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studentului, ca
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Ca şef de catedră a dat dovadă de acelaşi excepţional simt al datoriei"f\
închegat un colectiv disciplinat În mijlocul căruia ti fost, totdeauna, nu IlumaI
prezenţa cea mai activă, ci şi un excelent model. S"a preocupa! formarea şi
creşterea cadrelor tinere, pe plan didactic şi ştiinţific, prin lecţii deschise, prin
punerea la dispoziţie până şi Elbibliotecii proprii, prin îndrumări permanenteetc,
Unii dintre elevii săi onorează, ori au onorat, catedre universitareori deţin
posturide răspundereÎn dorneniulumanistic.
ProfesorulN. L Popa a desfăşurato valoroasăactivitatepublicisticii,începută
încă ÎI1 paginile revistei "Însemnări ieşene" sau chiar mai inainte, unde il dat
preferinţă problemelor legate de cultura şi literatura franceză. Este unul dintre
puţinii specialiştiÎn domeniul literaturiicomparate,în tara noastră, Sa afirmat pe
plan naţionalşi În străinătate,prin numeroasestudii de istorieşi teorie literară,prin
lucrăride literaturăcomparată,consacratelui Negruzzi,Eminescu,Creangă,Panait
lstrati, Gerard de Nerval, Ronsard, Stendhal, Alain-Fournierş.a. ca şi unor
problemeprivind conceptulde literaturăuniversală,romantismulşi simbolismul.
A participat, cu comunicări, la congresele de literatură comparată
la
Budapesta,Fribourg,Strassbourg,Belgrad,precum şi la
de studii renascentiste
de la Tours. De pretutindenimă informa asupra desfăşurării mersului lucrărilor.
neuitândsă sublinieze modulîn care s-au prezentatromâniiacolo.
Din Debreţin,unde participala un colocviude specialitate,ca reprezentantal
Universităţiidin laşi, Îmi scria, la 30 martie 1960:"Salutăricolegialedin Debretin,
unde delegatia noastră a petrecut şase zile, cu program bogat şi extrem de
instructiv.Eu am făcut conferinţadespre Limbafranceză la Universitateadin laşi
şi alta, Periodizarea istoriei literaturii franceze,cerutăde catedrade romanistică
Constatări
le celorşasezilele-amdiscutatpe larg,cu profesorulHermanşi cu R"Cto11l1
Bela
Şulan(Şulanl) şi sper să aibă urmări practice",La 13 octombrie 1961,mă informa
din Praga: "Am avut, deja, discuţii interesantecu colectivele de la institutul de
Istoria Literaturii Cehe, cu Institutul de Filologie Modernă şi cu catedra de
romanistică.Le ţin şi trei conferinteurmate de discuţii. Una mi-a fost cerută şi de
Facultatea de Filologie din Bratislava". La 16 iulie 1964 îmi scria din Franta:
"Salutări prieteneşti din Tours, unde am expus două conferinţe despre
Angajamentulpolitic la poeţii Pleiadei şi despre Legenda originii româneşti Il lui
Ronsard,urmatede discuţii.Facemo excursiepe locurilelui Ronsard... "
În acelaşi an, la 2 septembrie,îmi scria din Fribourg,din Elveţia: "Saluliiri
prieteneşti de la Congresul Internationalde Literatură Comparată, unde nivelul
comunicărilorşi al discuţiiloraduce un aer proaspătÎn istorialiterară.
Comunicarea mea Originalite du romantism!' roumain şi participarea In
discuţii mi-a atras numirea ca membru În comisia de redactare il Dicţionarului
internaţional al termenilor de istorie literară ". Şi după ce încheie
cu
informaţia:"Sunt singuruldelegat din ţară", adaugă, sub semnătură:"Abia acum il
venit Liviu Rusu".
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La 3 sept. 1966 îmi scria din Strassbourg, unde a participat la Congresul
Fundaţiei Internaţionalede Limbi şi Literaturi Moderne, cu o comunicare despre
Panait Istrati, iar la 3 sept. 1967 îmi vorbea de succesele obţinute de membrii
delegaţiei noastre la Congresul Asociaţiei Internaţionalede Literatură Comparată
din Belgrad.
Pe lângă informaţiile pe care mi le transmitea de la diferite Întruniri şi
congrese, profesorul N, L Popa nu uita să-mi împărtăşeascăimpresiile şi să-mi
comunicetot ce i se părea că are atingerecu procesulde învăţământ.Foloseaorice
experienţă din care se putea prelua câte ceva spre îmbunătăţirea activităţii din
instituţia noastră. Din vacanţa petrecută la MănăstireaVăratic îmi scria la 27 iulie
1965: "Salutări cordiale de la MănăstireaVăratic, unde stau cu familia o lună. În
august, ne vedem probabil la Sinaia, unde am raportul de bază la simpozionul
Ecoul lui Eminescu şi Creangă în literatura universală şi lecţia Ibrăileanu şi
« Viaţaromânească». Spre 25 august voi fi ia laşi pentru lucrările de pregătire ale
anului universitar.Cu sentimentecordiale,N. I. Popa",
La 12 august 1965, după ce susţinuse cele două comunicări, Îmi scria:
"Atmosferaa fost prielnicădiscuţiilorşi extremde profitabilă".
