite autorului sã estimeze valoarea lãrgimii distribuþiei
finale în energie. Din nou autorul ajunge la comparaþie
directã cu valori mãsurate pentru fluctuaþiile parcursului în
aer al radiaþiilor alfa pentru mai multe substanþe radioactive

6

Profesorul ªerban Þiþeica a fost un teoretician de mare
întindere, acoperind cu uºurinþã ºi competenþã diferite
domenii ale fizicii. Pentru o mare parte din cei care i-am fost
studenþi, sau lucram în IFA când Domnia sa era director
ºtiinþific, personalitatea sa este indisolubil legatã ºi de
domeniul Fizicii Nucleare din România. Din aceastã perspec-
tivã aduc ºi eu câteva gânduri ºi amintiri despre Profesorul
Þiþeica acum, la aniversarea centenarului naºterii sale.

Interesul sãu pentru fizica nuclearã trebuie sã fi apãrut în
timpul petrecut la Leipzig, ca doctorand al lui Heisenberg
(perioada 1930-1934). În acea vreme, Leipzig ºi Copenhaga
erau principalele centre din Europa unde luau formã cele mai
noi idei ale domeniului, graþie celor doi mari creatori de fizicã
cuanticã, ambii laureaþi Nobel, Werner Heisenberg ºi Niels
Bohr. Începutul anilor ’30 s-a nimerit sã fie o perioadã de mari
descoperiri ºi clarificãri asupra nucleului atomic, viu
dezbãtute în cele douã centre. În 1930 a fost descoperit
neutronul (Chadwick) iar în 1932 pozitronul (Anderson)
prezis de cãtre Dirac, ºi a fost emisã ipoteza existenþei
neutrino-ului (Pauli). Tot în jurul anului 1932 au fost construite
primele acceleratoare (Cockroft-Walton, ciclotronul), iar în
1934 soþii Joliot-Curie au produs radioactivitatea artificialã
(prin reacþii nucleare). Anii imediat urmãtori au adus noi
descoperiri: fisiunea (1938), mezonul (1939), fisiunea
spontanã (1940). La începutul deceniului ’30 Heisenberg era
adânc implicat în clarificãri esenþiale privind fizica structurii
nucleului atomic: definirea constituenþilor nucleului (protoni ºi
neutroni), forþele nucleare (definite pentru prima oarã de
cãtre el ca forþe de schimb). Tânãrul ªerban Þiþeica (în
vârstã de 22 de ani în 1930), angrenat în cercetãri într-un
domeniu diferit, cel al tezei sale de doctorat (încheiate, dupã
cum se ºtie, prin rezultate deosebite), a participat, fãrã
îndoialã, cu mare interes, la discuþiile ºi seminarele cu multe
din personalitãþile fizicii nucleare aflate “în pelerinaj” la
Leipzig în acea vreme. Acest interes este, de altfel, confirmat
de faptul cã imediat dupã întoarcerea sa în þarã a publicat
câteva articole cu rezultate originale în domeniu, citate ºi
astãzi în lucrãrile de specialitate.

Lucrãrile la care mã refer trateazã problema pierderii de
energie la trecerea particulelor corpusculare grele prin
straturi de materie. Strict vorbind, studiile respective nu sunt
de fizicã “nuclearã”, dat fiind faptul cã la trecerea particulelor
energetice (de exemplu a particulelor alfa) prin straturi de
materie, principalul mecanism prin care se pierde energie
este cel al ciocnirii cu electronii atomici. Totuºi, rezultatele
acestor studii au relevanþã maximã pentru o serie întreagã
de domenii ale fizicii nucleare. Chiar la cursul de structura
nucleului atomic pe care l-a þinut în Facultate, Profesorul
Þiþeica regreta cã datoritã timpului redus afectat acestui curs
nu se poate ocupa ºi de aceastã problemã: “O altã clasã de
procese importante care nu va fi atinsã (în cadrul cursului)
este trecerea  diverselor particule prin materie, lucru foarte
important mai ales din punct de vedere practic, expe-
rimental – detecþia particulelor. Toate instrumentele de
detecþie (contorii Geiger-Müller, scintilatorii, camerele de
ionizare, detectorii semiconductori etc.) funcþioneazã pe baza
proceselor de ionizare. Foarte interesant pentru aplicaþii este
procesul trecerii neutronilor prin materie. Ei provoacã diverse

Despre rolul lui {erban }i]eica
în fizica nuclear\ româneasc\
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(Ref. [3]). Lucrarea [4] este încã intens citatã de lucrãri
recent apãrute  în domeniu (conform ISI Web of Science, de
20 de ori din anul 1976 pânã în  prezent).

Profesorul Þiþeica era un om de ºtiinþã entuziast, care
aprecia un interlocutor inteligent ºi bine informat. Cred cã
dacã cineva reuºea sã îi prezinte în mod foarte atractiv o
problemã importantã nerezolvatã, putea beneficia de
colaborarea sa, sau l-ar fi putut determina sã studieze în
adâncime problema respectivã. Aceastã pãrere îmi este
susþinutã ºi de lucrãrile [1], [2] ºi [4], comentate pe scurt mai
sus: datele experimentale (Ref. [3]) cu care au fost
comparate rezultatele teoretice sunt cele ale regretatului
Profesor Gheorghe Manu de la Facultatea de Fizicã din
Bucureºti (el însuºi cu un doctorat în fizicã obþinut la Paris
sub conducerea Mariei Curie, de douã ori laureatã Nobel),
cu care Profesorul Þiþeica trebuie sã fi avut multe discuþii
interesante, ambii fiind pionieri ai cercetãrilor româneºti de
fizicã atomicã ºi nuclearã. Aducerea prezicerilor teoretice la
nivelul de a putea fi comparate cu rezultatele experimentale
nu era banalã în acea vreme, datoritã dificultãþilor de a
efectua calcule numerice. Dealtfel, într-o notã de picior a
lucrãrii [2], ªerban Þiþeica menþioneazã: “Pentru ajutorul sãu
la efectuarea calculelor lungi ºi pentru discuþia rezultatelor,
doresc sã mulþumesc ºi aici prietenului meu G. Mano”.

Generaþii întregi de studenþi îºi amintesc cu mare plãcere
de PROFESORUL ªerban Þiþeica. Orice student care intra la
Facultatea de Fizicã a Universitãþii Bucureºti ºtia cã va
întâlni, în cei 5 ani cât durau studiile pe atunci, câteva
personalitãþi intrate în legenda facultãþii, printre care ºi
Profesorul Þiþeica. ªtiam cã în anul II ne va preda faimosul
curs de “Termodinamicã” ºi aºteptam cu nerãbdare acel
eveniment. S-a întâmplat ca tocmai în acel an (1962-1963)
sã nu mai þinã acel curs. Am avut însã ºansa de a-l întâlni ca
profesor în anul universitar 1965-1966, când a predat cursul
de “Teoria structurii nucleului atomic”, dedicat studenþilor din
anul V care se specializau în Fizica Nuclearã ºi Fizica
Teoreticã.

Amintirea cursului de “teoria nucleului” îmi este încã
foarte vie. Datoritã unor lucrãri de reparaþie la vechea clãdire
a Faculãþii de Fizicã (aflatã pe atunci în centrul Bucureºtiului,
unde a rãmas azi doar Facultatea de Matematicã) acestui
curs i s-a repartizat o salã în clãdirile Institutului Pedagogic
din Dealul Spirii. Imi amintesc cã era o clãdire destul de
neîngrijitã, iar sala de curs era de-a dreptul neatrãgãtoare.
Nimic nu a mai contat însã atunci când a început cursul.
Domnul Profesor avea o prestanþã ieºitã din comun, iar
prezentãrile sale curgeau liber ºi natural, erau magie curatã,
cred cã nu numai eu, ci ºi colegii mei care au frecventat
cursul, uitam de loc ºi de timp. Totul impresiona în modul în
care preda. Avea o exprimare clarã ºi o logicã impecabilã.
Toate formulele erau deduse ºi demonstrate cu creta pe
tablã, aparent fãrã nici un efort. Nu lãsa nici un lucru neclar,
intuia perfect punctele mai delicate, asupra cãrora revenea.
Calitãþile cursului reflectau mai mult decât un mare talent
pedagogic, îþi dãdeau ºi siguranþa cã afli adevãruri ºtiinþifice
de la un mare specialist al domeniului. Nu o datã ne-a
subliniat logica cercetãrii ºtiinþifice, ilustrându-ne cum din
multitudinea de posibilitãþi teoria trebuie sã aleagã numai
acele cãi capabile sã descrie datele experimentale. Perfec-
þiunea acestor minunate prelegeri, preþuite de generaþii
întregi de studenþi, ascundea, fãrã îndoialã, un mare efort de
pregãtire a lor. Pe cât de memorabilã a fost desfãºurarea
cursului, pe atât de memorabil a fost ºi examenul final la
acest curs. Desfãºurarea examenului era cu totul atipicã, nu

semãna cu nimic altceva întâlnit pe parcursul facultãþii.
Examenul era precedat, ca multe altele, de o probã scrisã,
care consta în rezolvarea unei probleme propusã de
Profesor, doar cã, de aceastã datã, noi studenþii eram puºi în
faþa unei provocãri nemaiîntâlnite: cine rezolva problema
primea nota maximã (10) ºi nu mai trebuia sã se prezinte la
examenul oral! Iarãºi cu totul neobiºnuit, la proba scrisã
aveam voie sã avem cu noi notiþe, cãrþi, orice credeam noi
de cuviinþã cã ne poate folosi - iarãºi în concordanþã cu ceea
ce Profesorul ne spusese cândva: anume, cã un fizician, ºi
mai ales un cercetãtor (mulþi dintre noi doream sã ajungem
aºa ceva) trebuie sã fie capabil nu numai sã rezolve el însuºi
o problemã, ci ºi sã gãseascã rapid ºi sã se foloseascã de
rezultate deja cunoscute. Deoarece, trebuie sã mai adaug,
proba scrisã nu dura, ca la alte examene, circa o orã, ci era
ceva mai scurtã (probabil 30 de minute). Cine nu ºi-ar fi
dorit deci, cu toatã ardoarea, “sã facã problema”? Desigur
mergeam la examen cu cursul bine învãþat - nici nu era greu
acest lucru; desigur mai citisem ºi pe lângã curs; mai
fãceam rost ºi de probleme date în anii anteriori... dar era
imposibil sã ghiceºti cum va arãta problema propusã de
aceastã datã, ºi aici ingeniozitatea Profesorului era la maxim!
Pe scurt, a venit ºi ziua examenului, problema-surprizã avea
un enunþ de un rând (consta, pur ºi simplu, într-o sigurã
frazã), ºi fãcea apel ºi la “cultura” noastrã generalã de fizicã
(noþiuni pe care trebuia sã le avem de la alte cursuri). ªi
s-a întâmplat ca ºi de aceastã datã sã nu o ducã nimeni
pânã la capãt, deºi când “a sunat clopoþelul” mai mulþi dintre
noi intuiserã rezultatul. În aºteptarea probei orale, tot vorbind
între noi, ne-am dat seama cã, în loc sã ne repezim la caiete
ºi sã copiem, fãrã a sta prea mult pe gânduri, niºte formule
care pãreau a fi calea cea mai directã, dar ne-au dat mare
bãtaie de cap pe parcurs, mai bine am fi stat cu ochii închiºi
15 minute ºi ne-am fi gândit cum se putea face problema
respectivã în 10 minute. I-am comunicat Domnului Profesor
aceastã concluzie atunci când l-am întâlnit întâmplãtor pe
coridor, a râs ºi ne-a rãspuns glumind cã merita riscul,
întrucât la oral tot intrãm !

Profesorul Þiþeica a lãsat în urmã câteva cãrþi (tratate)
absolut remarcabile: “Termodinamica”, “Mecanica cuanticã”,
“Curs de fizicã statisticã ºi teoria cuantelor”. Ele au urmat
multor ani de predare de la catedrã a acestor materii, dar
cuprind mult mai mult material decât cursurile respective. Nu
ºtiu dacã ar fi adunat la un loc ºi publicat ceva ºi despre
teoria structurii nucleului atomic. Dacã, povestindu-vã puþin
despre acest curs al Domnului Þiþeica, v-am trezit
curiozitatea, sunt bucuros sã vã pot oferi o variantã a sa
(Ref. [5]), publicatã recent de cãtre Editura Academiei
Române în colecþia sa foarte potrivitã ca denumire
(“Restituiri”) cu evenimentul aniversat acum, centenarul
Þiþeica.
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Existã o explicaþie simplã a mirãrii ce ne cuprinde
atunci când, într-o zi de bilanþ ca aceasta, constatãm cã un
personaj pe care-l simþim prezent, cum este cazul
profesorului ªerban Þiþeica, a dispãrut dintre noi în urmã cu
peste douã decenii, cã, cu douã luni ºi jumãtate în urmã,
ºi-ar fi serbat aniversarea a o sutã de ani. Omitem cã noi
înºine nu mai suntem aceeaºi ca acum patruzeci-cincizeci
de ani, când împãrtãºeam cu distinsul evocat aceleaºi
bucurii ºi tristeþi, aceleaºi nãdejdi ºi decepþii. Da, ªerban
Þiþeica nu mai este printre noi, dar este prezent în tot ceea
ce facem bine, în fiecare din noi cei ce l-am cunoscut ºi
l-am avut ca sfetnic ºi model.

Îmi voi permite o impietate poposind câteva momente
în climatul anilor treizeci-patruzeci ai facultãþii de ºtiinþe a
Universitãþii din Bucureºti. Aceastã evocare nu este de
dragul de a face judecãþi de valoare, ci pentru a înþelege
mai bine ºi mai complet lucrurile. Mi-e teamã cã este unul
dintre ultimele prilejuri de a evoca acea perioadã
semnificativã în evoluþia fizicii româneºti. Precizez, cele
relatate mai jos în legãturã cu modul în care decurgeau
lucrurile la specialitatea de fizicã a menþionatei facultãþi se
bazeazã exclusiv pe relatãrile unor fizicieni proeminenþi ai
perioadei postbelice. Nu am cãderea ºi nici informaþii
pentru a putea sã vorbesc despre celelalte specialitãþi ale
facultãþii de ºtiinþe.

