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 Profesorul Ciprian Foiaș a încetat din viață pe 22 martie 2020, în mijlocul 
familiei, la Tempe (Arizona). A fost cu siguranță cel mai important matematician român 
al ultimului secol: deschizător de drumuri și creator de școală, cu o influență imensă 
asupra a numeroși cercetători, atât din România cât și peste hotare. Dincolo de 
numeroasele (peste 500) lucrări scrise în colaborare cu 129 de matematicieni, de cele 18 
teze de doctorat îndrumate, Ciprian a marcat profund viața și activitatea celor care au 
avut norocul să-l întâlnească și să-l cunoască. 
 Născut la Reșița pe 20 iulie 1933, Ciprian Ilie Foiaș (pe numele lui complet) a 
absolvit liceul în orașul natal în 1951 și Facultatea de Matematică a Universității din 
București în 1955. Cum tatăl său fusese deținut politic, a fost nevoie de intervenția 
profesorului Miron Nicolescu pentru a-i permite susținerea diplomei; tot din acest motiv 
teza de doctorat, finalizată în 1957, n-a putut fi susținută decât în 1961. În 1958 a fost 
angajat la Institutul de Matematică al Academiei Române, iar în 1966 a intrat în rândul 
cadrelor didactice de la Universitatea din București. În 1968 i s-a acordat titlul de doctor 
docent. 
 În 1978, motive atât politice cât și personale l-au determinat pe Foiaș să ia decizia 
dificilă de a părăsi România; a făcut-o cu ocazia Congresului Internațional al 
Matematicienilor de la Helsinki. După un an petrecut la Universitatea Paris-Sud, s-a 
stabilit în SUA, devenind profesor la Indiana University din Bloomington. A rămas la 



Bloomington din 1979 până în 2000; apoi din 2000 s-a mutat la Texas A&M University, 
până la pensionarea din 2016. 
 Lista aprecierilor oficiale pe care le-a primit Foiaș în decursul carierei este lungă. 
Printre altele, a fost vorbitor invitat la două ediții ale Congresului Internațional al 
Matematicienilor, în 1970 și 1978. A primit în 1995 premiul Norbert Wiener, acordat 
împreună de American Mathematical Society și de Society for Industrial and Applied 
Mathematics. A fost ales membru de onoare al Academiei Române și al Academiei de 
Științe  Maghiare, și doctor honoris causa al Universității de Vest din Timișoara și al 
Vrije Universiteit din Amsterdam. A fost numit Distinguished Professor la Indiana 
University în 1993 și Ulam Distinguished Scholar la Centrul de Studii Nelineare de la 
Los Alamos în 1998. 
 Activitatea sa științifică prodigioasă, acoperind diverse domenii ale analizei 
matematice, s-a desfășurat în primul rând în două direcții: teoria operatorilor lineari și 
teoria ecuațiilor cu derivate parțiale nelineare. În 1956, la al IV-lea Congres al 
Matematicienilor Români, Foiaș l-a întâlnit pe marele matematician maghiar Bela 
Szökefalvi-Nagy, cu care a început o lungă și remarcabilă colaborare de peste douăzeci și 
cinci de ani, concretizată în 59 de publicații comune privind teoria operatorilor. În 
particular, cartea Analiza Armonică a Operatorilor pe Spații Hilbert (prima ediție a 
apărut în 1967; ultima, revizuită și completată, în 2010) a reprezentat de-a lungul a 
decenii o monografie de bază în domeniul teoriei dilatării, inițiind numeroase direcții de 
cercetare. Ca o consecință a interesului și a activității lui Foiaș în domeniul teoriei 
operatorilor, în anii 60-80 s-a dezvoltat în România o școală de teoria operatorilor și 
algebre de operatori devenită curând renumită pe plan internațional. Reprezentanți ai 
acestei școli activează astăzi în numeroase universități din lume; unii (și se cuvine să-l 
menționăm cel puțin pe Dan Voiculescu), au devenit la rândul lor creatori de școală și 
deschizători de drumuri.  
 A doua temă importantă în activitatea lui Ciprian Foiaș a fost teoria ecuațiilor cu 
derivate parțiale, în special ecuațiile Navier-Stokes și altele înrudite. Influența principală 
a reprezentat-o Jacques-Louis Lions, pe care l-a întâlnit prima dată în 1959. Și aici 
cercetările sale au influențat major dezvoltarea domeniului. E suficient să amintim 
lucrările de pionierat ale lui Foiaș în studiul statistic al ecuațiilor Navier-Stokes, precum 
și studiul geometric (în special împreună cu Roger Temam: o altă colaborare de lungă 
durată, concretizată în 63 de lucrări comune) al proprietăților mulțimilor invariante în 
cazul determinist. 
 Cele două domenii menționate sunt departe de a epuiza interesele științifice ale lui 
Foiaș, care s-au extins și dincolo de limitele matematicii pure, incluzând ingineria, 
economia, geofizica ori biofizica. Însă, dincolo de propria sa cercetare, un alt mare dar al 
profesorului Foiaș l-a reprezentat capacitatea de a cataliza activitatea tuturor celor cu care 
venea în contact. În orice grup de lucru, formal sau informal, el acționa ca un ferment, cu 
un entuziasm și o energie inepuizabile, punând întrebări, sugerând soluții ori răspândind 



idei. Cariera științifică a numeroși colegi, studenți sau discipoli a beneficiat de 
uimitoarele sale capacități creative. 
 N-ar fi completă imaginea lui Ciprian Foiaș dacă n-am evoca și curiozitatea vie pe 
care o manifesta față de cele mai diverse domenii (humani nihi a me alienum puto...). 
Cultura și cunoștințele lui erau prodigioase, acoperind o mulțime de teme, de la istorie și 
filozofie până la alpinism și curse de cai. Iar fiecare subiect asupra căruia se apleca 
reprezenta o provocare pentru intelectul său neobosit, care nu renunța până nu-l încadra 
într-un întreg sistem teoretic, adeseori original.  (Ar trebui amintite și tragerile în brațe pe 
care a continuat să le exerseze și dincolo de optzeci de ani...) 
 Cred că cel mai sugestiv mod de a ilustra personalitatea profesorului Foiaș este o 
amintire (preluată dintr-un volum omagial pe care i l-a dedicat Indiana University cu 
ocazia celei de-a 75-a aniversări) a reputatului matematician american Ronald Douglas, 
colaborator de lungă durată al lui Foiaș. Douglas l-a cunoscut pe Foiaș în 1966, la 
Congresul Internațional al Matematicienilor de la Moscova. Acolo, la o sesiune de teoria 
operatorilor, se țineau expuneri în engleză, franceză, rusă și germană. Foiaș traducea pe 
loc dintr-o limbă într-alta, iar după fiecare expunere așeza în context rezultatele 
prezentate, adeseori propunând pe loc extinderi. În cuvintele lui Douglas, "Ciprian 
explica tuturor ce ar fi trebuit să spună vorbitorul". 

 Am fost cu adevărat privilegiați să fim contemporani, de aproape ori de departe, 
cu o personalitate de dimensiunea profesorului Foiaș. Odihneasca-se în pace! 
 
 


