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Aflat in această situație, Barbilian și-a ales ca pseudonim numele de Ion Barbu, care 

trebuia să fie numele său de familie. 

Stilul parnasian, expresivitatea formei și chiar ermetismul sau de mai tarziu l-au impus 

repede in poezia românească între anii 1919 – 1930. 

Începând cu 1930 Barbilian s-a consacrat exclusiv matematicii, ajungând unul dintre 

promotorii axiomaticii la noi in țară, impunandu-se prin creațiile sale de geometrie si algebră. 

Este fiul judecătorului de pace Constantin Barbilian și al soției acestuia Smaranda.S-a 

născut la 19 martie 1895 in Cîmpulung-Muscel. A avut un bun profesor de matematici, Ion 

Banciu, care i-a indrumat primii pași spre frumusețile matematicii. 

În anul 1910 iși începe activitatea de corespondent al ,,Gazetei matematice”, rezolvând 

două probleme de trigonometrie de clasa a VI-a, el fiind in clasa a V-a. 

În 1914, Gh. Țițeica l-a remarcat pe Barbilian la examenul de bacalaureat văzând în el 

o speranța de viitor matematician. Intră la secția de matematici a Facultății de Științe de la 

București unde-i are ca profesori pe Țițeica, Pompeiu, David Emmanuel, Lalescu si Anton 

Davidoglu. 

Între 1916 – 1918 participă la primul razboi mondial ca plutonier in cadrul unui 

regiment de pontonieri. 

In 1918 se intoarce la București și își pregătește licența în matematici. 

In 1920 Barbilian redactează primele sale două lucrări de matematici, care i-au atras 

atenția lui Gh. Țițeica. Acesta îl îndrumă pe Barbilian spre Gottingen pentru a se specializa în 

    În cultura românească, Dan Barbilian și-a 

făcut întâi apariția ca poet si pe urmă ca matematician. 

În 1919 s-a prezentat la cenaclul literar 

,,Sburătorul”.Eugen Lovinescu și cei din Cenaclu i-au 

acceptat entuziasmați poeziile pentru publicat cu 

mențiunea că nu se poate semna cu acest nume 

deoarece este prea cunoscut. 
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teoria numerelor.Barbilian îl ascultă și între 1921-1924 este plecat la Gottingen, Tubingen și 

Berlin. 

În 1926 este chemat de Țițeica asistent și rămâne până în 1932, iar ca profesor 

secundar la liceele ,,Spiru Haret” și ,,Dimitrie Cantemir” între 1925-1929. 

La 21 ianuarie 1929 Barbilian își trece la Facultatea de Științe a Universității din 

București teza de doctorat în matematici, cu subiectul: Reprezentarea canonica a adunarii 

funcțiunilor hipereliptice (teza principală) și Grupuri finite discontinue (în teza secundară). 

Cu ajutorul a două funcții hipereliptice de două variabile studiază teorema de închidere 

a lui Otto Staude pentru elipsoizii omofocali și teorema lui Felix Klein pentru suprafața lui 

Kummer, generalizând aceste două teoreme. 

După trecerea doctoratului în matematici, Barbilian rămâne asistent la catedra de 

geometrie analitică, până în 1932 când devine titular al conferinței de matematici elementare 

și geometrie descriptivă. 

 

 

În această perioadă a predat și teoria grupurilor și structurilor pe lângă teoria 

numerelor. Preocupările lui Barbilian privind domeniul geometriei țin cu precădere din 1933 

până în 1942, adică până la numirea sa ca profesor de algebră. 

Începând cu anul 1942, dar mai ales din 1946, Barbilian se ocupă cu totul special de 

probleme de ,,algebră modernă”. Este adevarăt că și înainte de 1942 apăruse lucrări de ale sale 

care atingeau acest domeniu, dar nu insistau foarte mult asupra acestuia. 

Între 1946 și 1951 se ocupă exclusiv de algebra modernă (teorii algebrice), iar dupa 

1951 se ocupă cu predilecție de teoria algebrică a numerelor (aritmetica). 

In 1858-1859, Barbilian revine la preocupări de geometrie si studiază spațiile care pot 

fi numite acum spații Barbilian.  

Începând cu 1938 este 

numit profesor titular la catedra 

de matematici elementare și 

axiomatică pentru ca în cele din 

urmă în 1941 să fie numit 

profesor la catedra de algebra și 

teoria numerelor, la Facultatea 

de Științe a Universității din 



Acest matematician poate fi caracterizat ca om și profesor prin detalii concrete si 

singulare:  

Poet de factură modernă, ermetic nu numai in poezia tinereții sale, ci și  în memoriile, 

tratatele sau prelegerile sale matematice. 

Snob și poet visător în viața de toate zilele, Barbilian a fost o minte care scapara, atât 

în discuția particulară, cât și în elaborarea memoriilor matematice, cu simț al ritmului și cu o 

gândire îndrăzneață în tot ce a scris. 

Avea un verb ce ustura poate prea mult in unele situații, dar și atunci el rămânea 

matematicianul poet, plin de eleganța celor mai arzătoare impulsiuni lirice. 

Este omul multor contradicții, plin de anxietate și mereu rebarbativ, reacționa dur la 

orice impunere a voinței altuia. Văzut pe stradă, acasă sau la catedră, îți dădeai seama că era 

cam excentric. 

 DAN BARBILIAN- ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ.   Opera matematică a lui Dan 

Barbilian se poate structura pe urmatoarele direcții: 

� axiomatizarea geometriei și lucrări de geometrie algebrică 

� lucrări de algebră modernă 

� lucrări privind teoria grupurilor și a structurilor 

� lucrări privind teoremele de descompunere în semigrupuri parțial 

ordonate și în structuri 

� lucrari privind teoria lui Galois 

� lucrări de teoria algebrică a numerelor 

� axiomatizarea mecanicii 

� lucrări didactice 

 

 

 