De ce despre situaþia disciplinelor de fizicã de la
Universitatea din Bucureºti ? Deoarece în acea perioadã
s-au reîntors în þarã de la specializãri în mari universitãþi
prestigioase din strãinãtate, dupã teze de doctorat
strãlucite, mulþi dintre profesorii de mai târziu, care au
contribuit la crearea premizelor pentru înscrierea fizicii
româneºti în climatul cercetãrilor efectuate la nivel mondial.
Tezele de doctorat ale acestora, sub conducerea unor figuri
prestigioase ale fizicii europene din acea vreme, Jean
Perrin de la Sorbona sau Werner Heisenberg de la
Universitatea din Leipzig, au rãmas pânã astãzi lucrãri de
referinþã în specialitate. Din pãcate, majoritatea celor
reîntorºi, dupã studii strãlucite, nu ºi-au gãsit loc la
Universitatea bucureºteanã, alegând Iaºul, Cernãuþii sau
Clujul, (Timiºoara, dupã dictat), unde climatul de lucru era
mai prielnic.

La Bucureºti poziþia dominantã în fizicã o avea
profesorul Musceleanu, care, un mandat a fost chiar rector.
Evocarea, de cãtre toþi fizicienii pe care i-am cunoscut, a
climatului din catedrã, din acea vreme a deceniului al
patrulea, oscileazã între îngãduinþã politicoasã ºi
condamnare asprã. Atunci ºi acolo au prosperat personaje
îndoielnice. Exemplu ilustrativ este acela al d-ºoarei
asistent Mãrãcineanu (Mãrgineanu?), celebrã pentru cã
pornind de la condensarea vaporilor suprasaturaþi de apã
pe particulele încãrcate electric în camera Wilson, a propus
sã rãspândeascã în atmosferã pulbere radioactivã pentru a
aduce ploaia! Noroc cã autoritãþile române nu i-au permis
nãzdrãvãnia, procopsindu-i cu pulbere radioactivã pe bieþii
algerieni dintr-o regiune a Saharei.

De altfel, profesorul Proca nu s-a mai reîntors în þarã
din aceleaºi motive de climat neprielnic. Deºi este în afara
celor dezbãtute azi aici, meritã sã fie consemnate, cele
aflate într-o discuþie care am avut-o cu profesorul André

{erban }i]eica, a[a cum l-am cunoscut

Martin. Acesta, mi-a relatat o istorioarã demnã de reþinut.
Profesor la Ecole Normale din Paris, Proca ºi-a dat seama
de declinul fizicii teoretice franceze care, sub influenþa
personalitãþii de excepþie a lui Louis de Broglie, se
îndepãrta de meserie, devenind, aºa cum spunea el
„filozofardã”. Pentru a-i scoate de sub influenþa personalitãþii
genialului creator al mecanicii ondulatorii, profesorul Proca,
în cel mai autentic spirit al iluminismului voltairean, a trimis
sã se specializeze la Copenhaga, la Institutul Niels Bohr
ºapte tineri strãluciþi, care au devenit apoi creatorii fizicii
teoretice franceze moderne (Jacob, Levy, Messiah,
Massignon º.a.). Acesta este sensul unuia dintre motto-
urile folosite de Messiah în tratatul sãu de mecanicã
cuanticã.

Este demn de menþionat faptul cã disciplinele de fizicã
predate la facultatea de ºtiinþe erau cele de mecanicã,
cãldurã, electricitate ºi opticã. Termodinamica se preda în
cadrul disciplinei de chimie fizicã, iar fizica atomicã,  fizica
molecularã, fizica nuclearã ºi radioactivitatea erau capitole
ale disciplinei de structura atomului. Mulþi dintre fizicienii
de vazã din a doua jumãtate a secolului trecut, Horia
Hulubei, ªerban Þiþeica, Aurel Ionescu, Radu Þiþeica º.a. au
predat capitolele menþionate în cadrul disciplinei de chimie
fizicã.

Odatã cu crearea secþiilor de fizicã în cadrul facultãþilor
de matematicã ºi fizicã, apoi a facultãþilor de fizicã, s-a
ajuns, pas cu pas, la programa care a precedat-o pe cea
actualã. Aceastã trecere s-a realizat treptat, prin anii
cincizeci.

Reîntors la Bucureºti, dupã anii petrecuþi la Iaºi, ªerban
Þiþeica devine ºef de catedrã la una dintre cele douã
catedre de fizicã teoreticã ºi titularul cursului de fizicã
statisticã ºi fizicã cuanticã, apoi a cursurilor de
termodinamicã ºi fizicã statisticã ºi a celui de mecanicã
cuanticã. În ultimii ani de activitate a predat un strãlucit
curs de teoria nucleului atomic studenþilor din anul de
specializare.

Din pãcate acest proces de aºezare a fizicii din
România pe propriile picioare a avut  loc într-un climat total
neprielnic. Este greu sã-þi imaginezi astãzi cã în anii
cincizeci relativitatea restrânsã era prohibitã, deoarece
susþinea existenþa unei viteze limitã de propagare a
semnalului, iar mecanica cuanticã era consideratã o
disciplinã reacþionarã din cauza relaþiilor de nedeterminare.
ªerban Þiþeica însuºi era socotit un personaj dubios,
deoarece ºi-a susþinut doctoratul sub îndrumarea lui Werner
Heisenberg, un pretins colaborator al regimului fascist.
Întreaga ºtiinþã era un rezultat al descoperirilor ruseºti,
Lavoisier fiind precedat de Lomonosov, Marconi de Popov,
Poynting de Umov, etc. Pentru a înþelege dimensiunea
factorului politic în predarea disciplinelor de fizicã, sã ne
reamintim cã în anul 1954 a fost organizatã în sala plenului
Academiei o sesiune de condamnare a ªcolii de la
Copenhaga, complementarismul fiind o expresie a
agnosticismului reacþionar! Avea loc o campanie furibundã
de ideologizare a ºtiinþei, de sovietizare a acesteia. Pare
incredibil astãzi sã afli cã orice prezentare a adevãrului
ºtiinþific era blamatã ca obiectivism occidental!

Unul dintre nenumãratele merite ale lui ªerban Þiþeica
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este acela cã a reuºit sã predea o fizicã autenticã ocolind
cu dibãcie variantele pseudoºtiinþifice propagate de regim.
Sã ne reamintim cã în timp ce el preda mecanicã cuanticã
ºi fizicã statisticã la nivelul vremii, la Iaºi se cãuta cu
obstinaþie reabilitarea modelului planetar al atomului, iar la
Cluj, la cursul de mecanicã cuanticã erau prezentate
elemente de mecanicã cereascã.

Sã rãsfoim cu atenþie cursul de fizicã statisticã ºi teoria
cuantelor scris de el, iniþial litografiat, tipãrit relativ recent
de editura All Educational. Lecþiile de mecanicã statisticã
din acel curs, pot fi predate ºi astãzi. Este interesant cã
intuind caracterul pur matematic al ipotezei ergodice, care
a dat multã bãtaie de cap fizicienilor ºi matematicienilor,
rãmânând ºi astãzi deschisã, ªerban Þiþeica aduce în
discuþie modele fizice care au sens, în contextul relaþiilor de
nedeterminare.

Meritã sã stãruim asupra lecþiilor de teoria cuantelor
din volumul pomenit. Nu putem face aceasta în afara
contextului vremii în care au fost scrise. Aºa cum
spuneam, substanþa mecanicii cuantice conþinutã în relaþiile
de nedeterminare ale lui Heisenberg era un subiect tabu,
blamat sub epitetul de agnosticism. În aceste condiþii,
ªerban Þiþeica apeleazã la un principiu enunþat de Bohr, la
principiul de corespondenþã: pornind de la rezultatele
experimentale, legile teoriei cuantelor trebuie astfel
formulate, încât la nivelul macroscopic sã conducã la legile
fizicii clasice. De altfel ºi mai târziu, el a fost fascinat de
efortul lui Kramers de a obþine legi clasice prin medierea
formulelor cuantice, deºi s-a constatat substanþa tautologicã
a acestei strãdanii. Or ilustraþia cea mai strãlucitã a
virtuþilor principiului de corespondenþã se aflã în superbele
lecþii ale lui Wolfgang Pauli, conþinute în volumul XXIV al
celebrei enciclopedii de fizicã Handbuch der Physik,
apãrut cu un an înaintea descoperirilor lui de Broglie ºi
Heisenberg.

Cu o mãiestrie incredibilã, Pauli intuieºte, folosind
principiul de corespondenþã, legi ale fizicii atomice, în
special în domeniul interacþiei radiaþiei cu materia, care au
fost demonstrate mai târziu exact cu ajutorul mecanicii
cuantice. Citind cu atenþie  lecþiile de teoria cuantelor scrise
de Þiþeica, fascinat de lecþiile lui Pauli, constatãm cã el face
câþiva paºi înainte faþã de model. Întregul capitol VII
dedicat interacþiunii între sistemele atomice ºi radiaþie este
un exemplu strãlucit de stimulare a gândirii ºtiinþifice. De
altfel ºi mecanica matricialã descoperitã de Heisenberg
este construitã tot pe baza principiului de corespondenþã.
Este interesant faptul cã ºi în capitolele de teoria radiaþiei
atomice din tratatul de mecanicã cuanticã scris mult mai
târziu de Þiþeica, sunt prezentate unele probleme de fizica
radiaþiilor atomice, care pot genera cercetãri fructuoase,
provenite din lecþiile scrise cu decenii în urmã.

Contactele mele cu profesorul au început din toamna
anului 1951, pornind de la o întâmplare ineditã: în
octombrie 1950, deºi eram student în pragul anului trei a
secþiei de matematicã a Universitãþii V. Babeº din Cluj, la
propunerea profesorilor Aurel Ionescu ºi Radu Þiþeica, am
fost numit preparator la catedra de electricitate ºi opticã,
fiind simultan student în anul trei la facultatea de
matematicã-fizicã ºi preparator la catedra menþionatã.
Consideram situaþia cel puþin ciudatã. Atunci când în
toamna anului 1951 am fost avansat asistent la aceeaºi
catedrã, deoarece la Cluj se desfiinþaserã secþiile de
matematicã ºi de fizicã, rãmânând doar cea de
matematicã-fizicã, am decis sã urmez secþia de fizicã la

Universitatea din Bucureºti, fiind admis în anul patru, dupã
ce am promovat examenele de diferenþã de anul trei. Eram
asistent la Cluj ºi student-tolerat la Bucureºti.

M-am prezentat, cuminte, la examenul parþial de fizicã
statisticã. Mã credeam tobã de carte. Doar cã profesorul nu
voia sã ºtie ce am învãþat, ci cât am înþeles, punându-mã
sã rezolv douã probleme de fizicã statisticã. Am dat din
colþ în colþ, una am rezolvat-o, a doua, mai simplã, nu.
Vãzând cum vine treaba, pentru examenul de mecanicã
cuanticã am parcurs din doascã în doascã nu numai
lucrarea lui Pauli, ca supliment la cursul litografiat, ci ºi
articolele lui Heisenberg din Zeitschrift für Physik. Totul a
fost în ordine.

Anii 1954-1956 au rãmas ca anii cu cel mai intens
contact cu profesorul, deoarece în anul 1954 m-am înscris
la doctoranturã fãrã frecvenþã la d-sa (de fapt, atunci se
numea candidaturã în ºtiinþe, dupã modelul sovietic). Primul
din cele douã examene, cel general, o semicatastrofã;
secretara de la rectorat trecuse pe fiºa de examinare, în
locul titlului examenului, fizicã statisticã, domeniul, fizicã
teoreticã, astfel încât la insistenþa celuilalt membru din
comisia de examinare, din cele ºase subiecte la care
trebuia sã rãspund, doar unul era de fizicã statisticã, restul
termodinamicã, mecanicã cuanticã, electromagnetism. Pe o
cãldurã toridã, a transpirat comisia, dar mai ales am
transpirat eu. Vreo trei ore de chin pentru pregãtirea
rãspunsurilor.

Atmosfera, în general destinsã la sfârºitul examenului
(profesorul Novacu spunând cã nu sunt strãin de fizica
teoreticã!), mi-a permis sã-mi exprim neliniºtea privind
cursul de termodinamicã ce mi-a fost repartizat în
proaspãta normã de lector ce urma sã o ocup din toamna
anului 1955. Dupã o clipã de reflecþie, profesorul Þiþeica
mi-a spus: vezi cã prin volumele revistei Physikalische
Zeitscrift din anii 20 existã vreo trei articole de termo-
dinamicã scrise de Max Born, rãsfoieºte-le.

Ajuns la Cluj am gãsit imediat articolele cu pricina;
erau o prelucrare pentru fizicieni a articolului de axioma-
tizare a termodinamicii, din Mathematische Analen, scris
de Caratheodory în anul 1907. M-am luminat; era cu totul
altã termodinamicã decât cea din tratatele ce le citisem,
altceva decât o carte de reþete. Era o abordare cu o
finalitate logicã, coerentã. Bieþii mei studenþi din acea
vreme (1955), s-ar putea ca unii din ei sã fie aici, au
pãtimit, alãturi de mine, audiind un curs de termodinamicã,
bazat pe articolele lui Max Born, fãrã corespondent în
literatura didacticã din domeniu. Atunci a fost vehiculatã la
noi în þarã, pentru prima datã axiomatizarea termodinamicii
fãcutã de  Caratheodory. Nouã ani mai târziu, atunci când
la Cluj, cursul de termodinamicã era predat de Zoltan
Gabos, am insistat ca termodinamica, scrisã în colaborare,
sã fie redactatã în spiritul axiomaticii lui Caratheodory.