Uneori, de la Sinaia, după încheiereacursurilor,îUnsotea pe participanţiin
excursia programatăşi IIUse mulţumea,nici atunci, să. lase să treacă vremea fără
profit. La 16 august 1961,imi comunica:"Voi profitade cele patru zile petrecutela
Cluj, pentru a lua legătura cu catedra de franceză şi cu colectivul de la Filiala
Academiei".La 1 august 1962 şi, respectiv,7 august 1963, îmi vorbea de profitul,
pentru străini, după excursiile efectuate la mănăstiriledin Moldova, prin BraşovOituz-Oneşti-Bacău-MănăstireaNeamţ-Bicaz....Lacul Roşu, În sfârşit, la 21 iulie
1965,ca şi la 31 iulie 1966şi, respectiv,la 16 iulie 1967,Îmi spllnr că .i.-arevenit
sarcina de a conduce, în calitate de director, "cursurile de, perfecţionare a
profesorilor de limbi străine cu colaborarea a 16 profesori francezi, americani,
engleji, germanişi ruşi, excelentprilej de schimbde experienţăjnternaţional".
Spiritul critic cu care era dotat profesorul Popa, capacitatea de sinteză,
exceptionala putere de muncă de care a dat dovadă i-au permis să desfăşoare,
concomitent, o activitate pe mai
planuri, deosebit de rodnică, În cadrul
Filialei laşi a Academiei,În calitate de responsabilal colectivuluide istorie literară
şi al Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice, pe care EIcondus-o, Încă de la
înfiinţare (1949), În calitate de preşedinte. Am fost colaboratorul lui cel mai
apropiat şi la institutul academic, unde conduceamcolectivul de lingvistică,şi la
filiala societăţii ştiinţifice, pe care am mentionat-o,unde am indeplinit funcţia de
secretar. Cunoşteam,deci, foarte bine activitateaprofesoruluiPopa şi pot vorbi În
cunoştinţăde cauză.
Pentru toţi colaboratoriisăi, de la cei mai în vârstă până la ultimii absolvenţi
pe care i-a îndrumat, profesorul Popa a fost un model luminos de conştiintă
profesională,cu un înalt simţ de răspundereîn faţa sarcinilorpe care le avea în faţă.
Ei se vor strădui, sunt sigur, să se apropiecât mai mult posibil de acest model.
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Activitatea desfăşurată de profesorul N. 1.
lungul anilor. a fost
unanim apreciată nu numai prin consemnări scrise, cronici.
şi dări de
seamă. ci şi prin acordarea premiului academic, critică literară, .Dobrogeanu
Gherea" (1957) ori prin înalte distincţii, cum ar fi "Meritul cultural" clasa fi 1I,·a
(1947) şi .,OrdinulMuncii"clasa a Ill-a (1960).
în ciuda tuturor meritelorla care m-am referit până aici, li avut parte, totuşi,şi
de aprecierimai puţinbinevoitoare,
uneorichiarnegative.O
oameni,careIl-aulăsat
În amintireanoastrănicio imagineluminoasă,
s-au impus doar prin pornirile subiective
cu care şi-au onorat colegii. Ei au profitatde faptul că nimenidintre cei cărora li se
adresau cu "reclamaţiile"lor nu controla adevar conţin ele. Au putut organiza,
prin urmare, o adevărată campanie impotriva profesorului Popa; o campanie de
denigrare. Şi fiindcă nu-l puteau acuza că nu-şi face datoria, din moment Ce el
reprezenta,printrecadrele didacticedin facultate,conştiinţalnsăşi.d-aureproşatcă
în cursurilesale se strecoară idei necorespunzătoare,străinede epoca in care trăim,
că este tributar mentalităţiiburgheze,că
studenţi pe căi neconformecu
progresul. În urma unei asemenea campanii, profesorul POP1a . înlocuit din
comisia superioară de diplome, din cadrul Ministerului lnvătământului. Dar
inamicii lui nu s-au mulţumitcu atât. Plecândde la faptul că un manual de liceu.
elaborat de un colectiv de special pe care îl conduceaprofesorulPopa Însuşi.a
fost oprit să se difuzezeÎn şcoli, ei şi-au reinceputatacul. Problemaa luai amploare
şi cazul a fost supus judecăţii unei adunari de partid, în care a fost criticatşi
decanul facultăţii, din cauză că II-a Înăbuşit asemenea manifestare, că l-ar f
'protejat pe cel vinovat. Povestea este destul de lungă. Decanul ti răspuns
acuzaţiilor, care, ca de atâtea ori, erau neargumentateşi, din cauza aceasta,cu totul
subiective. Folosesc prilejul şi las să
aici, o scrisoare fi colegului Ioan
Enache, fost elev la Liceul Internat,al lui N. L Popa, lector la istorie, În perioadala
care ne referim. Scrisoareaare mai mult un caracter intim şi n-aş fi publicat-odacă
În ea nu s-ar reflecta, cum nu se poate mai bine, nu numai situaţia În care se găsea
profesorul N. 1. Popa, În perioada respectivă,ci şi întreaga atmosferă În care ne
duceam,cu toţii, activitatea.Iată-o,deci:
.Dragă coane Gavriliţălstrate,
O răceală care mă ţine la pat de vreo două săptămâni m-a impiedccnt să
particip la sărbătorireaa 70 de ani de viaţă, evenimentde care mă anunţase. plin
telefon,Toki Tcaciuc.