Susþinerea mea a tezei de candidat în ºtiinþe, în toamna
anului 1956 a fost un alt act de curaj al profesorului. Era
prima tezã de fizicã teoreticã susþinutã în faþa consiliului
profesoral al facultãþii de matematicã-mecanicã-fizicã. În
ziua susþinerii, pe la prânz, profesorul Þiþeica a venit la
mine la hotel ºi mi-a spus cã va fi un simulacru de
susþinere, cãci a demobilizat membrii consiliului profesoral,
convingându-i pe majoritatea sã nu participe pentru a nu
se întruni cvorumul. La ora unu sosise la rectorat o
telegramã de la Cluj, cu urmãtorul conþinut: am impresia cã
lucrarea de candidat a tovarãºului Gherman este complet
greºitã! Iscãleºte profesorul.... supãrat cã nu m-am înscris
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la doctorat la d-sa. Autorul telegramei, lansa expresia
ambiguã, „am impresia”, nedorind sã se angajeze ferm,
dar ºtiind cã acceptarea tezei se vota de întregul consiliu
profesoral, nu de comisia de specialiºti, sperând o
rãsturnare a propunerii comisiei de specialiºti. S-a decis
simulacrul, pentru a i se trimite autorului telegramei teza
spre a fi analizatã, deºi d-sa nu era membru în comisia de
specialiºti.

Trei sãptãmâni mai târziu a avut loc susþinerea.
Referatul autorului telegramei, a sosit la rectorat în ziua
susþinerii. Suspans. Susþinerea a întârziat mai bine de o
orã. Obiecþiile din referatul cu pricina au fost ridiculizate, din
salã, de cãtre Viorel Sergiescu. Teza a fost admisã cu 23
voturi pentru, un vot împotrivã ºi o abþinere. Dupã
susþinere, la cina tradiþionalã, profesorul a explicat
întârzierea.  La sfârºitul referatului cu pricina, era fraza
urmãtoare: datã fiind „originalitatea” lucrãrii, propun ca
aceasta sã nu fie publicatã nicãieri, nici mãcar în revista a
cãrei redactor este Horia Hulubei, care n-a descoperit
elementul 87, lãsând Moldova fãrã moldaviu!

Decanul faultãþii la acea vreme, academicianul Mihoc,
ºi-a dat seama cã citirea acestei fraze în sala Spiru Haret,
arhiplinã, (lumea venise sã vadã cum decurge
evenimentul) ar fi creat prejudicii nu numai academicianului
Hulubei (care avea destui inamici), ci în primul rând
facultãþii. Omiterea ar fi putut genera anularea titlului.
Rectorul era în strãinãtate ºi nimeni din conducerea
Universitãþii nu-ºi asuma rãspunderea unei decizii. Dupã
mai bine de o orã, rectorul a fost gãsit ºi contactat
telefonic. Decizia acestuia a fost fermã, fãrã echivoc: fraza
cu pricina nu se citeºte.

De atunci a început colaborarea mea cu d-sa,
materializatã dupã anul 1962, când am fost promovat
conferenþiar, prin prezenþa mea în comisiile de examinare
la doctorat ºi în cele de referent la teze, la mulþi doctoranzi
ai d-sale.

Câteva cuvinte despre cele douã tratate scrise de
Þiþeica: cel de termodinamicã ºi cel de mecanicã cuanticã.
Câteva cuvinte, deoarece vor fi analizate în detaliu în
prefaþa volumului omagial dedicat activitãþii sale ºtiinþifice.
Tratatul de termodinamicã, redactat în spiritul axiomatizãrii
despre care am vorbit, este un model de echilibru între
componenta conceptualã ºi multiplele aplicaþii ale
termodinamicii. Nu a cãzut nici în extrema axiomatizãrii,
pãcat pe care mi-l însuºesc, nici în bucãtãria acefalã a
unor monografii frecvente. Tranziþiile de fazã, un subiect
delicat, adesea formalizat, este tratat cu mare fineþe ºi cu
intuiþie de marele fizician.

Tratatul de mecanicã cuanticã, scris în anii ultimi ai
vieþii, la insistenþele colaboratorilor sãi, este în multe
privinþe, o carte care meritã, alãturi de comentarii, un studiu
aprofundat. Sã nu uitãm când a fost scrisã. Mai întâi, este,
dupã ºtirea mea, o premierã naþionalã. În afara monografiei
de mecanicã cuanticã a lui Blohinþev, tradusã din limba rusã
prin anii 60, pe piaþa cãrþii din România, nu exista un tratat
de mecanicã cuanticã. Lãsându-i la o parte cusururile
conceptuale ºi nu numai, meritul principal al monografiei lui
Blohinþev era acela cã exista. Speriat de semnificaþia
profund novatoare a mecanicii cuantice, pe care o
îmbãlmãjeºte, Blohinþev evitã ºi confruntarea cu aspectele
aplicative moderne, rãmânând în zona apelor cãlduþe.
Aceasta ne-a oferit prilejul, prin anii 1961-1962 colegului
Mihai Gavrilã ºi mie, sã avem îndelungi controverse privind
alternativa Dirac-Schiff pentru redactarea unei monografii

care nu s-a materializat niciodatã. Disputa a fost încheiatã
prin succesul deschizãtor de drumuri al tezei de doctorat a
lui Mihai Gavrilã, care elaboreazã o teorie corectã a
efectului fotoelectric, un prim pas în domeniul fizicii
atomice, dezvoltatã meritoriu de ªcoala de la Bucureºti.

Fidel principiului de corespondenþã, Þiþeica evitã în
tratatul sãu, atât abordarea axiomaticã specificã
monografiei lui Dirac, cât ºi pragmatismul exagerat al
monografiei lui Schiff, încercând sã foloseascã drept punct
de plecare intuiþia. Odatã ajuns la enunþul ideilor de bazã,
d-sa elaboreazã un formalism matematic convingãtor ºi
exhaustiv. Insist asupra faptului cã în capitolele de teoria
perturbaþiilor dependente de timp urmate de teoria radiaþiei,
prezentate cu mãiestrie în tratat, existã teme de reflecþie
chiar pentru viitoare cercetãri.

În privinþa cursurilor predate de profesor, sunt, faþã de
colegi din salã care l-au audiat îndelung, cel mai puþin
îndreptãþit sã-mi exprim o opinie. Sper cã nu comit o
impietate afirmând cã cursurile d-sale sufereau de un
cusur: erau prea perfecte! Din imensa sa probitate  ºi din
respect pentru profesiunea de dascãl, profesorul nu numai
cã te subjuga prin perfecþiunea expunerii, dar îºi descuraja
orice opþiune pentru altfel. Ieºeai de la curs cu sentimentul
cã nu-þi rãmâne altceva de fãcut decât sã înþelegi ºi sã
înveþi. Reversul acestui fapt este cã oricând i te adresai cu
o întrebare, dupã ce o asculta cu atenþie, îþi furniza nu
numai informaþii de prim rang pe orice temã de cercetare,
dar cel mai adesea îþi oferea ºi sugestii valoroase.

Ca director adjunct al Institutului de Fizicã Atomicã,
profesorul Þiþeica a fost nu numai un factor remarcabil de
echilibru, un promotor al noilor domenii de cercetare, dar ºi
un integrator al tuturor competenþelor. Lui i se datoreazã
crearea ºi încurajarea unor direcþii de cercetare cum ar fi
cele de opticã cuanticã ºi de fizica materialelor. Rolul sãu în
integrarea Institutului de Fizicã Bucureºti în structurile I.F.A.,
precizez, de integrare eficientã nu de absorbþie ºi diluarea
personalitãþii, este imens, cunoscut doar de cei care au
fost martorii punþilor de legãturã create de el.

Înaintea scurtei concluzii a acestei evocãri, îmi
amintesc de ultimele zile ale vieþii sale. Aflând de la soþia
sa, cu ocazia telefonului ce i l-am dat cu prilejul aniversãrii,
27 martie, cã e grav bolnav, fãrã multe zile de trãit, m-am
gândit cã în acele zile întunecate, un semn de recunoºtinþã
i-ar cãdea bine. Orice ostentaþie l-ar fi deranjat, cãci era
perfect conºtient de gravitatea situaþiei în care se afla. Am
profitat de faptul cã sesiunea anualã de comunicãri
Progrese în Fizicã ºi sesiunea cercurilor ºtiinþifice
studenþeºti s-au þinut la Craiova. I-am evocat în detaliu
lucrãrile evidenþiate, subliniind la fiecare rolul jucat de d-sa
în iniþierea domeniului respectiv de cercetare în România.

De teamã cã scrisoarea mea este lacrimogenã, ceea
ce i-ar fi fãcut rãu, soþia sa nu a avut curajul sã deschidã
plicul. Scrisoarea, care i-a cãzut bine, i-a fost cititã de un
coleg, prezent în salã.

ªerban Þiþeica a fost un model pentru fizica
româneascã, un criteriu de profesionalism, o persoanã
generoasã, un factor de înserare a cercetãrilor de fizicã
teoreticã, ºi nu numai, în contextul cercetãrii mondiale, el a
fost un reper. Spuneam la începutul expunerii cã el este
prezent în fiecare din noi. Mai mult decât atât, el este
prezent în tot ce s-a realizat de valoare în fizica
româneascã din ultimele ºase decenii.

Oliviu Gherman
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Prestigiul numelui „Þiþeica” îmi era cunoscut cu mult
înainte de a-l cunoaºte personal pe academicianul ªerban
Þiþeica. În anii ’30, când eram elev la liceul „Fraþii Buzeºti”
din Craiova mã numãram printre rezolvatorii de probleme
din prestigioasa revistã „Gazeta Matematicã” ºi dintr-o
culegere pe care noi, cei ce o foloseam, o botezasem
I.Þ.I.C. dupã iniþialele numelor autorilor ei, nimeni alþii decât
sprijinitorii, sau, cum le plãcea lor sã li se spunã „stâlpii”
Gazetei Matematice, Ion Ionescu, Gheorghe Þiþeica, Andrei
Ioachimescu ºi Vasile Cristescu. La liceu, profesorul meu
de matematicã ne vorbea adesea de Gheorghe Þiþeica,
prezentându-l ca pe unul dintre marii noºtri matematicieni,
recunoscut ca atare atât în þarã, cât ºi în strãinãtate.

Mai târziu, când eram elev la ªcoala Politehnicã din
Bucureºti, l-am avut pe Radu Þiþeica, fratele lui ªerban
Þiþeica, cadru didactic la cursul de fizicã, iar pe
domniºoara Gabriela Þiþeica, sora lui ªerban Þiþeica, timp
de doi ani, asistentã la cursul de mecanicã.

Pe academicianul ªerban Þiþeica l-am cunoscut
personal mult mai târziu, în anul 1963, când am fost ales
membru corespondent al Academiei, participând împreunã
la diferitele manifestãri ºtiinþifice ale înaltului for de culturã
al þãrii. Mai apropiat sufleteºte de dânsul m-am simþit însã,
începând cu anul 1967, când am fost aleºi, dânsul
vicepreºedinte, iar eu secretar general al Academiei.

Îmi amintesc ºi astãzi cu plãcere de ºedinþele
sãptãmânale ale Biroului Prezidiului Academiei, alcãtuit, în
afarã de noi doi, din academicienii Miron Nicolescu,
preºedinte, ªtefan Milcu, Athanasie Joja, Remus Rãduleþ,
vicepreºedinþi ºi profesorul Florin Ciorãscu, membru
corespondent.

Îmi amintesc cu plãcere, deºi problemele pe care le
aveam de rezolvat nu erau deloc simple. Ne amintim cã, în
acea perioadã a existat o stare conflictualã între
Conducerea Superioarã de Stat ºi de Partid ºi Academie.
La congrese ale partidului comunist român unitãþile de
cercetare erau apreciate ca „feude” care se moºteneau din
tatã în fiu ºi erau acuzate cã nu contribuie prin activitatea
lor la dezvoltarea economiei noastre naþionale. Ne amintim
cã în acea perioadã au fost desfiinþate indemnizaþiile
membrilor Academiei, precum ºi cele de care se bucurau
doctorii ºi doctorii docenþi în ºtiinþe. Ne amintim de
desfiinþarea plãþii cumulului, de dificultãþile tot mai mari care
se fãceau oamenilor de ºtiinþã ºi cercetãtorilor în legãturã
cu deplasãrile în strãinãtate sau cu procurarea de reviste ºi
cãrþi de specialitate din alte þãri. În sfârºit ne amintim de
perioada în care institutele ºi centrele de cercetare au
trebuit sã pãrãseascã Academia pentru a fi încadrate în
instituþii în care nu se fãcea cercetare ºtiinþificã sau în care
cercetarea ºtiinþificã nu era principala activitate.

Toate aceste probleme erau discutate în ºedinþele
Biroului Prezidiului Academiei. Mã impresiona atmosfera
care domnea în timpul discuþiilor, tactul cu care era
analizatã fiecare problemã în parte, modul de a o soluþiona
diminuând, atât cât era posibil, starea conflictualã cu
conducerea de stat ºi de partid, fãrã a face însã rabat la
demnitatea Academiei, operaþie care nu era deloc simplã.
Mã impresiona logica impecabilã a academicianului ªerban
Þiþeica, sinceritatea sa, claritatea cu care se exprima,

simplitatea soluþiei pe care o propunea ºi, mai presus de
toate, sinceritatea sa. Nu se considera a-toate-ºtiutor. Nu se
jena sã spunã: „În aceastã problemã nu mã pricep.”

Dorinþa conducerii superioare de a umili Academia nu
avea limite. S-a mers pânã acolo, încât sã se obþinã de la
preºedintele Academiei o adresã prin care Academia
însãºi sã solicite ca institutele sale sã treacã la unitãþi
economice pentru a putea contribui mai eficient la
dezvoltarea economiei naþionale. O mai mare umilinþã era
greu de imaginat.

S-a întâmplat ca preºedintele Academiei, acad. Miron
Niculescu,  sã fie plecat în strãinãtate ºi ca locþiitor pentru
câteva zile sã fi fost numit academicianul ªerban Þiþeica.
Considerând cã rãspunderea ce-i revenea era prea mare,
dânsul a convocat o ºedinþã lãrgitã a Prezidiului Academiei.
În cadrul acestei ºedinþe a luat cuvântul ºi academicianul
Grigore Moisil care, între altele, a spus: „Tovarãºi, spuneþi
„NU”! Dacã nu sunteþi în stare sã spuneþi „NU”, încetaþi sã
mai fiþi oameni de ºtiinþã! Puteþi sã ajungeþi rãu, rãu de tot,
puteti sã ajungeþi... ce zic eu! Puteþi sã ajungeþi... miniºtri!
În fond, ce sunt miniºtri altceva decât niºte oameni care nu
sunt în stare sã spunã NU?”

Pânã la urmã, în unanimitate, Prezidiul a spus „NU”! ªi
academicianul ªerban Þiþeica a comunicat acest rezultat
Conducerii Superioare de Stat ºi de Partid. Fireºte cã acest
rãspuns negativ al Prezidiului Academiei nu a influenþat cu
nimic hotãrârea deja luatã de forurile superioare de stat ºi
de partid ºi unitãþile de cercetare au pãrãsit unul câte unul
înaltul for cultural al þãrii.

În calitatea sa de vicepreºedinte al Academiei Române,
academicianul ªerban Þiþeica rãspundea ºi de Secþia de
ºtiinþe matematice. La un moment dat preºedintele acestei
secþii, academicianul Gheorghe Vrãnceanu s-a plâns cã nu
mai poate þine ºedintele lunare ale secþiei din cauza
rãfuielilor pe care academicianul Grigore Moisil le are cu
unii membri ai secþiei, perturbând buna desfãºurare a
lucrãrilor. Academicianul ªerban Þiþeica a trebuit sã
participe la o asemenea ºedinþã, la care academicianul
Moisil a încercat sã-l enerveze. ªerban Þiþeica i-a rãspuns:
„Domnule Moisil, sã ºtii cã eu nu mã supãr când vrei
dumneata; eu mã supãr când vreau eu.”

ªi pânã la urmã atmosfera în secþia de matematici a
revenit la normal. Tactul ºi logica au avut câºtig de cauzã.

Cel mai bine l-am cunoscut ºi apreciat pe acade-
micianul ªerban Þiþeica, ceva mai târziu, în noiembrie 1984,
când am fost ales preºedinte al Academiei. Conducerea
Academiei era descompletatã. Academicianul ªerban
Péterfi, vicepreºedinte al Academiei, decedase în 1978 ºi
nu mai fusese înlocuit, iar profesorul George Ciucu,
secretarul general al Academiei, era ambasadorul þãrii
noastre în Belgia. Rãmãseserã trei vicepreºedinþi: acad.
Cristofor Simionescu la Iaºi, acad. Ioan Anton la Timiºoara
ºi acad. ªerban Þiþeica la Bucureºti. Practic lucram cu
acad. ªerban Þiþeica ºi prin telefon cu ceilalþi doi
vicepreºedinþi. Ne întâlneam o datã pe lunã la Bucureºti, la
o ºedinþã de Birou al Prezidiului, la care mai invitam ºi pe
academicianul ªtefan Pascu, preºedintele Filialei din Cluj a
Academiei. Personalul din administraþia centralã fusese
redus la 7 persoane, inclusiv portarul ºi un mecanic

Academicianul {erban }i]eica,
a[a cum l-am cunoscut
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instalator. Academicianul ªerban Þiþeica ºi cu mine lucram
în aceeaºi camerã, în care se fãcea focul de la 5-8
dimineaþa, pentru cã, dupã ora 8 presiunea gazelor era
extrem de scãzutã. M-a impresionat de la început
sinceritatea dânsului. La primul contact, care a avut loc a
doua zi dupã ce fusesem ales (sau numit, vreþi sã spuneþi)
preºedinte al Academiei  Române mi-a spus-o direct în
faþã:

–  În locul dumitale, l-aº fi preferat pe academicianul
ªtefan Pascu de la Cluj.

– ªi eu l-aº fi preferat pe academicianul ªtefan Pascu,
i-am rãspuns eu. Realitatea era cã ºi eu m-am simþit
stingher. Pãlãria pe care o purtam acum era prea mare
pentru capul meu. De aceea mi-am scos-o, în sensul cã
m-am purtat ca mai înainte de a fi avut aceastã funcþie
înaltã; cu toþi cei pe care i-am cunoscut. Mi-am dat seama
cã preºedintele Academiei nu este un ministru oarecare, ce
dã ordine subalternilor sãi ºi cã este „primus inter pares”.
Mai mult decât atâta, nu mã puteam considera nici mãcar
egal („pares” cum spune dictonul) cu membrii Academiei,
mulþi dintre aceºtia savanþi recunoscuþi ca atare pe plan
mondial. Ca urmare am adoptat faþã de colegul meu de
birou o atitudine de profund respect.

I-am vorbit despre o conferinþã, intitulatã „Matematica
ºi arta”, þinutã de tatãl lui, matematicianul Gheorghe Þiþeica,
la Ateneul Român ºi al cãrei manuscris se aflã la Biblioteca
Academiei. În încheierea conferinþei se arãta cã arhitectul
care a conceput clãdirea Ateneului a dispus pe plafonul
sãlii o serie de medalioane pe care sunt înscrise numele
unor domenii ale culturii ca: astronomia, muzica etc. Este
interesant cã pe medalioanele ce încadreazã scena sunt
scrise, pe cel din stânga „Matematica” ºi pe cel din
dreapta „Arte decorative”. I-am mãrturisit academicianului
ªerban Þiþeica faptul cã, de câte ori mã duc la Ateneu ºi
privesc la aceste douã medalioane, mã gândesc cu
respect la marele matematician român Gheorghe Þiþeica.

Altãdatã i-am vorbit despre frumoasele ore de seminar
de mecanicã de la Politehnicã, sub conducerea sorei
dânsului, domniºoara Gabriela Þiþeica.

Încet, încet, între noi s-a instaurat o atmosferã de
afecþiune reciprocã.

Într-o zi, în biroul nostru a intrat profesoara de la
facultatea de drept a Universitãþii din Bucureºti, Sanda
Ghimpu ºi mi-a oferit o cravatã foarte frumoasã din partea
dânsei. O cunoaºteam de mai multã vreme. Colaboram cu
dânsa în cadrul comisiilor Marii Adunãri Generale, dânsa
fiind membrã în Comisia Juridicã iar eu preºedinte al
Comisiei de învãþãmânt, ºtiinþã ºi culturã. Nu ºtiu pentru
ce mi-a fãcut acest cadou. Nu mi-a solicitat nimic. I-am
mulþumit, am admirat frumuseþea cravatei ºi am întreþinut o
scurtã conversaþie, prilej pentru academicianul ªerban
Þiþeica sã mã tachineze zile în ºir.

Tot atunci, în 1984, a apãrut la Editura Academiei,
volumul „Mecanica cuanticã” elaborat de academicianul
ªerban Þiþeica. Am surprins momentul în care se pregãtea
sã-mi ofere un exemplar ºi sã-mi scrie o dedicaþie. Am
intervenit ºi l-am rugat sã scrie ce doreºte în dedicaþia
respectivã, fãrã sã se refere la calitatea mea de preºedinte
al Academiei, pe care am considerat-o întotdeauna ca o
glumã  fãcutã pe socoteala mea ºi a Academiei. Dând curs
rugãminþii mele, mi-a scris urmãtoarea dedicaþie:
„Olteanului, prietenului etc... (dacã aº înºira toate titlurile,
n-ar ajunge pagina; de aceea le-am menþionat numai pe
cele mai importante!) profesor doctor docent academician

Radu Voinea, în semn de deosebitã apreciere (Fãrã
obligaþia de a citi cele ce urmeazã) ªerban Þiþeica”.

Dupã câteva zile i-am spus: „Vã rog sã mã iertaþi, dar
n-am putut respecta condiþia pe care mi-aþi pus-o în
dedicaþie, de a nu citi volumul „Mecanica cuanticã”. Partea
întîia a cãrþii, în care este vorba de funcþii proprii, valori
proprii etc. este atât de frumos scrisã, încât am citit-o la
veiozã. De obicei eu citesc o carte ºtiinþificã, având alãturi
un caiet în care îmi notez chestiunile pe care nu le înþeleg
la prima lecturã. N-am avut nevoie de un asemenea caiet.”

Academicianul ªerban Þiþeica m-a întrebat atunci: „Dar
partea a doua a volumului þi-a plãcut?” Partea a doua trata
„Teoria spinilor”. M-a pus atunci dracul sã rãspund: „N-am
citit-o. Mi-a fost teamã sã nu mã înþep”! (Spinii din
mecanica cuanticã, dupã cum se ºtie, nu au nici-o legãturã
cu plantele, numite în mod curent „spini”). Replica
profesorului nu s-a lãsat aºteptatã: „Dar de doamna
Ghimpu nu þi-a fost teamã?”

Îmi expunea adesea întâmplãri amuzante din viaþa
dânsului. Este cunoscut cã familia academicianului ªerban
Þiþeica avea o vilã la Buºteni unde petrecea weekendul.
Plecau din Bucureºti cu un tren personal (rapidul ºi
acceleratul nu opreau în Buºteni). Mi-a povestit odatã cã în
compartimentul în care cãlãtoreau, pe canapeaua din faþã
stãteau un þãran ºi o doamnã. Þãranul avea un bagaj foarte
mare, aºa cã o parte din el, ºi anume o paporniþã uriaºã,
din care ieºeau capul ºi gâtul unei curci, era aºezatã
deasupra locului unde stãtea doamna. La un moment dat,
doamna, indignatã s-a adresat þãranului: „Domnule, s-a
spart o sticlã din paporniþa dumitale!” Þãranul, calm, i-a
rãspuns: „N-am, cucoanã, nici o sticlã în paporniþã!”

Acad. ªerban Þiþeica a tras imediat concluzia logicã:
„Atunci s-a spart curca !”

Îmi expunea, de asemenea,  întâmplãri amuzante cu
cadre didactice de la Universitatea din Bucureºti. Se ºtie
cã academicianul Caius Iacob s-a luptat multã vreme sã
introducã la universitãþile specializate matematicã-mecanicã
ºi în cele din urmã a reuºit. Deºi nu era membru de partid,
argumentul sãu principal în susþinerea acestei specializãri
era volumul „Dialectica naturii” a lui Engels, în care ºtiinþele
fundamentale ale naturii erau, cum îi plãcea academi-
cianului Caius Iacob sã spunã: „mecanica, virgulã, fizica,
chimia ºi biologia”. Catedra de mecanicã de sub conduce-
rea academicianului Caius Iacob, asigura predarea acestui
curs la toate facultãþile Universitãþii, inclusiv la facultatea de
fizicã. La un moment dat din lipsã de ore, ªerban Þiþeica a
luat cursul de mecanicã pentru facultatea de fizicã, de la
catedra lui Caius Iacob, la catedra lui. Bineînþeles cã
academicianul Caius Iacob a protestat. Rãspunsul acade-
micianului ªerban Þiþeica a fost: „Dumneata faci cursul de
mecanicã de dinainte de virgulã. La facultatea de fizicã
este nevoie de cursul de mecanicã de dupã virgulã!”

Un alt fapt pe care mi l-a relatat a fost în legãturã cu
profesorul Dan Barbilian, care, în iarna 1940-1941 venea la
Universitate în cãmaºã verde ºi cu o curea diagonalã, ca
un legionar convins ce era. A urmat urmãtorul dialog cu
profesorul ªerban Þiþeica:

„Nu vã este frig, numai în cãmaºã, domnule Barbilian?”
„Nu. Pe dedesubt am un cojoc” (ºi ºi-a desfãcut puþin

cãmaºa)
„A! Ai un „cojoc secund”!
Fireºte, aluzia era la volumul „Joc secund” al poetului

Ion Barbu, nume sub care era cunoscut în literaturã
matematicianul Dan Barbilian.
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Participând odatã la un congres internaþional la Varna
i-am vorbit despre frumoasa clãdire de pe litoralul
bulgãresc al Mãrii Negre, special construitã pentru
asemenea manifestãri ºtiinþifice. I-am spus cã, întâlnindu-l
întâmplãtor pe Ion Gheorghe Maurer, primul ministru al
României, l-am întrebat de ce nu amenajãm ºi noi pe
litoralul românesc al Mãrii Negre ceva asemãnãtor, iar
dânsul m-a întrebat: „Câte zile pe an este folositã aceastã
clãdire?” L-am întrebat apoi pe academicianul ªerban
Þiþeica ce pãrere are de acest „rãspuns”. Dânsul mi-a
replicat: „Vezi, dumneata, eu folosesc cãciula doar trei luni
pe an, dar nu mã pot lipsi de cãciulã!”

Într-o zi i-am pus urmãtoarea problemã: am auzit cã la
Institutul de Fizicã Atomicã, din cauza condiþiilor dificile, o
parte dintre salariaþi lucreazã numai 6 ore pe zi ºi au un
concediu de odihnã mai lung. Nu mi se pare logic. Cred
cã dacã lucreazã numai 6 ore pe zi, ar trebui sã aibã un
concediu de odihnã normal, ca ºi ceilalþi salariaþi. Care este
logica unui concediu de odihnã mai lung?

Academicianul ªerban Þiþeica mi-a rãspuns: „Este
logic. Gândeºte-te ºi dumneata ce face un om la serviciu.
Se odihneºte. Ori salariaþii de care vorbeºti dumneata se
odihnesc numai 6 ore pe zi. Ca urmare, au nevoie de un
concediu de odihnã mai lung!”

Îmi vorbea adesea despre literatura ºi filosofia greacã
faþã de care avea o admiraþie deosebitã. A þinut ºi câteva
conferinþe cu acest subiect. Era un bun cunoscãtor al limbii
eline vechi. Mi-a spus cã a învãþat-o când a avut în tinereþe
o afecþiune gravã care l-a silit sã stea la orizontalã, în pat,
un interval de timp îndelungat. Admiram comentariile de
veritabil critic literar pe care le fãcea asupra literaturii antice
greceºti.