Nsaveamde gând să.
şi să arăt valoareamataleea om de şii!nlliin
domeniul limbii şi literaturii româneşti au fost alţii mai priceputi ca mine la
treaba aceasta. Eu intenţionam,în câteva cuvinte,
prezint pe ardclcunulGavril
Isnate.om neînfricat,de cura]şi îndrăzneală,aşa cum i-amvăzutpc Ion Rali!i,Andrei
Şaguna,Gh, Popdin Săseşti,Şt,
Popetc.
Voiam să prezint asistentei celebra şedinţă din toamna aIltilui
(Ini se
pare), când, fiind şi eu la Universitate,am fost convocati intr-o
0, li.
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pentru
judeca şi condamna profesorul
acuzat fiind
Il
strecurat
burgheze,
într-un
pentru elevii
din ultima
liceu. moşea acest
a apărut,
autorii fiind un colectiv
ia
Manualul a stat două
săptămâni piaţă,
retras şi
şi de la
iar
autori I.
Popa era principalul acuzat
in vremea
proletcultismulera in floare şi
când a
altfel decât se
sus era
mare. Mulţi l-au atacat pe
N. 1. Popa, dar mulţi ttNUIatacat şi
care, in calitate de
avut
vigllenţa revoluţionarăpentru a-l depista la timp şi
scoate din Universitate.Un
personaj valoros, atunci,
al unei instituţii
prestigiu, şi la această
instituţie fuseserădirectori numai profesori universitari".-el era simplu licenţiat--,
după o trudă de 10 arii,te aCU11l
că nu
la cursuri, că ei, care a stat ani
intregi la Paris, era
difuza printre studenţi.
Aceleaşi acuzaţii ţi
şi
Aveam
inima un purice şi aşteptam
să spui
lucrurilorcum
şi nu cum ţi St 1U'(7i:nHl
Tu
răspicat, că tu
trebuie să vezhezi
acest punct
conştiincios, e
urină
fost nremlate
acuzaţiai.la modul general",tu nu ai
d-Iui
concrete.
5·'0 relev.
M-a impresionat in mod deosebit
lupta lor
ta demnă, neînfricată,
mulţi,
împreuni'!
veacuri pentru dreptate.Te
cu toţi ai tăi.
Ioan V. Enache
U'984.
la catedră, nici tu de la
dacă iti mai

decanat.

repertoriu mult
Popa; mă voi
mi se transmiteo dispoziţie
şedinţăspecială,toate cadreledidactice
atitudineacâtorva profesori,

dintr-un
de
a profesorului
zi am fost Invitat la rectorat spre a
urma să convoc,într-o
facultateŞIsa
acolo activitateaşi
se inţelege, şi N, L Popa. Am
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refuzat, categoric, să fac treaba aceasta, motivândcă o asemeneaşedinţă ar putea
avea-urmăricu totul nedoriteşi am cerut lngăduinţade a-mi alege, singur, metoda
de abordare Il problemei. Am stat de vorbă, Între patru ochi, cu fiecare dintre
cadrele respective, atrăgându-le atenţia asupra "pAcatelor"puse pe seama lor.
Efectul Il fost cu totul pozitiv; oamenii n-au mai fost urmăriţi sub aspectul
respectiv,iar ei, la rândul lor, s-au încredinţatcă se pot găsi, şi printrecei de "sus",
oameni de înţeles.
Imaginea profesoruluiN. I. Popa Il rămas luminoasă,in continuare.EI ne-a
lăsat, tuturora, o amintire scumpă şi un exemplu demn de urmat. Prin activitatea,
de-o viaţă, pe care a desfăşurat-o,ca şi prin atitudineaexemplară,el şi-a câştigat un
loc vrednic de cinstire În galeria celor mai aleşi cărturari care au contribuit, din
plin, nu numai la prestigiul Unlversităţiidin Iaşi, ci şi la cel al culturii noastre
naţionale,În genere.
LE PROFESSEUR.
UNEGRANDE
CONSCIENeE

L'articlese proposecommebutd'esquisser
le portraitmoraldu professeur
N. l, Popaen
suivan;lesprincipales
etapesdesacartieredidactique
el desonactivite
scientiflque
dansledomniile
de la litterature
comparee,
Ony presente
uneseriede faitsgeneralement
peuconnus,ainslquedes
fragmenta
des letttresque le professeur
N. 1. Popaa envoyeesa l'auteurde plusieursvilles
europeennes,
ouil setrouvait
til'occasion
desmanifestations
scientifiques
internarionales.
Facultatea
deLitere
Universitatea
..Al.l. Cuza"
laşi.Bulevardul
COPOII,
11/'./1
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