În ceea ce priveºte problema educaþiei, cea mai grea
problemã a omenirii din toate timpurile, avea opinii
interesante. Dânsului i-a aparþinut celebrul paradox: „Nu
existã educaþie. Existã numai exemplu”. Într-adevãr,
zadarnic pãrinþii cer copiiilor lor sã fie cuminþi ºi sã
vorbeascã frumos, dacã ei se ceartã ºi-ºi spun cuvinte
urâte în faþa copiiilor; zadarnic preotul le predicã enoriaºilor
sã trãiascã în limitele moralei creºtine, dacã el nu le
practicã în familia lui, în gospodãria lui etc.

M-a impresionat pasiunea lui pentru muzicã. În tinereþe
ªerban Þiþeica urmase ºi Conservatorul de muzicã ºi era
un fin cunoscãtor al marii literaturi muzicale. Era îndrãgostit

de muzica lui Johann Sebastian Bach. Vorbea cu adâncã
înþelegere ºi sensibilitate despre Arta Fugii ºi Marea Missã
în si minor, despre Patimile dupã Ioan ºi Oratoriul de
Crãciun, despre Concertele Brandenburgice sau despre
alte piese celebre din opera creatorului din Leipzig,
fascinante prin frenezie ºi construcþie logicã, prin tensiune
dramaticã ºi lirism rãscolitor.

Dimineaþa, când venea la birou, bãtea în uºã primele
acorduri din Simfonia a cincea, a destinului, a lui Beethoven,
acel solo de tobã, Ta-ta-ta, Ta!, dupã care deschidea uºa, ori
la mine, ori la Marin Aiftincã, doctor în filosofie ºi secretar
ºtiinþific al Academiei, ºi spunea: „Am venit!”

La birou, academicianul ªerban Þiþeica umplea zeci,
poate sute de pagini cu matrici, în timp ce fuma, fuma
foarte mult, cum se spune „þigare de la þigare”. Fuma ºi bea
cafea dupã cafea, de fapt „nechezol” (un surogat despre
care se spunea cã ar fi fost orz prãjit). Soþia lui, medic,
probabil îi interzisese acasã sã mai fumeze, din cauza unei
afecþiuni pulmonare, afecþiune care s-a dovedit a fi fost un
cancer. Dupã 23 martie 1985 n-a mai venit pe la Academie.
La 27 martie era aniversarea zilei sale de naºtere când a
împlinit 77 de ani. Marin Aiftincã i-a dus acasã, din partea
colectivului de la Academie, drept cadou douã discuri, cu
muzicã de Bach: „Ofrandã muzicalã” ºi „Oratoriul de
Crãciun”, iar eu i-am urat la telefon, noi succese la matrici,
aluzie la faptul cã susþinuse doctoratul cu celebrul laureat
al Premiului Nobel, Karl Werner Heisenberg, care folosise
calculul matricial în studiul mecanicii cuantice, metodã
acceptatã ºi de ªerban Þiþeica. Mi-a transmis speranþa cã
ne vom revedea în curând.

Din pãcate timpul n-a mai avut rãbdare. Douã luni mai
târziu, la 28 mai 1985, academicianul ªerban Þiþeica ne-a
pãrãsit pentru totdeauna. El va rãmâne în mintea ºi inima
celor care l-au cunoscut un exemplu de puritate sufle-
teascã, de demnitate ºi principialitate, de francheþea cu
care îºi spunea ºi motiva pãrerile, de logicã impecabilã, de
claritate de cristal, un exemplu de OM (scris cu
majuscule), în cel mai înalt sens al acestui cuvânt.

ªi dacã este adevãrat cã sufletul este nemuritor, atunci
cu siguranþã, sufletul lui este aici, undeva, printre noi. A
bãtut la uºã primele acorduri din simfonia a V-a de
Beethoven ºi, vãzând aula plinã, a spus: „Am venit... ºi mã
bucur cã nu m-aþi uitat”.

Acad. Radu P. Voinea

calitate a prezentãrilor: tematici moderne, colaborãri de
prestigiu ale cercetãtorilor români cu cercetãtori din
strãinãtate, numeroase publicaþii în reviste de circulaþie
internaþionalã. Lucrãrile prezentate vor fi publicate într-un
proceedings al conferinþei, ce va apare anul acesta ca
volum special al revistei Romanian Journal of Physics (vol.
53, Nos. 9-10, 2008), editatã de Academia Românã.

Conferinþa a inclus ºi momente emoþionante cum ar fi
evocarea profesorului Þiþeica de cãtre fiica sa cea mare,
ªtefana Þiþeica, care ne-a vorbit despre preferinþele muzicale
ale tatãlui sãu, care pe lîngã studiile de fizicã ºi matematicã
a fost ºi absolvent al Conservatorului. ªtefana (care este o
muzicianã profesionistã - cântã la vioarã într-o orchestrã din
Germania) ne-a povestit despre serile de muzicã de camerã
în cadrul cãrora tatãl sãu cânta la pian. De asemenea,

dr. Dan H. Constantinescu ne-a relatat amintiri ale tatãlui sãu,
Liviu Constantinescu, din anii de început ai Institutului de
Fizicã Bucureºti din a cãrei conducere fãcea parte ºi
profesorul Þiþeica.

Sã menþionãm ºi decernarea premiilor “ªerban Þiþeica”
pentru fizicã teoreticã unor tineri talentaþi: Ciprian Acatrinei,
Mãdãlina Boca, Eugen Cioroianu, Adrian Tãnasã.  Prestaþia
lor ºtiinþificã este un semn bun pentru viitorul fizicii teoretice
româneºti.

La succesul conferinþei au contribuit ºi condiþiile bune
oferite de hotelul “Alexandros” (care s-a dovedit neîn-
cãpãtor), precum ºi rezolvarea promptã ºi eficientã a
problemelor organizatorice ºi financiare. Sã sperãm cã
viitoarea conferinþã de fizicã teoreticã programatã peste doi
ani va fi la fel de reuºitã.

Dan Radu Grigore

  continuare din pag. 1
A treia conferinþã naþionalã...
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Am simþit, în manifestãrile prilejuite de comemorarea
centenarului ªerban Þiþeica, lipsa punctului de vedere
„Þiþeica ºi timpul sãu” – sau, mai bine zis, „timpurile sale”.
Ce timpuri ! Declinul partidelor democratice ºi ascensiunea
miºcãrii legionare, dictatura carlistã, aºa-zisa „biruinþã”
legionarã urmatã de dictatura antonescianã, rãzboiul cu
urmãrile sale politice ºi economice în þara ocupatã de facto
de trupe sovietice, dictatura comunistã de nuanþe succesive
de la stalinism pânã la naþionalism, cu controlul absolut al
partidului comunist ºi al Securitãþii. Doar Mircea Iosifescu
ne-a relatat un episod de corupþie în mediul universitar din
anul 1937, a cãrui victimã a fost Þiþeica. Voi prezenta aici
un material inedit despre cele petrecute în 1952 în Institutul
de Fizicã de la Mãgurele, când un impostor pretins fizician,
manevrat din interiorul CC al PMR, a încercat, pânã la
urmã fãrã succes, sã-l îndepãrteze pe directorul Horia
Hulubei ºi sã preia controlul asupra institutului.

Institutul de Fizicã al Academiei RPR fusese înfiinþat în
toamna anului 1949, sub direcþia lui Horia Hulubei. Câteva
luni mai târziu era numit director adjunct Andrei Popovici,
om de încredere al „academicianului” Mihail Roller – cel
care „a îndeplinit funcþii pe linie de propagandã în aparatul
Partidului Comunist, exercitând o dictaturã de tip stalinist
asupra culturii” [1]. Popovici avea un doctorat în
matematici, conferit de Facultatea de ªtiinþe din Bucureºti
pe baza unei teze cu titlul „La physique d’action: une
nouvelle physique unitaire” [2]; au urmat câteva articole
care dezvoltau aceeaºi temã, culminând cu „Teoria
generalã a constantelor fizice” [3], care trebuia sã-i
stabileascã definitiv reputaþia de fizician. A publicat ulterior
articole de geometrie diferenþialã ºi relativitate generalã [4],
irelevante aici ºi acum. Preda cursul de fizicã la facultatea
de filosofie ºi se considera „cel mai bun dintre marxiºtii
români” [5]. În institut ºi-a atras repede antipatia multora,
care l-au poreclit, nu fãrã maliþiozitate, Fonfovici (avea un
pronunþat defect de vorbire), iar porecla a prins.

Nou creat, Institutul de Fizicã avea nevoie de cercetãtori
ºi de aparaturã, ºi proaspãtul director adjunct a trecut la
acþiune. Curând, în institut au apãrut „cadre tinere” recrutate
dupã criterii politice ºi nu arareori de nivel profesional
(sub)mediocru, iar „baza materialã” a fost repartizatã
conform intereselor celor agreaþi de partid. Totul se petrecea
fãrã ca cineva (directorul, consiliul ºtiinþific, directorii secþiilor,
cercetãtorii, ...) sã fie consultat. Probabil intimidat de aparatul
politic din spatele lui Popovici, directorul Hulubei nu a
intervenit. Situaþia din institut ºi perspectivele de viitor
deveniserã atât de îngrijorãtoare încât un grup de fizicieni –
în care figurile proeminente erau ªerban Þiþeica ºi Alexandru
Sanielevici – s-a adresat conducerii Academiei. Sesizarea a
ajuns la Comitetul Central al PMR, de unde Roller a dispus
„analiza muncii” în institut; era vorba, de fapt, de o anchetã,
care a avut loc în aprilie-iunie 1952. Începutul a fost marcat
de o ºedinþã la care au fost convocaþi toþi salariaþii
institutului; a urmat un numãr de ºedinþe separate pe secþii,
în care unii cercetãtori (nu toþi) au putut sã-ºi prezinte
punctul de vedere. Comisia de analizã/anchetã era prezidatã
de Constanþa Crãciun, membru al CC al PMR; vreme de
douã luni, ea a fost prezentã zi de zi în institut ºi, pe lângã
discuþiile din ºedinþe, a discutat personal cu fiecare salariat,

Un document inedit despre Institutul de Fizicã în anul 1952

Fonfonul din M\gurele [i Americanii la Chitila
de la director pâna la îngrijitoare, portar ºi ºofer [6-7].

Am gãsit o documentare asupra acestui episod, astãzi
puþin cunoscut, în arhiva personalã a tatãlui meu,
geofizicianul Liviu Constantinescu, care pe vremea aceea
era director adjunct al secþiei de geofizicã din Institutul de
Fizicã. E vorba de aproximativ 80 de pagini manuscrise,
cele mai multe de mãrimea unui sfert de coalã, care conþin
fie note (inevitabil fragmentare) luate de el în timpul
ºedinþelor, fie însemnãri pregãtite în vederea propriilor
intervenþii (a luat cuvântul în faþa comisiei de trei ori).

ªedinþa „plenarã” din 25 aprilie, cu care a început
analiza muncii, a fost ºi singura la care a participat
personal Roller [6]. Þiþeica ºi Sanielevici au primit cuvântul
pentru a-ºi prezenta poziþiile:

ª. Þiþeica vorbeºte despre «cadrele tinere».
Tov. Sanielevici «Dotarea – orice om cu experienþã de

laborator – lipsã de aparate. Cauza profundã a
nesistematicei aprovizionãri: lipsa de colaborare între
director ºi subalterni. Formarea cadrelor tinere în laborator
(Universitate sau Mãgurele?) Dacã am fi fost consultaþi!?
Nu suntem consultaþi în general ºi când pentru salvarea
aparenþelor suntem nu se þine seama de pãrerile noastre.»

Membrii comisiei au trasat apoi planul discuþiei,
indicând problemele ºi formulând întrebãri:

Roller «1) Care e concepþia generalã ºtiinþificã care stã
la baza activ inst pentru orientare. Materialism dialectic. 2)
Ce face direcþia? Relaþia secþiilor cu ea. Administraþia. 3)
Nivelul publicaþiilor. 4) În ce mãsurã publicaþiile reprezintã
tribunã a noilor concepþii ºi în ce mãsurã direcþia ajutã
aceasta. 5) Ritmul de dezvoltare al Institutului. Prea rapid
pe hârtie, nu în realitate.»

Tov. Pârvu «1) În ce mod colaboreazã conducerea
secþiei cu conducerea institutului ºi cum se face
colaborarea cu celelalte secþii. 2) Dacã dezvoltarea bazei
materiale a institutului se face logic (Sanielevici). 3) Dacã
cadrele formate de fizicieni sunt folosite în chipul cel mai
potrivit. 4) Problema orientãrii în fizica teoreticã ... o
problemã justã. Contribuþia secþiei de fizicã teoreticã la
ridicarea nivelului celorlalte secþii.»

Tov. Frunzã «1) Rolul Inst ºi al secþiei în lupta ce se
duce în fizicã între materialism ºi idealism. 2) Cum
contribuie secþia de fizicã teoreticã la ridicarea nivelului în
celelalte secþii. 3) Ce comenzi s’au fãcut de cãrþi, reviste?
Ce s’a obþinut ºi ce nu? Cauzele? ... 4) Pãrerea despre
tematica Institutului în general, dacã e cea mai potrivitã
pentru nevoile þãrii. 5) Cum se vede îmbunãtãþirea
activitãþii consiliului ºtiinþific.»

Discuþiile urmãtoare s-au transformat curând în critici
dure concentrate asupra lui Hulubei, inclusiv acuzaþia
directã de sabotaj. Ea se baza pe faptul cã în coºul de
hârtii din camera unde se afla microscopul electronic fusese
gãsit un muc de þigarã, stins.

Vencov «Modul de lucru cu cadrele tinere în secþia de
Fizicã teoreticã.»

Potop «Prof. Hulubei a lucrat de unul singur, fãrã plan,
nesocotind sprijinul în concepþii ºi ... a ºtiinþei sovietice ...
Rea credinþã – Sabotaj ... Vitregie a direcþiei – Lipsã de
discutare – Lipsa controlului – Actualmente control aparent
– Nivelul comunicãrilor – Lupta de opinii nu a fost
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promovatã – Izolarea fizicii – ingineri – Prof Hulubei cu
oameni ai lui. Schimbare cu venirea tov. Popovici!»

Szell (ºef de atelier [5]) «Probleme minore cari n’au ce
cãuta în institut de cercetare ... Generaþia nouã greºit
îndrumatã ... Art. lui Popovici din 48 – fizica unitarã,
probleme de mare anvergurã – fizicã materialistã ºi
dialecticã ... Nu s’a luat atitudine. Þiþeica. Sub aspect
general se poate vorbi de realizãri. Sub aspectul nu al
eternitãþii ci al creaþiei stãm prost, modest ... Producþie
slabã în ierarhia specim de cercetare. Saltul calitativ sau
acrobaþii de producþie ... Tematicã mãruntã – vina
conducerii. Tov. Popovici nu are rutinã nefiind
experimentator. Tov. Hulubei ar fi trebuit sã spunã halt!
mergem la cercetare.»

Tov. Roller «Pãrerea Dvs asupra felului în care vedeþi
concepþia de bazã a Institutului din Buc. În ce mãsurã
orientarea Inst, utilizarea mijloacelor puse la dispoziþie sunt
potrivite ? 2) Aprecieri asupra nivelului lucrãrilor cari au
apãrut. În ce mãsurã utilizarea criticii ºi autocriticii e
asiguratã ? 3) Care sunt premisele necesare pt. ca fizica
sã ia avântul necesar desvoltãrii RPR ? Unirea tuturor
forþelor – Ne depãrtãm de acest desiderat. Nu toþi fizicienii
vin în institut. Cei existenþi nu urmãresc unii preocupãrile
celorlalþi. Nu se vede progres la capãtul a trei ani. Baza
materialã – Inventarul.»

Discuþia este continuatã în ziua urmãtoare, 26 aprilie:
Prof. Murgulescu «Concepþia fundamentalã care trebuie

sã stea la baza cercetãrii în fizicã Materialismul dialectic nu
e numai implicitã. Concepþia trebuie adânc însuºitã ºi
amplu aplicatã (URSS). Eforturi ºi la Inst de fizicã (Tov.
Popovici). Cel puþin nu s-a reflectat în afarã. Legãtura dintre
teorie ºi practicã – Szell. Cadre – e avantajos sã ai cadre
formate dar e merituos sã le creezi. Introducerea tinerilor în
probleme. Nu se aplicã metodele socialiste de muncã.
Lipseºte dorinþa ºi hotãrîrea de a lucra în colectiv.
Exagerarea planificãrii prin împingerea pânã în mocirla
birocratismului. Controlul în activitate fãrã reversul lui
pozitiv: sprijin. Mai multe ºedinþe de lucru de contact.
Opinii libere, criticã, autocriticã. Problema înzestrãrii e de
bazã. Lipseºte un principiu adecvat pentru înzestrare. Fãrã
planificare, dupã întâmplare ...» Terminã cu un amuzant
lapsus linguae: «În regim socialist totdeauna existã sarcini
mai mari decât pot oamenii sã le ducã.»

Tov. Paul Petrescu «Concepþia de cercetãri. Afarã de
Potop Popovici nu s’a dus lupta de opinii. ªerban Þiþeica
n’a luat atitudine faþã de comunicarea tov. Popovici ...
Experienþa sovieticã. Institutele de fizicã sovietice.» «Spirit
de castã» (Andrei Popovici) «... formare de cadre. Cadre
noi în spirit nou.»

Prof. Gheorghiu «Hulubei – n’a cerut sfaturile nimãnui,
n’a fãcut plan, a gãsit pe unii ºi pe alþii. Nu se dã fiecare
cu tot ce are, se fac rezerve pentru nu se ºtie ce viitor!
Institutul meu! Mânã de ajutor generoasã din partea dir.
adj. ºt. ...»

Prof. Tãnãsescu «Am dori sã aplicãm marxism-
leninismul. Îl învãþãm dar ideile expuse acolo mi se par
rupte de ceea ce facem aici. Utilaj – Prof. Popovici greºeº-
te (ºi ceilalþi) când vorbeºte de sabotaj. Cadre – sarcini
prea grele. Tematicã prea bogatã în raport cu posibilitãþile.»

ªerban Þiþeica (întrebare) «Punctul de vedere al
Academiei asupra importanþei relative a diverselor categorii
de probleme.»

Tov Frunzã (întrebare) «Cum e studiatã ºi însuºitã în
institut lupta fizicienilor sovietici în combaterea idealismului.»

Bãdãrãu «Suntem înapoiaþi din p.d.v. ideologic. ªi
numai tov. AP a fãcut încercãri rãzleþe pentru remediere.
Însuºirea ºtiinþei sovietice merge din ce în ce mai bine.
Traduceri, referate. Mergem pe calea bunã. Cursuri
speciale cu aplicaþii la fizicã, în special seminarii Tov.
Vescan.»

Tov. Frunzã (întrebare) «Cum s’au prezentat fizicienii la
universitatea seralã.»

Traian Gheorghiu «Mai slab decât orice institut.»
Tov. Roller «Întrebarea pusã de Prof. Þiþeica. Discursul

Tov. Gheorghiu-Dej la inaugurarea Academiei RPR. Ultimul
discurs al tov. Gh-D la congresul învãþãtorilor. Probl.
fundamentalã: literatura clasicilor marxism-leninismului.
Imperialism ºi empirism-criticism. Anti-Dühring de Engels.
Hotãrîrile Academiei, rezoluþii.»

Liviu Constantinescu intervine prima datã în cursul
ºedinþei din 13 mai:

«Situaþia actualã: nesatisfãcãtoare ... Vina o poartã
directorul Institutului cã a pãrãsit conducerea în mâna unui
om, directorul adjunct ºtiinþific, care nu e om de laborator,
nu e fizician ºi nu consultã fizicienii, ci conduce arbitrar,
tiranic, „de unul singur” (Potop). Când pentru salvarea
aparenþelor suntem consultaþi, nu se þine seama de pãrerile
noastre. Meritul incontestabil de organizare formalã, pe
secþii ºi laboratoare + orientarea ideologicã e pus în umbrã
de o serie de lipsuri ºi greºeli.»

«1) Incompetenþã. Nefizician cu pretenþii de a fi, de a ºti
totul: acusticã, chimie, geofizicã, chiar geologie ... 2)
Îngâmfare: nu acceptã sfaturi, nu admite pãreri contrarii. 3)
Arbitrar: încadrãrile din Iunie-Iulie 1951 ºi reîncadrãrile
ulterioare. Criterii ºi condiþii necunoscute C.S. Aprobare de
principiu – bunul plac ... 4) Conducere tiranicã, fãrã C.S. care
e convocat numai formal ºi ale cãrui hotãrîri sunt ignorate
ulterior dacã nu sunt conforme cu dorinþele directorului
adjunct ... 5) Incorectitudine. Lipsa proceselor verbale, cel
puþin nu s’au semnat ... 6) De unul singur fãrã ºi împotriva
directorului. Publicaþiile. Articole prezentate spre publicare nu
apar ... 7) Subminarea principiului de autoritate, neînþelegerii
dintre director ºi directorul adjunct fãcându-i-se publicitate.
Manifestãri nepotrivite (deschiderea ºedinþei) – îngrijitori,
ºofer. 8) Abuz de autoritatea partidului. Partidul ºi Guvernul:
cuvinte magice pentru impunerea voinþei (Palatul doreºte).
Nu aplicã linia Partidului – Potop.»

«M’am referit mai mult la directorul adj. cãci Directorul
a fost criticat exagerat de tov. Potop. Trebuie totuºi sã
adaug cã vinovãþia directorului institutului nu e micã, a
acceptat ºi a tolerat situaþia, a pãrãsit frânele conducerii. O
bunã parte de vinovãþie revine preºedintelui consiliului
ºtiinþific ºi chiar membrilor acestui consiliu.»

Pentru exprimarea acestei opinii Constantinescu este
învinuit, în discuþii, de «Atitudine de dreapta din timpul
rãzboiului ... mocnire ... isbucniri fãrã fond sãnãtos ... spirit
de castã ...» «De ce nu ºi-a manifestat critica ? N’a avut
ocazia, posibilitatea ?»

Dar în ziua urmãtoare, 14 mai, învinuirile contra lui
Constantinescu devin intimidãri fãþiºe, odatã cu escala-
darea acuzaþiilor contra lui Hulubei:

Tov. Petcovici (membru al comisiei) «... împotriva
pãrerii tov. (Tãnãsescu) cã: 1) cele învãþate în univ. de
marxism-leninism nu se pot aplica, 2) nu se poate vorbi de
sabotaj, parcã ar fi brâu care apãrã de sabotaj. Brâu a
fost, care a împiedicat pãtrunderea elementelor sãnãtoase
în institut.»

«Lupta de clasã. Tov. Const. nu-i place sã audã
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vorbindu-se despre politica partidului ºi guvernului, a ridicat
problema caustic ca ºi când Americanii ar fi la Chitila.»

«ªtiinþa occidentalã a rupt demult cu ºtiinþa. Oamenii
neorientaþi trebuie sã fie ori cu noi ori împotriva noastrã ...»

«Elemente sabotoare în jurul prof. H. Lupta de clasã –
Sabotaj – tot mai ascuþit, pe mãsurã ce reacþiunea pierde
terenul de sub picioare. Lipsã mare din partea lui Hulubei
ºi se pune întrebarea dacã e o naivitate, preocupãri
ºtiinþifice sau e o lipsã orientatã, conºtientã. Gospodãrirea
bunului poporului muncitor. Teza greºitã a tov.
Constantinescu cã Prof. Hulubei a greºit când a pãrãsit
conducerea. Invers: Tov. Popovici a greºit când n’a lovit
mai energic. Savanþii n’au avut posibilitãþile de azi ...»
Discursul devine tot mai incoerent ºi mai ameninþãtor:
«Tov. Popovici – numele Partidului ºi guvernului . Tov.
Popovici – nivel tehnic ºi politic. Prelucrare a hotãrîrii P ºi
G. Cãrticicã pentru orientare ... Comparaþie Curtea Regalã
- Partid ... Individ – Bandit ... Sabotaj. Lupta de clasã nu sã
înceteze ci sã meargã pânã la capãt ... Cosmopolitism ...»

Liviu Constantinescu mai ia cuvântul în 28 mai ºi apoi,
a treia oarã, în 11 iunie:

«Este aproape de prisos sã spun cã nu vreau sã
pozez în acuzator. Ceea ce urmãresc este pur ºi simplu
sã pun, cinstit, la dispoziþia comisiei câteva elemente cari
sã contribue la clarificarea situaþiei generale din Institut,
clarificare pe care o dorim cu toþii, ºi implicit sã dau o
justificare a atitudinii mele, cãreia i s’au dat interpretãri
necorespunzãtoare realitãþii.» Face apoi o trecere în revistã
a principalelor puncte ale «preocupãrilor, activitãþii ºi
realizãrilor» din secþie ºi institut: planul dezvoltãrii
ºtiinþifice, tematica, orientarea ideologicã, formarea cadrelor
tinere, administraþia, utilajul, conflictul din sânul conducerii.

«Administraþia ... Rãul pare a-ºi avea originea în
monopolizarea conducerii din toate p.d.v. de dir. adj. ºt.
care e Dir. Inst. + Dir adj. ºt. + Dir. adm. + Dir. contabilitate
+ ªeful cadrelor + Planificator + Repartizator magazie. În
special cred cã e dãunãtoare renunþarea de facto la triunghiul
de conducere dupã schema generalã introdusã în instituþii ºi
întreprinderi. Se pare cã în spaþiul hipercomplex bisextic S12
în care e obiºnuit sã lucreze tov. Popovici imaginea
triunghiului degenereazã într’un punct, altfel nu se explicã
concentrarea administraþiei.»

«Conflictul din sânul conducerii. Nu cred cã e un
conflict care sã aibã la origine lupta de clasã sau caracter
politic. Conflictul are la origini dorinþa de ascensiune fãrã
competenþa necesarã cãreia i s’a opus o rezistenþã prea
slabã din partea celor competenþi – direcþiunea ºi consiliul
ºtiinþific. În acest sens numai se poate vorbi de acþiune ºi
reacþiune ... Cred în bunele intenþii ale Prof. Hulubei ºi sunt
convins cã nu poate fi vorba de sabotaj. Cei care vorbesc
despre aºa ceva bazându-se pe un muc de þigarã într’un
coº de hârtii sunt de rea credinþã.»

La urmã, Constantinescu lãmureºte un punct de vedere
mai personal, privitor la calitatea de (ne)fizician a lui
Popovici, punct de vedere a cãrui justeþe fusese contestatã
ºi a cãrui manifestare dãduse prilej la multe discuþii.

«De ce tov. P. nu e – dupã pãrerea mea – fizician?
(N’a fost vorba de Vescan sau Þiþeica). Afirmaþia mea cã
tov. P. nu e fizician a dat loc la discuþii aici în ºedinþa de
analizã din faþa comisiei ºi în afarã între fizicieni. Am
asistat ºi eu la o asemenea discuþie în care controversa s’a
terminat cu susþinerea a douã p.d.v., 1) nu e fizician, 2) e
fizician, dar de o calitate care nu i-ar da dreptul la prezenþa
în I.F. (nu pot întrebuinþa adjectivul care s’a adãugat). Eu

rãmân la p.d.v. cã tov. P. nu e fiz, ceea ce lasã sã fie
altceva, p.d.v. pe care mi-l susþin în felul urmãtor ...
Admiþând cã tov. Popovici ar fi fizician teoretician sã uitãm
vorbele sale, pretenþia de a face materialism dialectic, ºi sã
examinãm faptele sale, lucrãrile. Teza – doctor în
matematicã. Ultima lucrare publicatã în Buletinul ºtiinþific:
Teoria generalã a constantelor fizice ...  Este foarte greu sã
înþelegi lucrarea. Ermetism, caracterul ei esoteric nu e
singurul motiv. Se adaugã redactarea greoaie. (Se pune
întrebarea: pentru cine scrie dacã fizicienii nu-l înþeleg?)»

«Dar unde înþeleg sunt lucruri uluitoare. Las la o parte
reprezentarea geometricã a tuturor formelor de existenþã
ale materiei în spaþiul hipercomplex bisextic, omogenizarea
mãrimilor fizice (în legãturã cu care citeazã pe Lenin, fãrã
indicaþii precise), procedeul formal al stabilirii unor progresii
geometrice de anumite raþii, mã voi opri puþin acolo unde
mã pricep ºi unde am înþeles ce vrea sã spunã tov.
Popovici. Reliefez trei lucruri ...»

«1) Postularea existenþei unei entitãþi (nu pot spune
particulã) care dupã caracteristicele cari rezultã din poziþia
ei în ºirul respectiv are proprietãþi extraordinare, o masã
extrem de micã (10-7 g), diametru de 200 Km ºi o sarcinã
de 16 Coulomb ... Cum tov. Popovici pretinde cã teoria sa
(de fapt nu e decât o potrivealã parþialã) se aplicã ºi
galaxiilor, se pune întrebarea: Ce e aceastã entitate de
spin 0 (n’ar fi tovãrãºesc sã folosesc pentru a o desemna
numele care i-a fost dat de fizicieni), particulã elementarã
sau galaxie? Ca particulã elementarã ar fi cam mãricicã,
aºezatã cu centrul deasupra Buzãului s’ar întinde pânã la
Bucureºti ºi Galaþi. Pentru o galaxie ar fi cam mititicã, abia
ar putea cuprinde R.P. Albania.» Numele care fusese dat
„entitãþii” de fizicieni era fonfon. Proprietãþile fonfonului, aºa
cum rezultau ele din „teoria generalã a constantelor fizice”,
le calculaserã Liviu Constantinescu ºi Radu Grigorovici în
vederea acestei comunicãri [7].

«2) Massa protonului mp = me/s ... nu e eroare de tipar
...  = 1/137 ... mp = 137me ... »

«3) Sarcina fotonului ef = 10-20 ee Semnul ? Orice foton ...
Deviate în câmpul magnetic al soarelui 1",78 la ecuator.»

Urmarea acestei anchete s-a lãsat aºteptatã mai multe
luni ºi a venit pe tãcute: directorul adjunct Andrei Popovici
a fost destituit. Dar ar fi fals sã interpretãm episodul doar
ca pe un caz grotesc de asinus in tegulis. Raportul
comisiei nu a fost fãcut public; vom afla, poate, mai multe
dacã ºi când va fi desecretizatã arhiva CC al PCR.
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Lumina aurorelor polare este totuºi polarizatã
Acum 50 de ani Bob Duncan, un fizician australian a
raportat cã lumina aurorei australe este polarizatã. Deºi
descoperirea sa ar fi putut deschide o nouã cale de studiere
a atmosferei Pãmântului, ceilalþi oameni de ºtiinþã din acea
vreme nu s-au lãsat convinºi. Descoperirea lui Duncan a fost
repede datã la o parte ºi convingerea generalã a fost, pentru
ultima jumãtate de secol, cã o astfel de luminã nu poate fi
polarizatã. În prezent, un grup internaþional de fizicieni au
efectuat o mãsurãtoare similarã din insula Svalbard din
Arctica, care sugereazã cã Duncan a avut dreptate. Duncan
a luat considerare ce s-ar putea întîmpla atunci cînd
electronii care se rotesc în spiralã ciocnesc atomii de gaz la
circa 200 km înãlþime în atmosferã. Astfel, el a propus cã
electronii transferã energie atomilor, lãsîndu-i într-o stare
cuanticã excitatã specificã. Cînd ei revin la starea
fundamentalã, emit luminã cu o polarizare specificã printr-un
proces de fluorescenþã. În 1958 el a mãsurat un grad de
polarizare de 30% a luminii ajunse pe Pãmînt în emisfera
sudicã deasupra Tasmaniei.
Nanofire crescute prin depunere chimicã de vapori
Oameni de ºtiinþã de la Universitatea Wisconsin-Madison,
SUA au obþinut nanofire prin metoda depunerii chimice de
vapori a sulfatului de plumb la temperaturi apropiate de
6500C.  Metoda depunerii chimice de vapori este adesea
utilizatã pentru a creºte nanofire, dar care în mod normal
necesitã amorsã cataliticã de nanoparticule pentru a obþine
structura propusã. Song Jin ºi colegii sãi au gãsit cã,
modificînd fluxul de hidrogen gaz utilizînd metoda depunerii
chimice de vapori, nanofirele nu necesitã o amorsã cataliticã.
În loc de aceasta, creºterea nanofirelor lor poate fi dirijatã
printr-un tip de defect cunoscut ca dislocaþie în ºurub, care
creazã un pas spiralat pentru atomii aleºi. Cînd cercetãtorii
au utilizat depunerea chimicã de vapori cu o altã tehnicã de
depunere, cunoscutã sub denumirea de creºtere vapori-
lichid-solid, nanofirele orizontale cresc în exteriorul paºilor ºi
formeazã structuri asemãnãtoare ramurilor unui pom.
Cum lucreazã în realitate laserele
Cercetãtori din Elveþia ºi SUA au dezvoltat un nou cadru
teoretic pentru descrierea unui domeniu larg de lasere –
incluzînd sisteme neconvenþionale numite lasere aleatorii
(random) difuzive, care pînã acum n-au putut primi o
explicaþie completã. Noul cadru teoretic ar putea permite
utilizarea laserelor neconvenþionale într-un domeniu larg de
aplicaþii comerciale cum ar fi securitatea documentelor,
teledetecþie, afiºaje ultrarapide ºi formarea de imagini de
diagnosticare.
Prima mãsurãtoare cu un laser cu atomi
Fizicieni din Australia au realizat pentru prima datã o
mãsurãtoare cu un laser cu atomi. Realizarea deschide
posibilitatea manipulãrii unui fascicol laser cu atomi astfel cã
poate fi utilizat pentru a prelucra informaþia cuanticã. Un laser
cu atomi este realizat dintr-un condensat Bose-Einstein, o
colecþie de atomi ultrareci care se aflã toþi în aceeaºi stare
cuanticã. Condensatele Bose-Einstein trebuie sã fie captate
(de ex. cu ajutorul cîmpurilor magnetice), dar dacã unor
atomi li se permite sã scape din potenþialul de confinare, ei
vor produce o undã de materie progresivã. La fel ca ºi
lumina unui laser convenþional, unda de materie de la un

laser cu atomi este coerentã ºi are deci un cîmp cuantic
bine-definit care poate fi manipulat pentru procesa-rea ºi
transmiterea informaþiei sau pentru a face mãsurãtori.
Replica unui vortex polar într-un recipient
Dacã te afli într-o navã spaþialã care trece peste Polul Sud al
Pãmîntului, ai plãcerea sã vezi un “vortex polar”, adicã un
vîrtej uriaº de masã de nori ºi meandre în atmosfera
superioarã direct deasupra polului, determinat de rotaþia
Pãmîntului. Centrul vortexului este în mod uzual circular, dar
ocazional poate avea ºi o formã triunghiularã sau chiar pãtrat.
În prezent cercetãtori din Canada pretind cã au realizat o
astfel de comportare pentru prima datã în laborator, utilizînd
doar apã într-un recipient cilindric cu baza rotitoare. Unii
fizicieni considerã cã formele poligonale curioase ale
vortexului polar ar putea fi formate atunci cînd “vortexurile
satelit” multiple coexistã cu un vortex central. De ex., trei
vortexuri satelit ºi un vortex central se pot combina pentru a
realiza o formã triunghiularã. Georgios Vatistas ºi colegii sãi
de la Universitatea Concordia au putut observa pentru prima
datã acest efect în laborator.
Conductanþa cuantificatã observatã în grafen
Conductanþa cuantificatã, adicã atunci cînd curentul printr-un
conductor se schimbã în trepte ºi nu într-o manierã continuã,
a fost observatã pentru prima datã în benzi foarte înguste de
grafen. Descoperirea a fost fãcutã de fizicieni din SUA, care
afirmã cã aceastã primã observare este un pas important
spre utilizarea unor “nanobenzi” de grafen în tranzistori care
sînt mult mai mici decît cei utilizaþi în dispozitivele
electronice actuale. Grafenul, care se prezintã ca un strat de
carbon de grosimea unui atom, ar putea avea un potenþial
mare ca material pentru realizarea de dispozitive electronice
miniaturale din cauzã cã este atît un semiconductor, cît ºi un
foarte bun conductor electric. La grosimea de un atom el
este mic atît cît se poate realiza ºi spre deosebire de alte
structuri miniaturale, grafenul este relativ uºor de prelucrat.
Ozonul ar putea curãþa agenþii strategici biologici
Succesul scrisorilor conþinînd antrax a constituit un grav
avertisment asupra impactului potenþial al strategiei
biologice. Cinci oameni au murit, mai mult de 20 au fost
infectaþi, iar estimãrile privind costul operaþiilor de curãþare
au depãºit 1 miliard de lire sterline. Motivul principal al
costului uriaº este utilizarea bioxidului de clor, care deºi
omoarã microbii antraxului, el este toxic ºi deci în final
trebuie neutralizat. Trebuie deci cãutaþi agenþi de sterilizare
inofensivi pentru om. O posibilitate este ozonul (O3) care
dezactiveazã microbii periculoºi prin oxidarea structurii
celulei. Din nefericire, ozonul se descompune în apã rapid,
spre deosebire de oxigen. Oamenii de ºtiinþã din Republica
Coreea, de la Universitatea Ajou, au reuºit sã extindã timpul
de viaþã al ozonului realizînd o apã acidã. Apa acidã
conþinînd ozon poate fi produsã din abundenþã din apa de
robinet sau apa proaspãtã oriunde pe Pãmînt.
Un pulsar excentric ar putea fi parte dintr-un sistem de
trei corpuri
Un grup internaþional de astronomi au identificat un pulsar
binar care pare a se comporta foarte diferit de majoritatea
sistemelor binare cunoscute din galaxia noastrã. Cea mai
plauzibilã explicaþie este cã formarea pulsarului a inclus trei
stele ºi nu douã, acesta fiind primul identificat. Pulsarii sînt
stele neutronice care se rotesc rapid ºi care-ºi meritã
numele de la fascicolele de radiaþie pe care le emit, ce apar
ca niºte pulsuri pentru observatorul de pe Pãmînt. Mulþi
pulsari orbiteazã o stea companion ºi astfel de obiecte sînt
numite pulsari binari.
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Polaritonica ºi dispozitive optoelectronice
Cercetãtori din Grecia au fãcut un pas important spre
crearea unor dispozitive optoelectronice practice care
utilizeazã “polaritoni”, quasiparticule care sînt parþial materie
ºi parþial luminã. Grupul a realizat o diodã care emite luminã
(LED) cu polariton, care lucreazã în apropierea temperaturii
camerei, spre deosebire de dispozitivele cu polariton
anterioare care opereazã la temperaturi extrem de joase. Mai
important este cã LED-ul a fost realizat utilizînd tehnologia
convenþionalã pentru semiconductori ºi foloseºte o simplã
baterie. Pavlos Savvidis de la Universitatea din Creta ºi
colegii au realizat diode din arsenurã de galiu
semiconductoare care emit lumina direct din stãrile de
polariton la temperaturi de 235 K. Aceasta este prima datã
cînd dispozitive cu polariton pe bazã de GaAs au operat în
apropierea temperaturii camerei.
Willis Lamb: 1913-2008
Willis Lamb, care a cîºtigat Premiul Nobel pentru Fizicã în
1955 “pentru descoperirile sale privind structura finã a
spectrului hidrogenului”, a murit la mijlocul lunii mai în vîrstã
de 94 de ani. În 1947, Lamb a descoperit faimoasa
“deplasare” în spectrul hidrogenului care poartã numele sãu.
Deplasarea Lamb a primit o importantã confirmare
experimentalã odatã cu apariþia teoriei electrodinamicii
cuantice. Lamb s-a nãscut la 12 iulie 1913 la Los Angeles,
California ºi ca mulþi fizicieni din generaþia sa a lucrat în
tehnologia radarului în timpul celui de Al Doilea Rãzboi
Mondial. Dupã rãzboi el s-a întors în domeniul microundelor
pentru a studia atomul de hidrogen. În timp ce lucra la
Universitatea Columbia din New York, Lamb a descoperit cã
nivelul de energie al electronului 2S/1/2 din hidrogen este uºor
mai mare decît nivelul de energie 2P1/2. Aceastã deplasare
nu era prezisã de cãtre mecanica cuanticã relativistã, care
fusese utilizatã cu 20 de ani înainte de cãtre Paul Dirac
pentru a explica structura finã a atomului de hidrogen. În
schimb, deplasarea Lamb a primit o confirmare crucialã de
la noua teorie a electrodinamicii cuantice, care descrie
interacþiunile dintre particulele încãrcate în termenii
schimbului de fotoni. Zece ani mai tîrziu, Julian Swinger ºi
Richard Feynman din SUA ºi Sin-Itiro Tomonaga din Japonia
au împãrþit Premiul Nobel pentru Fizicã pe 1965 pentru
lucrarea lor asupra electrodinamicii cuantice ºi în particular
utilizarea teoriei la explicarea deplasãrii Lamb.
Constanta Boltzmann mãsuratã din zgomotul electric
Fizicieni din SUA au pus la punct o tehnicã care poate
contribui la realizarea unei mãsurãtori mai precise a
constantei Bolzmann, o valoare fundamentalã care face
legãtura între energia cineticã a unui grup de particule cu
temperatura lor globalã. Tehnica ar putea constitui un alt pas
spre redefinirea unitãþii Kelvin pentru temperaturã. În mod
curent, Comitetul Internaþional de Mãsuri ºi Greutãþi (CIMG)
de la Paris, defineºte Kelvin-ul ca 1/273,16 din diferenþa de
temperaturã dintre zero absolut ºi punctul triplu al apei pure
(aproximativ 00C) la o anumitã presiune. CIMG ar prefera sã
defineascã Kelvin-ul, împreunã cu alte unitãþi SI, în termenii
constantelor fundamentale. Kelvin-ul ar putea fi obþinut din
secundã, care este deja cunoscutã la circa o parte din 1016

ºi constanta Boltzmann, kB.
Lumina UV extremã generatã uºor
Cercetãtori din Coreea au realizat un nou sistem pentru a
genera luminã coerentã în ultraviolet extrem. Dispozitivul,
bazat pe o nanostructurã realizatã din “antene” de aur de
forma unui mãnunchi de fire pe un substrat de safir, este mai
mic ºi mai ieftin comparativ cu sistemele existente ºi ar

putea fi construitã o sursã de luminã în ultraviolet extrem de
dimensiunea unui laptop. Lumina în ultraviolet extrem are o
lungime de undã între circa 5 ºi 50 nm ( de 100-10 ori mai
scurtã decît cea a luminii vizibile). Ea poate fi utilizatã la
gravarea figurilor la scarã miniaturalã ºi este idealã pentru
aplicaþii spectroscopice pentru cã lungimea de undã este
aceeaºi ca a multor tranziþii atomice. Aplicaþii potenþiale
pentru sursã includ formarea de imagini biologice de înaltã
rezoluþie, litografie avansatã de figuri la scarã nano ºi
probabil chiar “ceasuri cu raze X”.
Care este indexul Dv. Wu?
Ed Witten a fost din nou considerat fizicianul numãrul unu din
lume, conform unui nou index care clasificã oamenii de
ºtiinþã în termenii citãrilor lucrãrilor publicate de ei. Noua
mãsurã, numitã indexul wwwww, a fost elaboratã de cãtre Qiang
Wu de la Universitatea de ªtiinþã ºi Tehnologie a Chinei din
Hefei. Indexul lui Wu este similar, dar mai subtil decît indexul
hhhhh elaborat în 2005 de cãtre fizicianul Jorge Hirsch de la
Universitatea California din San Diego, care cuantificã
producþia publicatã a unui om de ºtiinþã. În acord cu criteriul
lui Hirsch, un cercetãtor cu indexul hhhhh sã spunem de 9 indicã
faptul cã el sau ea a publicat cel puþin 9 lucrãri, fiecare
lucrare fiind citatã de 9 sau mai multe ori. Indexul wwwww, pe de
altã parte, indicã faptul cã un cercetãtor a publicat wwwww lucrãri,
care au fiecare cel puþin 10wwwww citãri. Un cercetãtor care are
indexul wwwww de 24, de exemplu, înseamnã cã el sau ea are 24
de lucrãri cu cel puþin 240 citãri fiecare. Wu afirmã în
lucrarea sa cã indexul constituie o îmbunãtãþire semnificativã
faþã de indexul hhhhh, deoarece reflectã mai exact influenþa
lucrãrilor de top ale unui om de ºtiinþã, deºi el este de acord
cã indexul ar putea fi numit indexul 10hhhhh.
Telescopul GLAST va detecta radiaþiile gama
Telescopul de raze gama GLAST (the Gamma-ray Large
Area Space Telescope) a fost lansat în spaþiu la începutul
lunii iunie 2008 de la Cape Canaveral din Florida.
Instrumentul este plasat la 560 km deasupra suprafeþei
Pãmîntului unde va începe mãsurarea razelor gama din orice
parte a universului. Fizicienii implicaþi în proiect sperã ca
GLAST îi va ajuta la studierea celor mai violente evenimente
din univers, va deschide o nouã fereastrã spre universul
primar ºi va face luminã asupra originilor materiei întunecate.
Observatorul de patru tone dotat cu detectoare de particule
incluzînd un instrument primar al GLAST, telescopul cu
deschidere largã care va acoperi banda de energie între 20
MeV ºi cel puþin 300 GeV. Un instrument secundar va
detecta sursele transiente cum ar fi exploziile de raze gama
ºi exploziile solare pînã la energii spre 8 keV.
“Plutoide” noul nume al planetelor pitice de tipul lui
Pluton
Uniunea Astronomicã Internaþionalã (UAI) a decis ca Pluton,
ºi alte planete mici din sistemul solar care au caracteristici
similare, sã fie subclasificate ca Plutoide. Revizuirea
clasificãrii vine aproape dupã doi ani dupã ce Pluton a fost
retrogradat de la “planetã” la “planetã micã”, în scopul de a
înlãtura neconcordanþele din nomenclatura sistemului solar
care au apãrut tot mai des odatã cu descoperirea corpurilor
care orbiteazã. O planetã micã este un corp care orbiteazã
Soarele ºi are o gravitaþie suficientã pentru a asigura o formã
aproape sfericã, dar care nu este singurul ocupant al orbitei
sale. Pentru a fi un “plutoid”, conform UAI, planeta micã
trebuie sã orbiteze la o distanþã mai mare decît Neptun. În
afarã de Pluton numai o altã planetã micã cunoscutã
satisface aceastã cerinþã ºi anume Eris, deºi se aºteaptã în
viitor sã fie gãsite ºi altele.
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Semnal editorial
Centenarul naºterii Profesorului ªerban Þiþeica, aniversare

UNESCO 2008, a prilejuit douã apariþii remarcabile la Editura
Academiei Române, în seria Restituiri.

Cursul universitar al lui ªerban Þiþeica intitulat Lecþii de
teoria nucleului atomic a apãrut în 2007, în redactarea
competentã a Dr. Dorel Bucurescu, CS1 la Institutul de Fizicã
ºi Inginerie Nuclearã Horia Hulubei din Bucureºti. Acest curs
a fost predat la Facultatea de Fizicã, Universitatea din
Bucureºti, în anul universitar 1965/66, fiind adresat studenþilor
din anul V ai Secþiei de Fizicã nuclearã. Lectura lui este
foarte instructivã ºi agreabilã.

În Iunie 2008 a apãrut prima ediþie integralã a lucrãrilor
ºtiinþifice ale lui ªerban Þiþeica având titlul ªerban Þiþeica:
Articole ºtiinþifice. Editorul volumului este Tudor A. Marian,
profesor la Facultatea de Fizicã, Universitatea din Bucureºti.
Într-o prezentare graficã de excepþie, cartea cuprinde
reproduse în facsimil textele articolelor originale publicate de
ªerban Þiþeica. Sunt colectate ºi comunicãrile autorului legate
de progresul ºtiinþei. Cartea conþine o anexã cu lista de citãri
ale articolelor ca o primã evaluare a impactului ºtiinþific al
acestora. Lucrarea a apãrut cu sprijinul Institutului de Fizicã
ºi Inginerie Nuclearã Horia Hulubei.

Ambele cãrþi pot fi procurate de la Secretariatul ªtiinþific
al Institutului de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã Horia Hulubei.
(Tel. 021 404 2303, Fax 021 457 4210)

Primul circuit integrat excitonic
Reþelele de telecomunicaþii optice sînt foarte eficiente la
transmiterea unor cantitãþi vaste de date sub forma pulsurilor
de luminã. Procesarea tuturor acestor date include convertirea
luminii în pulsuri de electroni care pot fi manipulaþi utilizînd
dispozitive semiconductoare, un proces care necesitã com-
ponente scumpe ºi consumatoare de putere. Problema este
cã în mod curent nu existã o cale practicã de a realiza opera-
þiuni logice pe lumina propriu zisã. Unii fizicieni considerã cã
soluþia constã într-un compromis ºi anume convertirea luminii
în excitoni, care se comportã atît ca fotoni, cît ºi ca electroni.
Fizicieni din SUA au creat un nou tip de circuit integrat care
poate întrerupe lumina fãrã sã fie convertitã mai întîi în semnal
electronic. Lumina este transformatã într-o cuasiparticulã
numitã “exciton”, care constã dintr-un electron legat de o
gaurã. Excitonul poate fi atunci manipulat într-un cip

semiconductor înainte de a fi din nou convertit în luminã.
Informaþia din gãurile negre nu este pierdutã
“Paradoxul  informaþiei” privind gãurile negre a incitat pe
mulþi fizicieni remarcabili în decursul anilor. De mai mult de
trei decenii Stephen Hawking de la Universitatea Cambridge
din Marea Britanie a insistat cã orice informaþie asociatã cu
particulele înghiþite de cãtre gãurile negre este pentru
totdeauna pierdutã, în ciuda faptului cã aceasta este
împotriva regulii mecanicii cuantice conform cãreia informaþia
nu poate fi distrusã. Cînd acum patru ani Hawking a fãcut o
întoarcere de 180 de grade, afirmînd cã informaþia poate fi în
definitiv recuperatã, nimeni nu s-a lãsat convins. Abhay
Ashtekar ºi colegii sãi de la Universitatea de Stat Penn,
considerînd cã argumentul lui Hawking nu este suficient de
detaliat, afirmã cã deþin un mecanism de încredere care
poate pãstra informaþia captatã în umbra gãurilor negre.
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Dezordinea poate paraliza undele de materie
Douã grupuri independente de fizicieni au utilizat gaze
atomice ultrareci pentru a demonstra în ce fel puþinã
dezordine poate paraliza un sistem cuantic, efect numit
“localizare Anderson”. Experimentele lor marcheazã pentru
prima datã faptul cã acest fenomen a fost observat în
materie, în ciuda prezicerii încã de acum 50 de ani cã poate
avea loc în solide cristaline. Tot ce cunoaºtem astãzi despre
proprietãþile electronilor din metale ºi semiconductori se
bazeazã pe ideea cã electronii cu anumite momente pot
cãlãtori liber prin reþeaua cristalinã, în timp ce alþii nu pot.
Acest lucru este cuprins în teoria cuanticã a conducþiei a lui
Felix Bloch din 1928, care descrie reþeaua ca un potenþial
electric periodic prin care unii electroni (comportîndu-se ca
“unde de materie”) se difractã cu uºurinþã. Deºi experimen-
tele au fost realizate pe reþele optice 1D cu atomi care nu
interacþioneazã, grupul afirmã cã metodele lor ar putea fi
extinse pentru investigarea sistemelor 2D ºi 3D sau pentru
a studia efectele interacþiunilor asupra localizãrii. Acest lucru
ar putea permite ca astfel de sisteme sã fie utilizate ca
“simulatoare cuantice” pentru a pãtrunde mai adînc în
necunoscutele materialelor reale.
Imagini de viruºi cu raze X
Un grup de fizicieni ºi biologi din SUA au extins puterea de
difracþie a razelor X pentru a obþine imagini de specimene
biologice. Jianwei Miao de la Universitatea din California, Los
Angeles ºi colegii au utilizat razele X pentru a obþine imagini
de viruºi singulari, separînd figura de difracþie a particulelor
de viruºi de cea a vecinãtãþii lor. Cercetãtorii afirmã cã
tehnica lor ar putea îmbunãtãþii obþinerea de imagini a unui
domeniu larg de entitãþi biologice, de la fragmente de
proteine la celule întregi.
Noi date privind cristalizarea sticlei
Oamenii au obþinut sticla de mii de ani ºi au beneficiat de
multe din proprietãþile ei. Totuºi, înþelegerea stãrii sticloase,
o stare la fel ca starea solidã în care atomii se aflã în poziþii
neregulate la fel ca atomii dintr-un lichid, constituie unul
dintre misterele mari nerezolvate ale fizicii stãrii condensate.
În prezent, cercetãtori din Marea Britanie (Universitatea din

Bristol), Japonia (Universitatea din Tokio) ºi Australia
(Universitatea Naþionalã Australianã) au emis o nouã ipotezã
asupra acestei vechi probleme, studiind modul în care atomii
din sticlã ar putea deveni “înþepeniþi” în aranjamente
neregulate atunci cînd sticla topitã este rãcitã. Rezultatele lor
confirmã preziceri de acum 50 de ani, cum cã atomii rãciþi
mai întîi se unesc împreunã pentru a forma structuri
icosaedrale, cãrora apoi le este imposibil sã se orienteze
pentru a se ajunge la o reþea cristalinã. Grupul considerã cã
ipoteza lor privind formarea sticlei poate conduce la crearea
de noi materiale, cum ar fi “sticlele metalice”.
Mai mult despre interacþiunile proteinelor cu ajutorul
RMN
Biofizicieni din Germania ºi SUA au utilizat rezonanþa
magneticã nuclearã pentru o investigare mai aprofundatã
privind modul în care interacþioneazã proteinele. Cercetãtorii
au fost capabili, pentru prima datã, sã alcãtuiascã o hartã a
tuturor diferitelor forme pe care le poate lua proteina ubiquitin
într-o perioadã de cîteva microsecunde. Grupul a stabilit cã
multe din aceste forme sînt aproape identice cu cele
adoptate de cãtre ubiquitin cînd ea se leagã cu alte proteine,
o descoperire care sugereazã cã teoria actualã a legãturii
proteinelor este incompletã ºi care ar putea deschide drumul
unor noi tipuri de medicamente.
Cosmologia ekpiroticã apare din nou
O teorie controversatã care a apãrut acum vreo ºase ani
care a durat ceva timp înaintea teoriei Big Bang-ului
suferã o revenire, pentru a fi din nou satirizatã de cãtre
criticii originali. Teoria cosmologiei ekpirotice a fost mai
întîi propusã ca o alternativã a modelului standard “de
inflaþie” a universului. Inflaþia presupune faptul cã dupã
Big Bang universul a suferit o scurtã perioadã o extensie
rapidã. Acest lucru a amplificat micile perturbaþii ale
densitãþii, care au evoluat în stele, galaxii ºi aglomerãri de
galaxii aºa cum le vedem astãzi. Deºi nu existã nici o
modalitate de a demonstra cã inflaþia chiar a avut loc,
faptul cã ea a furnizat o explicare simplã pentru structura
cosmicã ºi planeitatea universului a cimentat-o ca doctrinã
cosmologicã pînã prin anii 1980.


